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Bá1 - * b<}e, animal; ái, semente [semente de animal J. Testículo, ovo. var.
vel. f-wá, a-wá, \l•Wá, pa-wá, ce-wá, ta
-wá, ~-wá, meu, teu, seu, nosso ( incl.),
nosso ( excl.), vosso, deles testículo. !
Os bororo, antes do contacto com os
civilizados, nao praticavam e nao conheciam a castra9ao. Agora sabem de
suas vantagens e a executam corn mestria nos caes e ou tros animais domésticos.

em público sem o bá. Usa-o amarrado
fortemente na extremidade do penis,
para manter o prepúcio sobre a glande, de tal modo que este sobressai
do bá e é como que por ele fortemente estrangulado.

Bá2 - * b<}e, coisa; á · ( = áii), fólha
de palmeira [folíolo de palmeira]. Designa9ao : 1. de um folíolo ou semifolíolo de broto de baba9u; 2. do estójo
peniano quotidiano; 3. de certo tipo
de ~ b<}e ~!-áo kajejéw\t, coroa dos
bororo; 4. da choupana; S. da aldeia. 1
var. vel í-wa, á-wa, v-wa, pá-wa, cé-wa,
tá.--wa, ~-wa, minha, tua, sua, nossa
(incl.), nossa (excl.), vossa, deles ·
aldeia.

l. No96es acerca do bá, estójo quotidiano, e seu uso
2. Estójo peniano festivo
3. Observa96es
l. No96es acerca do bá, estojo peniano quotidiano, e seu uso
O homem bororo te1n, como única
e indispensável indumentária, urna espécie de cartucho, feíto com um semifolíolo de broto de palmeira baba9u,
dobrado em nó sobre si mesmo. Nunca
o homem, depois de iniciado, aparece

Baba9us na margem direita do r. Taquari
perto da cidade de Coxim. Seus palmitos
e cocos sao usados na aUmenta\:aO e seus
brotos, na confec9ao de trabalhos de cestaria. Suas fólhas sao empregadas na constru9ao das choupanas
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2. Estój o peniano festivo
O estój o peniano que podemos chamar festivo é o mesmo cartucho corn
o folíolo prolongado em forma de fita,
a qual termina em cauda de andorinha ou em ponta mais ou menos agu'
da. Denomina-se comumente báera,
borboleta, embora o nome correto seja
baerarét,I, objeto sen1elhante a borboleta; as vezes, especialmente durante
as festas, pode ser ornado com pinturas, penugem e desenhos geométricos
ou mesmo figuras de animais. É o
único objeto dos bororo que leva motivos faunianos. Para a imposi<;ao do
bá aos adolescentes ~ ipáre ~:g.o Q
baºQ~\1, imposi<;ao do estójo peniano
aos mo<;os e báera, estójo peniano
festivo.

Trabalhos de cestaria feítos com broto de
baba9u visível de pé, a esquerda. Seus folíolos fornecem matéria prima para os vários
tipos de bá2 (FA)

Bá3 - vart. háo. F. ínter. exs. iag\{~uhá
á!µ há? quem tu ( és) ? kaeQá píli bá,
a~-aregQ~\Í-re? onde de, tua chegada
tiveste? i.e. donde chegaste?
Bá4 - A9ao.
Bás - son. de pá2 e ders. Lugar.
Báa - * bá2, choupana; á2, superfície
[es planada com choupanas]. Aldeia;
cidade (neol.). 1 Os bororo usam· esta
f. para indicar a própria aldeia. Para
agrupamentos de habitac;6es de índios
nao bororo, dizem háa h\Í!\l, aldeia
feia, e para as cidades dos civilizados,
háa kt,Irirét,I, aldeia grande.
Báa aregQ~\l - * háa, aldeia; aregQ~\1,
chegada [ aparecimento de aldeia porque clareia o dial Aurora, madrugada, crepúsculo matutino.

Bá, estójo peniano quotidiano (MRDB B52

1044)

3. Observa96es
O bá, antigamente, era privativo do
cla dos ArórQe, os quais cederam-no
posteriormente também aos membros
dos outros clas. Os adolescentes da
metade dos t:~eráe podem, por direito, recebe-lo com menos idade que os
da metade dos T1;1garége. Para indi-·
car a posse do bá diz-se : í:g.o Qbá, (do)
m eu penis (o) esto jo.
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Báa h\Í!\1 - "'' háa, aldeia; h\Í!\l, queda
[aldeia em ruinas i.e. feiaJ. D~signa
<;ao genérica de aldeia de índios nao
boro ro.
BaáºQ - * báa, aldeia; dQ1, suf. [fazer
urna aldeiaJ. Edificar urna aldeia, construir urna aldeia. conj. hQe ~-re baá~Q
hQe kú m~~i ké!e, (os) bororo eles
construiram urna aldeia (do) cerrado;
margem sobre i.e. os bororo construiram urna aldeia nas margens do cerrado; pa-mQ~e haáºQ tQro j'aegíri, nós

BaaºQºª
. edificaremos urna aldeia lá ela longe
muito i.e .. edificaremos urna aldeia
·muito lon:ge.

cla dos BaágQ iel]áge Cel]egiwQ.ge, denominado também BaáºQ, iél}a Cel]egÍW\l Kujaguré\l ou B(>e V-po Kejéw\l.

Baag(>ga * háa, aldeia; d(>ºa, suf.
[ lugar da aldeiaJ. Lugar onde foi edificada urna aldeia, localidade onde foi
feito um acampamento.

BaágQ iél}.a Ce'Qegíw\l CQJ}ugíw\l - pl.
BaágQ Je)¿áge Cel}egiw(tge CQJ}ugiw\Íge. Membro hornero de um sub-cla do
cla dos BaágQ iel]áge Cel]egiW\Íge, denominado também BaágQ iél}a Cel]egÍW\l CQré\l ou t:~era~g\l.

Baag(>gQ - vart. baag(>g\l._ * háa, aldeia; dQgQ, suf. Aldeia --construída,
~campado. ex. baaºQgQ m(>g\l ká-re
~(>e, b(>e p~gá-re k(>ºi, (a) aldeia construí da. será nao aqui, coisa má porque
. i.e. nao edificaremos a aldeia aqui,
porque o lugar nao é bom.
B'aa~(>g\l

vart. baag(>gQ. Aldeia,
copstruída, acampado. ex. tag-~ra
r~gQ baagQg\l kéje pa-J!l~IV m(>ge, vossa mao mexei : aldeia construída quándo, nós ca~ada fa.remos i.e.
trabalhai depressa: quando tivermos
terminado a aldeia, iremos ca9ar.

BaágQ iél}a - pl. BaágQ iel}áge. Membro hornero do cla dos BaágQ iel}áge
· Cel}egiw\Íge e do cla dos BaágQ iel}áge
. CQº~giw\Íge, da metade dos :e~eráe. 1
Estes dois clas, por direito de tradi9ao,
. fornecem os chefes a tribo os quais,
.entre as outras atribuic;ees te~ também a de estabelecer o lugar onde se
deve construir um -+ b(>e ~-wa, aldeia
bororo.
. - n. p. -+ II. v.
·BaágQ iél}a Cel}egíw\l - pl. BaágQ iel}áge Cel}egiwQ.ge. Membro homem . do
clfi dos BaágQ Jel}áge Cel}egiW\Íge, da
metade dos :e~eráe.
JJaágQ iél}a Cel}egíw\l B(>e :e-iagagá~\l
- pl. BaágQ iel}áge Cel}egi~ge B(>e
:e-iagagaW\Íge. Membro homem de um
sub-cla do cla dos BaágQ iel}áge Cel}egiw\Íge.
BaágQ iél]a Cel]egÍW\l Cel}egíw\l - pl.
BaágQ iel}áge · Cel]egiwt.íge Cel]egiw\Íge. Membro hornero de um sub-cla do

BaágQ Jé'Qa Cel}egíw\l CQré\l - pl. BaágQ Jel}áge Cel]egiwl)ge CQré\lge. Membro h omem de um sub-cla do cla dos
BaágQ iel}.áge Cel]egiw(tge, denominado também BaágQ ié'Qa Cel}egíw\l CQl}ugíw\l ou :e~era~g\l.
...

V

V

BaágQ Íél]a Cel]egíwv Kujaguré\l - pl.
BaágQ iel}áge Cel}egiw¡Jge Kujaguré\lge. Men1bro hornero de um sub-el a do
cla dos BaágQ iel]áge Cel}egiW\Íge, denominado também BaágQ Íé'Qa Cel]egÍW\l Ce"Qegíwv ou B(>e (r-po KeJéwv.
BaágQ iél]a CQl]ugíw\l - pl. BaágQ iel]áge CQl]ugiw(tge. 1\ilembro honi.em do
· cla dos BaágQ ie"Qáge CQl?ugiw(tge, da
metade dos t:~eráe.
BaágQ Íél}a CQl}ugíw\l B(>e J;-iagagáw\l
- pl. BaágQ iel}áge CQl}ugiwl)ge B(>e
:e-tagagaw(tge. Membro hornero de um
sub-cla do cla dos BaágQ iel}áge · CQl}ugiW\Íge, denominado tarnbém :eº-Qgvj~l}a t:~era~g\l.

BaágQ Íé'Qa CQl}UgíW\l Cel?egíw\l - pl.
BaágQ iel}áge CQQUgiw(tge Cel}egiw(tge. Membro homem de um sub-cla do
cla dos BaágQ iel]áge CQl}ugiW\Íge, denominado também A~ar\Íio t:~era~g\t
ou M\lg(tio t:~era~g\l ou Q·:t;~era~g\J.
BaágQ Íél}a CQl}UgíW\l CQl}ugíwv - pl.
BaágQ iel}áge CQJ}ugiw(tge CQQUgiw(tge. Membro homem de um sub-cla do
cla dos BaágQ iel}áge CQ'Qugiw(tge, denominado também B(>e Áo Kejéw\l, ou
B(>rQ :e~era~g\l.
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~aágQ iel}ágQ

BaágQ iel}ágQ - pl. BaágQ Jeºáge. Membro mulher do cla dos BaágQ Jeºáge
Cel}egiw(tge ou do cla dos BaágQ iel}áge CQºugiw\Íge, da metade dos
t:~eráe.

BaágQ iel}ágQ Cel}egiw(tgQ - pl. BaáºQ
iel}áge Cel}egi~ge. Membro mulher
do cla dos BaágQ iel}áge Cel}egiW\Íge,
da metade dos t:~eráe.
BaágQ iel}ágQ Cel}egi~gQ Bc}e t:-iagagaw\ÍgQ - pl. BaágQ iel}áge Cel}egiW\Íge Bc}e t:-iagagaw(tge. Membro mulher de um sub-cla do cla dos BaágQ
iel}áge Cel}egiw\Íge.
BaágQ iel}ágQ CeQegiw(tgQ CeQegiw(tgQ
- pl. BaágQ ieQáge Cel}egiw(tge Cel}egiW\Íge. Membro mulher de um subclá do cla dos BaágQ iel}áge Cel}egiwvge, denominado também BaágQ iel}ágQ Cel}egiw(tgQ Kujagure(tgQ.
BaágQ iel}ágQ CeºegiW\ÍgQ CQl}ugi~gQ
- pl. BaágQ iel]áge Cel}egiw(tge CQQUgiw\Íge. Membro mulher de um subclá do clá dos BaágQ iel}áge Cel}egiwvge, denominado também BaágQ iel}ágQ Cel}egiw(tgQ CQre(tgQ.
BaágQ Íel}ágQ Cel}egiw(tgQ CQre\ÍgQ pl. BaágQ iel}áge Ceºegiw(tge CQré\lge.
Membro mulher de um sub-clá do clá
dos BaágQ iel}áge Cel}egi\Vl)ge, denominado também BaágQ iel}ágQ Cel}egiw1)gQ CQl}ugi\Vl)gQ ou t:~erar~g\l.
BaágQ iel}ágQ Cel}egiW\ÍgQ Kujagure\ÍgQ
- pl. BaágQ iel}áge Cel}egiW\Íge Kujaguré\lge. Membro mulher de um subcla do cla dos BaágQ iel}áge CeQegi~ge denominado também BaágQ JeºáQQ CeJiegiw(tgQ CeJiegiw(tgQ ou Bc}e
V-po KeJew(tgQ.
BaágQ iel}ágQ C91}ugiw(tg9 - pl. Baág\)
ieJiáge C91}ugiw(tge. Membro mulher
do clá dos BaágQ iel}áge CQQUgiw(tge,
da metade dos t:~eráe.

BaágQ iel}ágQ C91}ugiW\ÍgQ Bc}e t:-iagágaW\ÍgQ - pl. BaágQ iel}áge C91}ugt..
W\Íge Bc}e t:-iagagawvge. Membro mulher de um sub-clá do cla dos BaágQ ·
ieJiáge CQQUgiW\Íge, denominado também t:J)Qg\ljél}a t:~erar~g\l.
BaáQQ iel}ágQ CQl}ugiW\ÍgQ Cel}egi~gQ
- pi. BaágQ iel}áge CQQugiW\Íge Cel}egiW\Íge. Membro mulher de um subcla dos BaágQ iel}áge CQQugiw(tge, denominado também ~atV.io t:~erar~9\l
ou M1¡1g(tio t:~erar~9\l ou Qt:~erar~9\l·
BaágQ JeJiáºQ CQl}ugiW\ÍgQ CQQttgiw\ÍgQ - pl. BaágQ Jeºáge CQQUgiwl¡Íge
CQl}ugiw(tge. Membro mulher de um
sub-clá do cla dos BaágQ ieºá~e CQQU·
giw(tge, denominado também Bc}e Áo
Kejew1)gQ.
BaágQ iel}áge - pl. de Baá9Q lél}a.
Membros homens ou n1ulheres do cla
dos BaágQ iel}áge Cel}egiw(tge e do
cla dos BaágQ iel}áge CQl}ugiW\Íge, da
metade dos t:~eráe.
BaágQ Jel}áge CeQegiw(tge - pl. de Baá9\> Íél}a C~Jiegíw\l e de BaágQ iel}ágQ
CeQegiw(tgQ. Membros homens e mulheres de um cla da metade dos t:~e
ráe, denominados também Bc}e l)po
KeJeW\Íge.
BaágQ iel}áge Cel}egiw(tge Bc}e t:-iagagaW\Íge - pl. de BaágQ lél}a Cel}egíW\l Bc}e t:-iagagáw\l e de BaágQ iel}ágQ Cel}egiw(tgQ Bc}e t:-iagagaw\ÍgQ.
Membros homens e mulheres de um
sub-cla dos BaágQ iel}áge Cel}egiwc)ge.
BaágQ iel}áge Cel}egiW\Íge Cel}egiwc)ge
- pl. de BaágQ Íél}a Cel}egíW\l CeQegÍW\1 e de BaágQ iel}ágQ CeQegiw\ÍgQ
CeQegiw\ÍgQ. Membros homens e mulheres de um sub-clá do cla dos BaágQ
iel}áge Cel}egiwtJ,ge, denominados também BaágQ iel}áge Cel}egiwtJ,ge Kujaguré\lge.
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Baág9 iel}áge Cel}egiw(tge CQl}ugiw(tge
BaágQ iel}áge CeQegiw\Íge CQl}ugiw\Íge
- pl. de BaágQ Íéºa Ceºegíw\l CQQU·
gÍW\l e de BaágQ JeQáQQ CeQegiW\ÍgQ
C91}ugiw1JgQ. Membros homens e mulheres de um sub-cla do cla dos Baág9
iel}áge CeºegiwV,ge denominados tambérn BaágQ Jel}áge Cel}egiwV,ge C9ré\l·
ge ou :t:~eráe.
v

V

V

BaágQ iel]áge Cel]egiw(tge CQré\lge - pl.
de Baá9Q lél}a Cel]egíw\l CQré\l e de
BaágQ iel}áQQ Cel}egiw(tQQ CQre1JgQ.
Mernbros hornens e mulheres de urn
sub-cla do cla dos BaágQ iel}áge Cel}egiw\Íge, denominados tarnbém BaáQQ iel}áge Cel]egiw¡J.ge CQl}ugiw(tge ou
:t:~eráe.

BaágQ ieQáge CQl}ugiwV.ge CQl}ugiw(tge
- pl. de BaágQ lél}a CQl}ugíw\¡ CQl}ugÍW\l e de BaágQ iel}ágQ CQl}ugiw(tgQ
CQl}ugiw(tgQ. Membros homens e muIheres de um sub-cla do cla dos Baá9Q iel}áge CQ1}ugiw1Jge, denominados
também Bt}e Áo Kejew(tge ou Bt}rQ
:t:~eráe.

BaáQQ lél}a Ku9óiv Báa

Ka~w\l-

BaágQ iel}áge C91}ugiw\Íge - pl. de Baá9Q lél}a CQl}ugíw\l e de BaágQ Jel}ágQ
CQl}ugiw(tgQ. Membros homens e rnulheres de um cla da metade dos

Bá

V

~~eráe.

BaáQQ iel}áge CQ1}ugiw1Jge Bt}e :t:-iagagaw1Jge - pl. de BaágQ Jél}a C91}ugÍW\l Bt}e :t:-iagagá\V\l e de BaágQ Jel}áQQ CQl]ugiw1J9Q Bt}e ~-iagagaw1J9Q. Membros homens e mulheres de
um sub-cla do cla dos BaáQQ Jel}áge
CQl}ugiw(tge, denominados também
:t:nQg\lJél}a :t;:~eráe.
BaágQ Jel}áge CQl]ugiw\Íge CeQegiW\Íge
- pl. de BaágQ lél}a CQl}ugÍW\1 Cel}egÍW\1 e de Baá9Q Jel}ágQ CQl}ugiW\ÍgQ
Cel}egiw(tgQ. Membros homens e mulheres de um sub-cla do cla dos BaágQ
lel}áge CQl}ugiw(tge, denominados também ~anµo :t:~eráe ou M\lg\Íio :t:~e
ráe ou (> :t:~eráe.

II v.

II v.

Báa k\lriré\l - (neol.) * háa, aldeia; k\l·
riré\l, o grande [grande aldeia l Povoado de civilizados, cidade.

Babi~ó

V

->

--+

Bá akiriré\l - Tipo de --+ bt}e ~!-áo kaJejéw\l, coroa dos bororo.

Baá9Q iel}áge Ce~egiw¡J.ge Kujaguré\lge
- pl. de BaágQ iél}a Cel}egíW\l Kujaguré\l e de Baá9Q iel}ágQ Cel}egiwV.99
Kujagure¡J.gQ. Membros homens e mulheres de um sub-cla do cla dos Baá9Q iel}áge Cel}egiwV,ge, denominados
também BaáQQ JeQáge Cel}egiw\Íge Cel}egiw¡J.ge.
V

n. p.

n . p.

Bá Art}ia a!úgo - Tipo de --+ ht}e
kajejéw\l, coroa dos bororo.

~!-áo

- *? Espírito cujo nome completo é BQpe Babi~ó, filho do espírito
B\lr~kt}iho.

Bahíri - * há1, testículo; híri2, pele [pe~
le dos testículos J. Saco escrotal; casca
de óvo.
b\lr~gQg\lré\lge ~, gúgo

hQe
roro.
--+

Bá~e

-

~!-áo

- Tipo de
kajejéw\l, coroa dos bo-

* ? Designa<;ao genérica das gar-

<;as (Ardea sp.). ! Na linguagem comum esta f. é muitas vezes usada
como termo de compara<;ao, para in•
dicar algo de branco. ex. háru kigágu
kQg1J-re há~e kigágu kQri, (do) céu (a)
alvura ida teve ( da) gar<;a (a) alvura
acima i.e. as nuvens do céu sao mais
brancas que urna gar<;a.
agaré\l - * há~e, gar<;a; ága1, cabeleira; ré\l, suf. poss. [ gar<;a com cabeleira J. Vard. de gan;a com penacho
(Ardea sp.).

Bá~e

Bá~e

áo kQrQrQgQ9\lré\l - * bá~e, gar<;a;
áo, cabe<;a; kQrQrQgQ9\lré\l, o pentea193

do [gar9a com plumas lisas na cabe9aJ. Vard. de gar9a (Ardea sp.).
áora gQg\lré\l * bá~e, gar9a ;
áora, cabe9a ; gQg\lré\l, o chamuscado
[gar9a de cabe9a peladal Vard. de
gar9a de cabe9a pelada ( Ardea sp.).

Bá~e

Bá~e

ariaré\l - Tipo de -> bc}e ~!-áo kaleléW\J., coroa dos bororo.

Bá~e, bíri -

* bá~e, gar9a ; bírh, pele
[pele de gar9a J. Designa9ao. 1. da pe-

Báce Í Ái Pága K\lriré\l - ,'< bá~e, gar9a; í, árvore; áh, a; pága, córrego ;
k\lriré\l, o grande [grande córrego
cujas margens abrigam urna árvore em
que costumam pousar as gar9as J. Cór.
afl. da esq. do c. m. do PQgV]]Q, r. Vermelho : · Bacheai Paga-curireu. ·
Bá~e

íka - * há~e, gar9a; íka1, arbusto [arbusto de flores brancas como
gar9a]. Designa9ao de um - ~rÓgo, vegetal mágico.
É o assa-peixe. Com
seus ramos, carbonizados e pulverizados, os bororo tra9am riscos sobre
o rosto e o corpo para se defenderem
dos maus espíritos.
1

le de gar9a com penas ; 2. de um tipo
de - bc}e ~!-áo kalejéw\l, coroa dos
boro ro.
Bá~e ~-iáo

- ,.. bá~e, gar9as; ~, ( d)elas;
iáo, localidade [rio das gar9as]. Designa9ao : 1. de um cór. afl. do i~rígi;
2. de um r. afl. da esq. do c. i. do
PQg\ÍºQ Ceré\l: r. Itiquira; 3. de um
cór. afl. da dir. do Pe? Ceré\l, na cidade de Poxoréu: cór. dos , Bororos; 4.
de um cór. afl. da esq. do K\ljí~ PQ
Rururét), rib. Barreiro.
í - * bá~e, gar9as; ~n,
( d)elas; c}gQ, bico; rét), suf. sem. [ár.:.
vore com . flores pontiagudas como
bico de gar9as]. Guatambu ( Aspidosperma sp.).

Bá~e ~g.QgQrét)

Bá~e ~p~gagururé\l í ~,

* há~e, gar9as ;

( d )elás ; p~gagúru, escremento semilíqüido ; ré\l, suf. sem. í, árvore [ árvore
cuja seiva·. assemelha-se a escremento
de gar9asl Vard. de árvore da floresta. 1 Sua entrecasca, depois de amassada com urna pedra, serve como grosseira faixa para carregar com a cabe9a
o kc}gQ, cesta. Várias dessas 'e ntre- ·
cascas, emendadas com costuras, sao
usadas como cobertor. A seiva, misturada com a polpa que reveste as
sementes de nog.ógo, urucu, produz
urna pasta que faz parte dos cosméticos bororo.
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i.káwa - . * bá~e, garc;a ; ikáwa,
grande remige [ remige de garc;a J. Designa9ao : 1. de cada urna das duas
primeiras remiges primárias das gar9as; 2. de certo tipo de - b(>e ~-.kíga,
prego dos bororo.

Bá~e

Bá~e

Iwára Arége - ikuiéje, astro.

Cinto de Orion

iw(>i - * bá~e, gar9a; iw(>i, entrecasca [entrecasca branca como penas
de gar9a]. Vard. de tiliácea da floresta. ] Sua entrecasca percutida e
mastigada, produz alvas tiras, usadas
como tecido para o ru.g\Íri, faixa íntima das mulheres, ou para o ll\lgía,
faixa para carregar crian9as e pesos.

Bá~e

Bá~e

KQg\Íga - ~'< bá~e, gan;a ; kQg\Íga,
lugar da amarra9ao [lugar onde foi
atada urna gar9a]. Cór. afl. do cór. Lageadinho, afl. do iakQrét)ge ~-iáo, r.
das Gar9as.
Bá~e kQg\Íio * bá~e, garc;a; k(>g\)., atadura; io, suf. poss. [ garc;a, que depois
de morta, vem atada]. Tuiuiú (Mycteria americana). ·! É assim denominado porque, logo depois de morto,
costumam amarrar-lhe com. folhagem
a cabe9a contrª o pesco90.

Bá~e

kuoré\1
Ba~eré1¡lge -

* bá~e, gar9a ; ré\l, suf. sem.

ge, su f. pl. [animais lendários semelhantes a gar9asl Designa9ao de
certos animais lendários. l Com esta
alcunha denominam-se também os iniciados do sub-cla dos Api'~Qrége CeQegiW1Jge, por ocasiao da imposi9ao do
-+ bá2, estójo peniano. Conservam tal
apelido durante tóda a vida.
t}iorúºo * bá~e, gar9a; 1)1,
( d)ela ; orúQo, vegetal mágico [ vegetal mágico com fólhas semelhantes a
pé de gar9a]. Designac;áo de um -+ ~rú
QO, vegetal m ágico. 1 É um arbusto do
cerrado, cu jas fólhas, esfregadas n o
arco, flechas ou rede de pescar, deveriam conferir-lhes qualidades piscatór ias sem elhantes as da gar9a.

Bá~e

Ba~iéle

- * ? Gua9uti-macho (Dorcelaphus b ezoarcticus). A femea denomina-se Qrógu.
1

Bá~e

Ba~iwairúru

kQgt}io, tu iuiú

Bá~e

kuoré\l - ~" bá~e, gar9a; kúo, jaó;
ré\J, su f . sem. [ gar9a pequena como
jaól Vard. de pequena gar9a ( Ardea
sp. ).

Bá~e

mikuré\l - * bá~e, gar9a ; míku, estrias peitorais de certos animais; ré\l,
suf. poss. [gar9a com plumas peitorais estriadas ]. Baguari ( Ardea socoi).

Bá~e

Q!QhQaré\l - * bá~e, gar9a; Q!Q,
hice ; hQaré\l, o largo [ gar9a de bico
espalmado]. Colhereiro (Ajaja ajaja) .

- -1, f. onom. [ave que cantando parece dizer ba~iwairúruJ.
Vard. de curiango.

- * há2, estójo peniano; d91, suf.
[colocar o estójo peniano]. Impor o
estójo peniano. conj. hQe ~-re ipáre
~ºº Q bá~Q marigú~\l, (os) bororo eles
( aos) mo9os ( d )eles penis impuseram
,estójo peniano faz tempo i.e. os boro.ro faz tempo impuseram o estójo pen~ano aos mo9os ; áw\l ári h1J!\l kéle

Bá~Q1

Bá~e

rá - ~·, ? Vard . de arbusto da floresta que forn ece madeira dura para a
confec9ao de certo tipo de -+ t1)g9,
flecha.

Bá~e Rá Pár1¡l -

* bá~e rá, árvore da

floresta; pár1¡l, foz [foz de um cór.
onde h á certa árvore da floresta]. Cór.
afl. da dir. do c. m. do Qkc?ge ~-iáo1 ,
rib. Coguejau, e sua foz.

Bá~e

Q!QbQaré9, colhereiro
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Ba~~\t

i-mc?ªe íºo Q báªQ, esta .lua acabada
quando, eu ( ao) meu penis es tojo peniano imporei i.e. terminado este m es,
receberei o estojo peniano. Para pormenores sobre a imposi9ao do estojo
peniano ~ ipáre ~º'º Q baªQg\l, imposi~ao do estojo peniano aos rapazes.
BágQ2 - * bá4, a9ao; dQ1, suf. [fazer
a9ao]. Mandar fazer. conj. vel. i-mc?ge
a-wá9Q i-!vgc?-Ji, eu te mandarei fazer
minha flecha ela i.e. mandar-te-ei fazer urna flecha para mim.

peniano; dQgQ, suf. Estojo peniano imposto. ex. ko9omái: ipáre ~ºº Q baªQká-re rQga, mais um pouco : ( aos)
mo9os seus penis (o) estojo peniano
imposto nao foi ainda i.e. espera : os
mo9os ainda nao receberam o estojo
peniano.

ªº

Bagc?gQ2 - vart. hagc?9\l2. * há4, a9ao;
dQgQ, suf. Mandado fazer.
Baªc?9\11 - vart. ha9c?9Q1. Estójo peniano
imposto. ex. íº'o (> hagQQ\l kéJe, i·J.'!l\Íga
Qrag\Íg\l k\lri-{ígQ m9ge i-iógi, (a) meu
penis (o) estojo peniano imposto
quando, minha mae choro muitíssimo
terá mim sobre i.e. quando eu receber o estojo peniano, minha mae chorará muitíssimo.
Baªc?d\12 vart. bagc?gQ2. Mandado
fazer.
Bag9glJ.ré\l1 - * hagQQ\h, estojo peniano imposto; rél,l, suf. subst. Aquele
que recebeu o estojo peniano.
BaªQg\lré\12 - * ha9c?g\l2, mandado fazer; ré\l, suf. pass. Aquele ou aquilo
que foi mandado fazer.
Báe1 vart. báh. * hc?e, coisa; áe1,
folha de palmeira [ coisa folha de palmeira J. Folha de palmeira.
Báe2 pl. de bái2. Vard. de urubus.

Ba~iéle,

gua9uti-macho (CM)

Bagc?ga1 - * há2, estojo peniano; dc?ga
suf. [lugar do estojo peniano]. Localidade onde se realiza ·a cerimon.l a da
imposi9ao do estojo peniano. ex. vel.
hápo-dóge r~~Q, ipáre ~-wag9ga káe,
(dos) grandes maracás carregamento,
(dos) mo9os (d)eles lugar onde se realiza a cerimonia da imposi9ao do ., estojo peniano i.e. leva os grandes m~racás ao lug~r onde se realizará a cerimonia da imposi9ao do estojo peniano.
Bagc?gQ1 196

vart. bagc?g\11· * bá2, estojo

Báe Arc?e Designa9ao : 1. de um
~ ar\)e ~-!awu}~g\11, representa9ao; 2.
dos (:"\tbres da mesma.
Báe :t:-iári - * báe, urubus ; ~, ( d )eles ;
iári, furna [fuma dos urubus]. Morro
nas nascentes do PQ!WllQ Ceré\l, r. Sao
Louren90.
Báe :t:-iári BQr(>rQ - * Báe :t:-iári, designa9ao de um morro ; hQr(>rQ, aldeia
[ aldeia do morro dos urubus]. Antiga aldeia nas nascentes do PQg\Í~Q
Ceré\J., r. Sao Louren90.
- * bá2, aldeia; ~~\11, beleza [aldeia bonita]. Aldeia bonita, localidade
aprazível.

Ba~~\l

Baeºakú

Báera

•

Baeg.akú - * ? F. usada como imprecac;ao para que um atirador erre o alvo.
Bá ~ºQg\I - .,, há1, ovo ; ~ºQg\l, embriao
de sementes [coisa relativa a ovos,
semelhante a embriao de sementes l
Ova de peixe, clara de ovo.
Báera - * háe, folha; rá1, rigidez [folha
rígida]. Designac;ao : 1. de certos lepidópteros; 2. do estojo peniano festivo; 3. de certo tipo de ~ hc)e ~!-áo
kajeléW\1, coroa dos bororo.
1. Estójo peniano festivo : generalidades
2. Principais tipos de estojos penianos
festivos
1. Estojo peniano festivo:

generali-

dades
É um estójo, como diz a nossa denominac;ao, usado apenas durante as
festas e as danc;as. É semelhante ao
estójo peniano quotidiano, do qual difere por apresentar um apendice do
próprio folíolo de babac;u em forma
de bandeirinha, do comprimento de
- Om200 e da largura de ,._, Om030, a
qual, quando agitada pelos movimentos de quem a enverga, parece urna
borboleta. Seu verdadeiro nome é
~ baeraré\l i.e. aquilo que se assemelha a urna borboleta.
2. Principais tipos de estojos penianos festivos
háera a4úgo pá4\l kejéw\l, * báera,
estojo peniano festivo; a4úgo1 , jaguar;
pa4\1, decúbito; kéje, sobre; WQ, aque- .
le [estojo peniano festivo com desenhos representando umjaguar]. É privativo dos membros do cla dos AróI"Qe. ¡· Extremidade. da fita, pontiaguda, revestida de tinta preta de carvao
e resina, apresentando um floco de
branca penugem; corpo, avermelhado com pasta de noºógo, urucu; desenho de jaguar feitó com verniz a base

Tipo de báera a~úgo pá4t,t kejéwt.t ( MRDB
B52 1042) e de báera a~a~t,trét,t (MRDB B52
1051)

de resina e carvao: as pintas do felídeo, sao de branco DQa, tabatinga;
báera a~a4\lréQ, * báera, estojo peniano festivo ; a~a4QréQ, o listrado [esto jo peniano festivo listrado]. É privativo dos membros do cla dos
Kíe. 1 Extremidade da fita, pontiaguda ;· listras latitudinais de ,.., Om010 de
largura, feitas com pasta de noºógo,
urucu, sobre o folíolo ;
báera a!úgo cQréQ, ~ báera, esto.lo peniano festivo; atúgo, pintura; cQré\l, o
preto [estojo peniano festivo com pintura.s pretas]. É privativo dos membros do cla dos Kíe. 1 Folíolo com
extremidade de verniz preto de carvao
e resina, encimada por um floco de penugem branca; listras pretas latitudinais da mesma matéria sobre todo
o comprimento da · fita; recoberta de
pasta de noºógo, urucu ;·
báera a!úgo kujaguréQ, * báera, estójo peniano festivo; a!úgo, pintura;
kujaguréQ, o vermelho [estojo peniano festivo, com pinturas vermelhasl

Tipo de báera atúgo cQrét,t (MRDB B52
1034) e de báera atúgo kujagurét,t (MRDB
B52 1030)
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Báera

Tipo de báera ba~aráe ~'ºúgo páºQ. kejéwi.1
(MRDB B52 1057) e de báera bQ.r~gcxJ\l·
rév.ge ~'ºúgo CQréQ. páºQ. kejéW\l (MRDB
B52 1041)

É privativo dos membros do clá
dos Iwagúgu-dóge. 1 Extremidade da
fita bifurcada, recoberta de verniz
preto e encimada por dois tufozinhos
de penugem branca. Duas largas faixas
latitudinais também pretas atravessam-no no meio e perto do cartucho.
Todo o es.t ojo é espalmado de pasta
vermelha de urucu ;
báera b~aráe ·~'gúgo páQ\l kej~w\l,
* báera, estojo peniano festivo; Bakaráe
, designa9ao de certos espíritos ;
~, ( d )eles ; ªºúgo2, pintura; páQ\l,
decúbito; kéje, sobre ; W\l, aquéle (estojO peniano festivo que apresenta pinturas semelhantes as dos espíritos
Bakaráe] . É privativo dos membros
do ~ub-clá dos BaágQ Jeºáge Cel}egiw~
ge Cel)egiW\Íge. 1 Cartucho vermelho ;
fita vermelha, com extremidade em
cauda de andorinha, tendo em cada
ponta um flocozinho de penugem branca; triangulozinhos pretos e vermelhos
alternados ao longo dos lados, comos
vértices em contacto os quais originam, na parte central do folíolo, urna
série consecutiva de pequenos quadriláteros romboidais ;
báera hQr9íl}e Q-iága a!úgo, * báera, estojo peniano festivo; hQrQíl}e,
pavao-do-pará; 0 1, ( d )ele; iága, cauda;
a!úgo, pintura [esto jo peniano festivo
com pinturas imitando as das retrizes
de pavao-do-parál É privativo dos

198

Báera
membros do cla dos Kíe. 1 Completamente untado de pasta amarelada de
non.ógo, urucu, tem a extremidade em
cauda de andorinha; apresenta faixazinhas latitudinais de verniz préto salpicadas de branco n9a, tabatinga ;
báera h\lr~gQQ\lré\lge ~,gúgo 6Qré\t
páQ\l kejéw\l, * báera, estojo peniano
festivo ; B\lr~gQQ\lré\{ge, designa9áo
de certos espíritos; ~' ( d )eles ; agúgo2,
pintura; CQré\l, o préto; páQ\l, decúbito; kéje, sobre; W\l, aquele [esto jo peniano festivo com pinturas pretas semelhantes a s dos espíritos B\lr~g?
Q\lré\lge]. É privativo dos membros
do sub-el a dos BaágQ j el}áge Cel}egiw~
ge Ceºegiw~ge. É um estojo peniano
festivo semelhante ao báera b~aráe
~'gúgo páQ\l kejéw\l, do qual difere
por apresentar apenas triangulozinhos
pretos;
-báera b9r~gQº\lré\lge ~'gúgo ku}aguré\l páQ\l keléW\l, * báera, esto.jo
peniano festivo; B\lr~gQQ\lré1)ge, designa9áo de certos espíri tos ; ~,
( d )eles; agúgo2, pintura; kujagurév,
o vermelho; pág9, decúbito; kéJe, sobre; W\l, aquéle [ esto jo peniano festivo com pinturas vermelhas, semelhantes as dos espíri tos B\lr~gQQ\lrévge]. É
privativo dos membros do sub-clá dos
Baág·Q iel}áge Cel)egiw~ge Cel}egiw~
ge. 1 É um estojo festivo semelhante ao
descrito anteriormente, do qual difere
por apresentar triangulozinhos todos

Tipo de báera bl,ln;gQºQ.rél,lge ~',ºúgo kujagurél,l páºQ. kejéwt.t ( MRDB BS2 1049) e de
báera cQrét.t (MRDB BS2 1056)

Báera

vermelhos, sobre o folíolo na sua cór
natural;
báera c9ré'l¡l, * báera, estójo peniano
festivo ; c9ré'l¡l, o preto [estójo peniano festivo pretol É privativo dos membros do c]á dos Kíe. 1 Completamente revestido de verniz preto com a extremidade da fita pontiaguda, encimada por penugem branca;

Tipo de báera CQrét,t ~irlrét,t (MRDB B52
1036) e de báera CQrét,t j'Q~t,tr~arét,t (MRDB
BS2 1035)

báera cQré\l a~iriré\l, * báera, estójo peniano festivo; ,t CQré'l¡l, o pre.to;
a~iriré'l¡l, o penugento [estójo peniano
festivo com listras pretas ornadas de
penugeml É privativo dos membros
do clá dos Kíe. 1 Completamente
revestido de pasta vermelha de no··
º-ógo, urucu, com a extremidade da
fita preta em cauda de andorinha; listras pretas latitudinais ao longo do folíolo, recobertas de penugem branca;
báera cQré'l¡l j'Q~\lr~aré\l, * báera, estójo peniano festivo; cQré\l, o preto;
ji, ( d )ele ; Q~t)r~a, lis tras de plumazinhas ao redor dos olhos de certas
aves, .como araras; ré'l¡l, suf. sem. [estójo peniano festivo preto, com pingos
brancos, querendo imitar a zona dos
olhos de certas avesl É privativo dos
membros do clá dos Kíe. 1 Completamente revestido de verniz preto,
com pintas de branco n<}a, tabatinga;
fita em cauda de andorinha com tufos

Báera

de alva penugem em cada extremidade;
báera ~~\l j'~raré\l cQré\l, * báera,
estójo peniano festivo; ~~\11 , amarelo;
ji, ( d)ele; ~ra, risco; ré\l, suf. poss.
cQré'l¡l, o preto [estójo peniano festivo
amarelo com risco pretol É privativo
dos membros do clá dos ArórQe. 1
Completamente amarelado com pasta
diluída de noºógo, urucu; listra longitudinal de verniz preto; extremidade pontiaguda;
báera ~~\l j'~raré\l kujaguré'l¡l, * báera, estójo peniano festivo; ~~\11, amarelo ; ji, ( d )ele ; ~ra, listra ; ré\l, suf.
poss. ; kujagu.ré'l¡l, o vermelho [ estójo
peniano festivo amarelo com listra
vermelhal É privativo dos membros
do clá dos Iwagúgu-dóge 1 É semelhante ao anterior do qual difere por
ter a listra de pasta vermelha de noº-ógo, urucu, em vez que de verniz
preto;
báera ~~\lré\l, * báera, estójo peniano festivo; ~~\lré\l, o amarelo [estójo
peniano festivo amarelo]. É privativo
dos membros do cla dos ArórQe. 1
Sob esta denomina<;ao existem vários
tipos de estojos. Todos sao completamente amarelados; alguns tem a extremidade do folíolo pontiaguda e
outros, em cauda de andorinha; os
primeiros levam grosseiros motivos
faunianos de pasta vermelha de noº-ógo, urucu;

Tipo de báera ~~ j'~rarét,t CQrét,t <MRDB
B52 1031) e de báera ~~\1 j'~rarét,t kujagurét,t (MRDB B52 1060) .
.
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Tipo de báera ~~l;lrél;l (MRDB B52 1043) e
de báera bQrQf~e Q-iága a!úgo (MRDB B52
1037)

Báera
háera káre ~-raré\l CQréQ páQ\l kejéwQ, -1: háera, estójo peniano festivo;
káre, pejxes ; ~, ( d )eles ; rá1, osso; ré\l,
suf. sem.; CQréQ, o preto; pá~Q, decúbito; kéje, sobre; WQ, aquele (estójo peniano festivo com desenhos
pretos de espinhas de . peixe]. É privativo dos membros do cla dos Api~Q
rége. 1 Todo ele é amarelado de pasta
diluída de no:g.ógo, urucu, e a fita termina com a extremidade pontiaguda;
o folíolo. .é ocupado no seu. comprimento por urna espinha dorsal estilizada de
peixe, feíta com verniz preto;

Tipos de báera ~l5-\lrél;l com motivos faunianos (MRDB B52 1047 e MRDB B52
1045)

háera j'Q~Qr~aré\l, * báera, estojo peniano festivo; ji, ( d )ele; Q~l}.r~a,
listrazinhas de plumas ao redor dos
olhos de certas aves; rév, suf. sem.
Lestójo peniano festivo com pingos
brancos querendo imitar a regiáo ao
redor dos olhos de certas aves J. É privativo do clá dos K.íe. Completamente untado de pasta amarelada de
no:g.ógo, urucu, tema extremidade em
cauda de andorinha encimada por dois
tufozinhos de alva penugem; apresenta tres faixazinhas latitudinais de verniz preto salpicadas de pintazinhas
brancas de nQa, tabatinga.
ká,re ~-pág\t .kejéwQ.f. ~'( háera,
estójo peniano· festivo; káre, peixes;
~, eles; pág9, decúbito; kéje, sobre;
W\l, aquele restójo peniano . festivo,
com m0tivos ictíicos J. É comum aos
membros do cla dos Aróive. ! Amarelo,
com fita em . cauda. de andorinha, desenhos· vermelhos de peixes, distribuídos latitudinalmente· aó longo da fita;

Tipo de báera j'Q~t.Ir~arél;l ( MRDB B52
1038) e de báera káre ~-páº\l kejéWt.I (MRDB
B52 1029)

Tipo de báera káre ~-rarét.I cQrél;l páQt.I- kejéwt.I (MRDB B52 1039) e de báera káre
~-rarét.I pá~t.I kejéwt.I- (MRDB B52 1058)

báer~
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báera káre ~-raréQ páºQ keJéw\l,
* háera, estójo peniano festivo; káre,
peixes; ~, ( d)eles; rá1, osso; ré\{, suf.
sem. págQ, decúbito; kéje, sobre;
w\t, aqtiele [ estójo peniano festivo
com espinhas de peixes estilizadas J.
Sob esta denominac;ao há tres tipos de
cartuchos .penianos. Todos tema extre-

Báera agúgo pág\l ke}éw\l
midade da fita pontiaguda. Um, privativo dos membros do sub-cla dos Api~Qrége CQºugiwt.íge apresenta urna coluna vertebral de peixe, estilizada; os
outros dois, privativos dos rnembros
do cla dos Iwagúgu-dóge, tem urna série de riscos paralelos ·1atitudinais
como se fóssem espinhas de peixes e
um deles apresenta a extremidade pintada de vermelho noºógo, urucu;
háera kujaguré\l, * háera, estójo peniano fes tivo; kujaguré\{, o vermelho
[estójo peniano festivo vermelhoJ. É
privativo dos membros do cla dos
ArórQe. 1 Sob esta denomina9ao há
dois tipos de estojos, ambos completamente vermelhos; um, coín a extremidade da fita pontiaguda e outro em
cauda de andorinha;

Báera jQk\lr~aré\l
Báera a!úgo CQré\l - Tipo de
estójo peniano festivo.

->

háera,

Báera a!úgo kujaguré\l Tipo de
~ háera, estójo peniano festivo .

Tipo de báera kujaguré1:1 (MRDB BS2 1046)
e de báera Q!Q CQré\l com motivos ictíicos
(MRDB BS2 1050)

Báera bakaráe ~'gúgo pág\l kejéw\l Tipo de ~ háera, estójo peniano festivo.
Báera hQrQí~e Q-iága a!úgo - Tipo de
.._. háerá, estójo peniano festivo.
Báera h\lr~gQg\lré\lge ~'gugo cQré\l pág(l
kejéw\l - Tipo de ~ háera, estójo
peniano festivo.

Tipos de báera káre ~-raré\1 pá~\1 kejé\V\l
(MRDB BS2 1061 e MRDB BS2 1059)

háera Q!Q CQré\l, ~·: háera, estójo peniano festivo; Q!Q, pon ta; cQré\l, o
preto [estójo peniano festivo com extremidade preta]. É privativo dos
membros do cla dos Kíe. 1 Completamente vermelho, com a extremidade do folíolo preta, em cauda de
andorinha, com as duas pontas encimadas de penugem branca ; no folíolo sao representados dois peixes em
vemiz preto.

Báera h\lr~gQg\lré\lge ~,gúgo kujaguré1.1
pág\l kejéw\t - Tipo de - > háera, estójo peniano festivo.
Báera cQré\l - Tipo de
penia·n o festivo.

~

háera, estójo

Báera CQré\l a.kiriré\l - Tipo de
estójo peniano festivo.

~

háera,

Báera cQré\l jQ~\lr~aré\l Tipo de
.._. háera, estójo peniano festivo.
Báera ~~\l j~raré\l CQrét.t -- Tipo de
~ háera, estójo peniano festivo.
Báera ~k\l j~raré\l kujaguré\l - Tipo de
.._. háera, estójo peniano festivo.

Báera agúgo pág\l kejéwt.1 - Tipo de
~ háera, estójo peniano festivo.

Báera ~k\lré\l - Tipo de
tójo peniano festivo.

Báera akag\lré\l - Tipo de ~ háera, estojo peniano festivo.

Báera jQk\lr~aré\l - Tipo de ~ háera,
estójo peniano festivo.

->

háera, es-
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Báera káre ~-pá~\l kejéw\l

Bái cQré\12

Báera káre ~-pá9\l ke}éW\l - Tipo de
---+ báera, estójo peniano festivo.
Báera káre ~-raré\l CQré\l pá9\l kejéw\l
- Tipo de ---+ báera, estójo peniano
festivo.
Báera káre ~-raré\l pá9\l keiéW\l - Tipo
de ---+ báera, estójo peniano festivo.
Báera kawQr1¡lré\l - ..¡, báera, borboleta ;
kawQr\lré\l, o azul [borboleta azull
Designac;ao genérica de lepidópteros
de médio tamanho, de asas azuis.
Báera kujaguré\l - Tipo de
estójo peniano festivo.

---+

háera,

Báera (>!Q CQrél;l - Tipo de
estójo peniano festivo.

-+

báera,

Baeraré\l i< báera,
borboleta ; rét.t,
suf. sem. [objeto semelhante a borb oleta J. Designac;ao gen érica dos estojos penianos festivos. A f . mais usada
é ---+ báera.
Bága - son. de pága1 e ders. Espera ; de
pága2 e ders. Mentira; de pága3 e ders.
Córrego.
Bagá9Q - .,, há2, choupana; gá9Q, corte
[ ch oupana cortada ]. Choupana abandonada, aldeia abandonada, tapera,
lugar abandonado.
Bagái -

vart. hQgái. A.

Bag(>9t.t dume.

son. de pag(>9\l e ders. Aze-

Ba~9a

- son. de pa~9a e ders. Aquilo
que causa medo.

Bagúru - vart. de
Viagem coletiva.

---+

magúru e ders.

Báh - * b(>e, coisa; áh, fólha de palm eira [fólha de palmeira l. Fólha de
qualquer palmeira, ch oupana; casa,
rancho (neo Is.). var. vel. i-wái, a-wái,
Í\l·Wái OU \l·Wái, pa-wái, ce-wái,
ta-wál, ~-wál, minha, tua, sua, nossa
( incl.), nossa ( excl.), vossa, deles
choupana. [ Para a constru~ao e a dis202

posic;ao das choupanas na
---+ b(>e ~-wa, aldeia bororo.

aldeia,

Báh - pl. báe. * ? Vard. de urubu (Cathartes urubu) .
Báia - * ? Buraco, cova, fossa. ex. vel.
ta-wái mQ9e mQ!ó-ii w(>e, vós buraco
fareis terra ela aqui i.e. abri um buraco na terra, aqui.
Bái a~ia gajejéw\l - Cumeeira da chou·
pana ---+ b(>e ~-wa, aldeia bororo.
Bái áo - Telhado da choupana, visto do
lado de fora ---+ b(>e ~-wa, aldeia bororo.
Baiºái - * báii, ( r ed.), fólha de palmeira [algo que se agita como fólhas de
palmeiras J. Passatempo que consiste
em dar vol tas sóbre si mesmos ; movim en to de urna coisa ou indivíduo que
se inove em ziguezague ou em ondulac;óes, como p. ex. um ébrio; movimento circular.
Baiºairé\l - ~" baiºái, movimento circular ; ré\l, su f. sem. [coisa circular]. Calosidade esferoidal, encontrada no estómago dos animais por ocasiao do
esquartejamento.
BaiQaire\Í9Q
~" baiQái, movimento
circular; i:é\l, suf. poss. dQ1, suf. [fazer
girar sóbre 'si m esmo]. Fazer girar.
conj. i-ºúre baiºaire\Í9Q i!-áºQ, eu fac;o
girar mim com i.e. giro sóbre mim
mesmo ; nóge k\l~re ~-re ba.ºaire\Í9Q
~'ºº' (as) crianc;as elas fizeram girar
elas com i.e. as crianc;as giram sóbre
si mesmas ; pa-m(>9e baiQaire\Í9Q pag
-áºQ, nós faremos girar n ós com i.e.
giraremos sóbre nós mesmos.
Bái Búgu V

Bái CQré\11 -

n. p.
n. p.

---+

---+

II v.
II v.

Bái CQré\12 - (neo l.) * háh, choupana ;
CQré\f., o escuro [casa escura J. Cadei~.

Baíg9 - * háis, buraco; dQ1, suf. [fazer
buraco 1. Fazer cavar, fazer abrir urna
cova.

Bái ípo aparé\l - Esteio maior da choupana, que sustenta a cumeeira -4 bQe
~-wa, aldeia bororo.

* háis, bura-

Bái ípo higQº\l - Caibro da choupana
-4 hQe ~-wa, aldeia bororo.

BaigQgQ - vart. haigQg\l.
co; dQgQ, suf. Cavado.
BaigQgQ -

vart. haigQgQ. Cavado.
,

BaigQgQré\l - * haigQgQ, cavado ; reQ,
suf. subst. O cavado.
BaigígQ -

* ? Vard. de rato

silvestre ~

BaígQ - * baia, buraco; gQi, suf. [fazer
buraco]. Abrir um buraco, abrir urna
cova, fazer cavar. conj. makQ-re Q-wái
rakarév harége ~-w9gái, i~áre 1)-re
~-waígQ hái tága, palavra teve sua cova
o forte ( = fortes) animais eles para,
e ele fez cavar choupana dentro i.e.
chamou os animais mais valentes para
cavar a fim de que abrissem urna cova
na choupana.
BaigQgQ - vart. haigQº\l· * báis, buraco; gQgQ, suf. Cova aberta, buraco
aberto.
BaigQº\l - vart. haigQºQ· Cova aberta,
buraco aberto.
BaigQg\lré\l - * haigQgQ, cova aberta ;
ré1¡1, suf. subst. Aquele que fez abrir
urna cova, ou mandou abrir um
buraco.
BaigQrQºQ - Progenitora dos membros
do sub-cla dos BaágQ iel]áge C9Jiugi""
w.Jge Ce'begiwQge
-4 hQe ~-wa, aldeia
bororo.
- n. p. -4 11 v.
Bái ía - Designa~ao : 1. da cerca de fólhas de palmeiras com qual em certas ocasióes se veda o hQrQrQ, pátio
da aldeia; 2. de urna espécie de tabernáculo edificado dentro .do hái mána
gejéWQ, choupana central, durante
curto espa~o nas cerimónias fúnebres. l Para por:menores -4 hQe ~-wa,
aldeia bororo e i!ága, funeral.

a

Bái i'ári - * hái2, urubu; ji, ( d )ele;
iári, toca [toca do urubu].
Desig•
na~ao: l. de um cór. afl. da esq. do
iak9réQge f:-iáo, r. das Gar~as, pouco
a montante da foz do K\l}í°bQ P<) RururéQ; rib. Barreiro; 2. de um cór:. afl.
do c. i. do QkQge f:-iáo1, rib. Cogueiau.
Bái j'~ke Q-iagQWQ - Abertura meridional do hái má:g.a gejéwQ, choupana central, reservada aos membros da metade dos f:~eráe. É denominada também f:~eráe ~-waipóro -4 bQe ~-wa,
aldeia bororo.
Bá íka - Tipo de
boro ro.

-4

hQ~íga,

arco dos

Bái k~a - * háii, fólha de palrneira;
ká:g.a, bra~o [parte de urna fólha de
palmeiral Semifólha de qualquer palmeira, obtida seccionando longitudinalmente o seu pecíolo, a fim de se
obter matéria prima para tran~ados,
para fechar as paredes da choupana
ou para outros fins.
Bá Ikáre -

n. p.

-4

II v.

Baíku - Tipo de cinto mulíebre -4 ar~
º\l, mulher e hQe ~-kajejéWQ, cinto bororo. var. vel. son. i-waígu, a-waígu, \1
-waígu, pa-waígu, ce-waígu, ta-waígu,
~-waígu, meu~ teu, seu, nosso ( incl.)'
nosso ( excl.), vosso, deles cinto mulíebre.
Bái K\lºáwti -

n. p.

-4

II v.

BaikúºQ - * haíku, cinto mulíebre; dQ1,
suf. [fazer cintó mulíebrel Colocar o
cinto mulíebre. conj. vel. i-!l)ie 1)-re tQ
-waigúg9, minha irma ma1or ela se
pós o cinto mulíebr~.
Bái KQgQgQºª -

n. p.

-4

II v.
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Baikure(lgQ

Bái \l·!\ÍgQ

Baikure(lgQ - * haíku, cinto mulíebre;
rél,l, suf. poss. dQs, suf. fem. Aquela
que usa o cinto mulíebre.
Bái má:9a geiéwl,l - Choupana central
do --7 bc}e ~-wa, ·a ldeia bororo.
Bái mari99gwaré\l (neol.) .,( báii,
choupana; .mariºQgwaré\l, telha [ choupana coro telhas]. Casa coberta coro
telhas.
Baiógo í - · ,.( baiógo ? í, · árvore.
roeira do cerrado ( Schinus sp.).

A-

Baiógo ípo - * baiógo ? ípo, árvore.
Vard. de paineira das várzeas (Bombacea sp.).
Bái Q!Q - Face interior do telhado de
urna choupana --7 hc}e ~-wa, aldeia.
Bái páIV - Parte inferior da choupana
--7 hc}e ~-wa) aldeia bororo.
Baipóro - Designa9ao : 1. do vao d~
porta --7 hc}e ~-wa, aldeia borqro ;-· 2i
do vao da j anela ( neol.) ; 3. .de um
lendário chefe do sub-cla do PáiwQe
Cel}egiw(lge, primeiro em ordem de
dignidade de todo o cla.

- n. p.

--7

II v.

Baipóro hQrQrQ j'aogáiw\l - Abertura
do lado ocidental do hái má'º-a gejéWl,l,
choupana central --7 hc}e ~-wa, aldeia
bororo.
Baipóro épa - * haipóro, vao da porta;
épa, para [obje to par a o vao da portal. Grande tran9ado de broto de baba9u que serve de porta denominado
também haipóro kejéw\f.

Báire t:~~ºª -

n. p.

--7

11 v.

Báire ~keapeáª\l - *f. onorn. [ave que
cantando parece dizer háire ~keapeá9\ll Vard. de pequeno pássaro~.
,

.

n. p. --7 11 v.
Bairére. - pl. de barígQ. Esposas dos
háire, xamas dos espíritos. ·
Báire Epa -

Bairél,l - * bái2, urubu; rél,l, suf. sem.
[ave semelhante ao urubu na cabe9a e no pesco90]. Araponguira (Tityra cayana brasiliensis).
Bai!ogógo - Lendário chefe dos membrbs do sub-cia dos ArórQe CQl}ugiW\Íge, denominado também Kaºoré\l, primeiro em ordem de dignidade ·de todo
o cla.
Bái tQrorél,l - * báiz, urubu; tl,11, ( d )éle;
óro1 alvura; ré\l, suf. poss. [urubu ._com
alvura]. Urubu-rei branca . ( Sarcoramphus papa).
- - n. p. --7 II
v. ..
. ;' .
.
; ,

Bái (l-po - (neol.) * báii, choupana ; \1,
( d)ela; pó, extremidade [extremidade
da casal Beit~ :do telhado.
.
Bái (l-po kt.J.9áW\l - (neol.) * háh~ choupana ·; \i:·· { d )ela ; "pó, extremi.d ade; k\1~
ga, emb'a ixo; ·~\l, . a quilo [ esteiá .q ue
está na extremidade da choupanál Esteio do flecha} .
·· ,
Bái t.J.-!(lgQ -

Tipo de · --7 t(lgQ, flecha:
.

!

Baipóro keiéwt;1 -. Porta da choupana
--7 hc}e ~-wa, aldeia bororo. É denominada também haipóro épa.
Baipóro tQgÍW\l - · Abertura· setentrional
do bái má~a gejéWl,l, choupana central.
É den ominada também Tl,lgarége ~
-waipóro - > hc}e ~-wa, aldeia boróro.
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pl. de hári. Xamas dos espíritos.

Ba~aígQ gigu~urél}, aranha-caranguejeira

Bajíku
- .

•

Bakaráia Ikáre
luxac;6es. As fólhas, esfregadas pelas
maos e o próprio capim amarrado aos
pulsos, deveriam conferir agilidade ao
fiandeiro e ao tecelao.
Bakaígu - vart. bakaígQ. Aranha.
Bakaigúru * hakaígu, aranha ; ru
( = gúru), pluralidade [ vegetac;ao com
galhos entrelac;ados seinelhantes a
muitas aranhasJ. Sarandi. 1 É denominado também iága í ou p\Íga.
Baká}a - Meato urinário -+ ÍW\l, corpo humano.

Cabec;a de bái tQ,roré9, urubu-rei branco

Bajíku - . Rainos anteriores das coronárias ~ ÍW\l, corpo humano.
Báka - Penis. var. vel. son. i-wága, a-wága, b~a, OU \l-Wága, pa-wága, ce-wága,
ta-wága, ~-wága, meu, teu, seu, nosso
( incl.), IJ.Oss0 ( excl.), vos so, deles penis. 1 É denominado também, 91 , ponta
-+ ÍW\l, corpo humano.
·Balfaíg{» - ·k b~ka, penis; ígQ, fio [in$eto que fi~ .por um orifício semelhante a pequeno penis J. Designac;ao
genérica das aranhas.
Bal5aígQ ~!u-gigaré\l - * ba.kaígQ,. aranhas ; ~!u, ( d )elas ; gigaré\l, o cornudo
[produto da aranha apresentando extremidades · ·pontiagudasJ. Teia de
aranha.
Bal5aígQ gig1,1~uré\l ·k ba.kaígQ,
aranha; gigú~u, franja; ré\l, suf. sem.
[aranha que tem pelos con10 franja].
Aranha..:caranguej eira
( Grammostola sp.).·

Bakaráe - Designac;ao de certos
espíritos.

->

arc;?e,

Bakaráe f.k\lré\l - n. p. ~ II v.
Bakaráia - -:< ? Designac;ao : 1. de certo
tipo de tran9ado feito com a porc;ao
branca dos acúleos de ouri90-cacheiro
e linha preta de algodao ; 2. de certo
tipo de -+ bc;?e ~-ka}ejéw\l, cinto dos
bororo ; 3. de certo tipo de ~ bc}e
~-kúie, colar dos bororo; 6. de certo
tipo de ~ hc}e ~!-áo ka}eléw\l, coroa
dos bororo; 7. de certo tipo de -+ b~í
ga, arco dos bororo.
Bakaráia ~k\lré\l - Tipo de -+ bc}e ~!-áo
kajejéw\l, coroa dos bororo.

BakaígQ \liorú\?o - * ba.kaígQ, aranha ;
\Íi, ( d )ela; orú\?o, vegetal mágico [ve- .
Tipo de arco festivo apresentando um trangetal mágico que· tem raízes semelhanc;ado de acúleos de ouric;o e linha de algQtes a aranhas J. Designac;ao de um
dao, do tipo bakaráia
~ ~rúl}o, vegetal I)lágico. j É um capim
do cerrado. Sua raíz, carbonizada, Bakaráia íka - Tipo de -+ h~íga, arco
dos bororo.
pulverizada e temperada com resina,
serve como pomada nas coh tus6es e Bakaráia Ikáre -- n. p. -+ JI v.
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Ba~aráia

Ba~óro-dóge

kujaguré\1

Ba~aráia

kujaguré\1 - Tipo de -+ hQe
~!-áo kajejéw\1, coroa dos bororo.

Bá káre ~-raré\1 - Tipo de -+ hc}e
kajejéw\1, coroa dos bororo.

~!-áo

Bakár\1 - "' h(>e, índios bororo ; akáry,
narrac;;ao [ narrac;;ao dos índios bororo]. Lenda, conto, fábula, apólogo, tradic;;ao oral. 1 Numerosíssimas sao as
lendas transmitidas fielmente de gerac;;ao em gerac;;ao por urna ininterrupta tradic;;ao oral. Todas elas tem urna
finalidade definida : explicar fenómenos naturais, justificar a existencia de
certos seres, estabelecer a origem de
tradic;;oes e ornamentos. O estudo delas é objeto do II v.
BakáW\l - * ? Vart. hak(>W\l. Margem
oposta de um rio.
Báke - pl. de ba~~d\1·
Baké~Q * ? Pequeno afl. do PQgl¡ÍQQ
Ceré\1, r. Sao Lourenc;;o .
Bak~d\1

~"

? Designac;;ao de várias relac;;oes de parentesco -+ h(>e ~-wa, aldeia bororo, onde se registra a f. com
vel. e son. wag~d\1·
Bak~d\1 p~ga - * ? Designac;;ao de várias
relac;;.oes de parentesco -+ b(>e ~-wa, aldeia bororo.
Báke :t:-iári - * b~e ? ~, ( d )eles ; iári,
toca. Elevac;;ao nas nascentes do A!\1·
réQe :t:-iáo, cór. Tribiau.
Báke :t:-iári BQrQrQ - * Báke :t:-iári, elevac;;ao nas nascentes do A!\lréQe :t:-iáo,
cór. Tribiau; hQrQrQ, aldeia [aldeia
nas nascentes do cór. Tribiaul Antiga
aldeia ao sopé do morro Bá~e :t:-iári.
Ba~ldóQQ - * ? Antiga denominac;;ao do
K\l}ÍllQ P(> Rururé\1, rib. Barreiro.
Báko - (neol ?) * ? Banana. 1 Fruta desconhecida aos bororo antes do contacto com os civiliazdos.
B~o í!Q - ( neol?) '" háko, banana ; í!Q,
estipe [caule de bananeiral Bananeira.
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-

Bakóra -

,-:

:t:!úQ

Poliginia.

J

1. Noc;;óes sobre poliginia

Nao é generalizada na tribo, mas
freqüente entre os chefes de clas, especialmente em tempos idos. Também
nos casos de poliginia as esposas devem ser escolhidas de acórdo com as
leis matrimoniais dos bororo. Os xamas das almas e dos espíritos, pelo
fato de serem tais, nao tem direito
de praticá-la. O cargo de chefe nao confere a quem o exerce nenhum privilégio acerca da poliginia mas apenas a
possibilidade, pois, sendo em geral um
indivíduo de capacidade física, proverá ao sustento das companheiras e
~os parentes delas. Tendo presente
este princípio, infere-se que qualquer
homem capaz de procurar alimento
para muitos, poderá ter tantas mulheres quantas quiser. De fato consta
que o falado chefe Cadete, cujo verdadeiro nome era :t:k(>e Ceré\1 do
cla dos BaádQ ieQáge CQQUgi~ge
( t 1953), aldeado nos arredores de
Rohdonópolis, chegou a possuir contemporaneamente cinco esposas. Homem ativo e sagaz podia permitir-se
tal luxo. No caso de poliginia o marido freqüenta indiferentemente a
choupana de. urna ou de outra mulher.
J'

Bakoraré\l __._ * hakóra, poliginia ; ré\1,
suf. poss. O polígino.
Bakóro - f. apocopada de Ba~oróro. É
usada especialmente nos nomes próprios e ·pelo ar(>e ~!-awára áre, xama
das almas, duran te suas cerimonias.
B~óro ~áf\1

-

n. p.

Bakóro Áo Ge]éw\l Bakóro Báf\1 B~óro-dóge

n. p.

-+

II v.

n. p.
-+

-+

11 v.

11 v.

:t:!ü]e -

n. p.

-+

11 v.

Bakóro-dóge t:!úQ -

n. p.

-+

11 v.

Bakóro
Útu
.- .
Bakóro l;:k\lré\l -

n. p.

~

..

II v.

Bakóro :t;:k\lre\ÍªQ - Célebre antepassada progenitora do sub-cla dos BaáªQ
ieºáge C·Q\?ugiwl¡Íge BQe :t;:-iaªªªªwl¡Íge.
Bakóro Kt.íª\l - Designac;ao : 1. de um
Iendário chefe do sub-cla dos BaáªQ
ieºáge Ceºegiwl¡Íge Ceºegiwl¡Íge, denominado também Bakóro A.kár\1 ou
Ipáre :.;:~~ºª' primeiro chefe em ordem
de dignidade do cla dos BaáªQ ieºáge
Ce\?egiwt.íge.
- n. p. ~ II v.
Bakóro Mt.íg\1 Bakóro Parág\l -

n. p.

~

II v.

n. p .. ~ II v.

Bakóro part.íia - ·k f. onom. [ave que
cantando parece dizer bakóro part.íia].
Vard. de pequena ave.
Bakóro Pijíw\1 -

n. p.

~

II v.

Bakororíºo - Tipo de ~ hQe ~-,kíga,
prego dos bororo. É denominado também Bakorororíbo.
-

o nome de J;:igáwa Are e de J;:igáwa
:t;:.gaW\lré\{.
Bakoróro-dóge ArQe -- Designac;ao : 1.
de urna interpretac;ao em que sao representados Bakoróro e I!\lºQre PijíW\l, denominada também I!\lºQre
-dóge ArQe; 2. dos intérpretes da mesma; 3. de urna representac;ao cujos
protagonistas sao :t;:igáwa Áre e J;:igáwa :t;:.gaW\lré\l; 4. dos atores da mesma. Para porme.n ores ~ arQe ~-!awu
l~9\ti, representac;ao.
- Tipo de ~ hQe
~-P~J!l~gagQª\1, pintura somática dos
boro ro.

Bakoróro-dóge

~' ªúgo

Bakoróro íka dos bororo .
Ba,koróro Ikáre -

Tipo de
n. p.

~ hQ~íga,

->

arco

II v.

Ba.koróro ípo •'< ba.koróro,
beleza ;
íno, árvore [ bela árvore]. Pindaíba
(Xylopia sp.). É urna árvore que fornece ótima entrecasca.
Bakoróro Ma~\Íª\1 -

n. p. ~ II v.

* '>
Bakoróro
- * ? Designac;ao : 1.. de um Bakoróro QkwaªáW\1 í bíri Cascudo-espada ( Loricaria gen.).
dos principais heróis lendários da tri- ·
bo; 2. de um chefe do sub-cla dos Aró- Ba,koróro Paráª\1 - n. p. ~ II v.
rQe CQ\?ugiw1¡Íge denominado também Ba,korororé\1 - * Ba,koróro, herói lenKaºoré\l ; 3. da parte do reino das
dário; ré\1, suf. sem. [objeto ou anialmas situado a ocidente e presidido
mal semelhante ao herói Ba~oróro,
nas pinturas, na beleza, no vigor físipela alma de Bakoróro; 4. do oeste.
co, na coragem, etc. J. Designac;ao: 1.
Esta f. indica , também beleza, grandede qualquer objeto ou animal semeza, fórc;a, pintura listrada, pois tais
lhante ao herói Ba~oróro; 2. de um
qualidades eram próprias de Ba,kopequeno peixe; 3. da cobra coral; 4.
róro.
de certo tipo de ~ hQe ~-viagáw\l,
Ba~oróro A!úgo n. p. ~ II v.
brinco dos bororo.
,
Ba.koróro Bár\l - n. p. ~ II v.
Ba.korororé\1 a!úgo - Tipo de ~ hQe
~-~jíw\l, pintura facial dos bororo.
Bakoróro B\lr~~ía - n. p. ~ II v.
J

Ba~oróro-dóge

- Designac;ao : 1. dos antepassados Bakoróro e I!\l\?Qre PijíW\l; 2. de do is gemeos lendári os
~ II v. Quando crescidos, receberam

Bakorororíºo - Tipo de ~ hQe ~-kíga,
prego dos bororo. É denominado também Bakororíbo.
Bakóro V!\l - · n. p. ~ II v.
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Bakóro
Uwuría
. .

Bakúie

Bakóro l}W\lría -

n. p.

~

II v.

vart. bakáwQ. * ? Além do
rio, margem oposta do rio.

Ba~QW\I -

Báku - * bc}e, coisa; ák\l, frio [objeto
que produz frio J. Designa9ao : 1. de
tran9ados que servem de abanicos,
ventarolas ou bandejas ~ bakúie,
abanico. var. vel. son. i-wágu, a-wágu,
\l·Wágu OU báku, pa-wágu, ce-wágu,
ta-wágu, ~-wágu, meu, teu, seu, nosso
( incl. ), nos so ( excl.), vos so, deles abanico; 2. da barbatana peitoral dos
peixes ciclostomados ~ kárQ, peixe.
Báku a!ugoréQ abanico.

Tipo de -

hakúie,

Báku a!ugoréQ arc}e j'~ kejéw\I - Bandeja de tran9ado de broto de palmeira, em que descansam os ossos maiores de um finado no - arc}e j'árQ, cesta funerária.
Báku ha!agáje káºa kúie, abanico.

Tipo d e -

Báku b¡J.r~ j'c}-re íra tQW\I - bakúie, abanico.

ba-

Tipo de

B~u b¡J.r~

j'Q-re t¡J.gQ tQW\l - Tipo de
- bakúie, abanico. É denominado ·
também maridáku.

Bakúgu - * ? Vard. de árvore de frutos
alimentícios.
Bakúgu K~ri -

n. p. - II v.

BakugÚJ!la - pl. ba~ugúl!lQe. ~'( ? Gaviaorequin ta. É muito apreciado pelas
suas penas, usadas em adornos.
B~ugúl!la

Baráº\I - ~'( bakugúl!la, gaviao-requinta; baráº\I, ninho [rib. do
ninho do gaviao-requintal Rib . afl. da
dir. do c. m. do P91.?Q K\lriré\l, r. das
Mortes, pouco a montante do PQºQre
BV.!\I K\lriré\l, Salto-da-Fuma9a, comumente denominado rib. Sao Luís.

BakugÚJ!la ikáwa biagaréQ - Tipo de
- bc}e ~-kíga, prego dos bororo.
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Bakugúl!la ikáwa kQriré\I - Tipo de
--+ bc}e ~-kíga, prego dos bororo.
Bakugúl!la Q-iága - Tipo de -kíga, prego dos bororo.
BakugÚJ!1Qe requinta.
Ba~ugúl!lQe

b~ ~

pl. de bakugúl!lª· Gavi6esArc}e -

Designa9ao : 1. de
um --+ ar9e ~!awu}~~\11, representa9ao;
2. dos atores da mesma.

- * háku, abanico; iei, suf. sem.
[objeto como abanico]. Abanico, ventarola, bandeja.

B~úie

1. Abanicos : generalidades
2. Abanicos-bandejas tran9ados: generalidades
2.1. Principais tipos de abanicosbandejas
3. Abanicos de cardéis : generalidades
3.1. Principais tipos de abanicos de
cardéis
1. Abanicos : generalidades

Sao tran<;ados de brotos de palmeiras ou fiados de fibras do mesmo vegetal, as vezes sobriamente ornados
com penugem e elementares desenhos
de carvao e pasta de noºógo, urucu.
Usam-se como ventarolas para abanarse ou para incentivar o fogo, como verdadeiras bandejas para recolher qualquer objeto ou alimento, e como ventilabros dos cereais apiloados.
2. Abanicos-bandejas tran9ados : generalidades
Estas pe9as sao pequenas ou grandes bandejas retangulares, acentuadamente cóncavas. Servem também de
abanicos. Há um tipo denominado pa- rikihó!o que nao apresenta concavidade. Sao fabricadas pelas mulheres
que habilmente tran<;am brotos de palm eiras para este fim.

Bakúie

Bakúie

Tipo de bá~u atugorél,l (MRDB B56 2629),
1 = Om540

Tipo de bá!5.u b¡Jr~ j'Q-re íra tQW\l (MRDB
BS2 1294), l = Om470

2.1. Principais tipos de abanicos-bandejas.

2.1.l. Báku * bc}e, coisa; ák\I,
frio [ coisa que produz frio]. Designa<;áo genérica de um tipo de pequenos tran<;ados retangulares em forma
de bandeja acentuadamente cóncava.
Os principais sao :

deja com desenhos imitando os das
asas de biguál Bandeja de broto de
acuri com elementares motivos geométricos de tirazinhas de cipó-imbé,
incorporados ao tran<;ado, estilizando
os desenhos das tectrizes das asas da
biguatinga. É privativa dos membrQs
do sub-clá dos ArórQe Ceºegiwl)ge;

háku a!ugoré\I - 1( báku, bandeja;
a!ugoré\I, o pintado [bandeja com pintas]. Bandeja de broto de acuri com
elementares motivos geométricos de
tirazinhas de casca .de cipó-imbé incorporadas ao tran<;ado. É privativa
dos membros do sub-cla dos IwagúQu
-dóge Ceºegiwl)ge ;

háku hl)r~ J'Q-re íra tQW\I - ~'( háku,
bandeja; hl)r~, base; Ji, ela; ÍQ, descanso; re2, ter; íra, pecíolo; tQ, em; ·
W\I, aquele [bandeja que tem um lado
feíto do próprio pecíolo da fólha].
Bandeja de médio tamanho, de tran<;ado apertado e fino. É comum a
todos os clas ;

háku ha!agáje kán,a -· * báku, bandeja; ha!agáje, biguá; kán,a, asa [ban-

háku h\1.r~ j'Q-re t\1.gQ tQW\I - * báku, bandeja ;..~\Ír~, base; ji, ela; íQ, des-

Tipo de bá!5.u ba!agáje káºa ( MRDB BS4
2071 ), l = Om390

Tipo de bá!5.u b¡Jr~ j'Q-re tt)gQ tQW\l (MRDB
B56 2630), l = Om640
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Bal!.úie

Tipo de bá~u rógu (MRDB B52 1157),
1 = Om195

Tipo de kQ~Q
1 = Om920

canso ; re2, ter; t\ÍgQ, flecha ( = vareta); tQ, em; W\1, aquela [bandeja cuja
base descansa sobre urna vareta J. Bandeja de médio tamanho, de broto de
buriti, tendo urna das bordas refor9ada com urna vareta que substitui
o pecíolo de palmeira. É denominada
também mari~áku e é privativa dos
membros do cla dos Iwagú~u-dóge;

apresentar motivos mais simples. É
privativa dos membros do cla dos BQ-

báku rógu - * báku, bandeja; rógu, pequenez [pequena bandeja]. Pe-.
quena bandeja comum a todos os
clas;
ciQáe ~-wágu - * ciQáe, araracanga; ~' (d)elas; wágu, bandeja [bandeja do cla que tem a primazia sobre
as araracangas J. Assemelha-se ao b~u
atugoré9 do qual difere apenas por

Tipo de ciºáe
1 = Om570
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~wágu

(MRDB B53 1366),

o-~<}ra

(MRDB BSl 810)

k~Qri ~eráe;
kQ~Q

o-kQra - * kQQQ o-kQra, tipo
de cesta [bandeja feita com a mesma
técnica de certo tipo de cestas J. Grande bandeja de broto de baba9u destinada a receber abundantes porc;6es de
carnes ou de frutas. É comum a todos
os cla~;
- * maríQQ, buriti; ák\l,
frío [artefacto de broto de buriti que
produz frio]. Bandeja denominada
também ~ báku b\Íl'~ J'c?-re t\ÍgQ
mari~áku

ÍQW\1;

- * nQíQ-Q, baba9u ; ák\l,
frio [objeto de folhas de baba9u destinado a produzir frio J. É um grande
abanico feito com o broto de baba9u;
seu tran9ado é bastante grosseiro. É
privativo dos membros do sub-cla dos
Kíe CQQUgiW\Íge ;
nQi~áku

Í\lQQre ~-wágu akiriré\l - * Í\IQQre,
lambaris; ~, ( d)eles; wágu, bandeja;
aktriré\l, o penugento [bandeja com
penugem do sub-cla ·que tero a primazia sobre os lambaris J. É urna bandeja de médio tamanho apresentando
motivos de penugem branca colada

B~úie

B~úie
.,

Tipo de
Om610

nQl~á~u

(MRDB B51 2085), l -·

nas duas faces. É privativa dos membros do sub-cla dos Api'~Qrége CQºugiwúge
. ,·
t\lºQre ~-wágu kujaguré\l - * t\lºQre, lambaris ; , ~, ( d )eles ; wágu,
bandeja; kujaguré\l, o vermelho [bandeja do sub-clá que tem a primazia sóbre os lambaris, apresentando desenhos vermelhosJ. É urna bandeja de
médio tamanho, apresentando, na face
convexa, elementares motivos geométricos tra9ados com pasta vermelha
de urucu. É privativa dos membros do
sub-clá dos ApiºQrége CQºugiw¡J.ge.
\lWarinógo Q-iága a!úgo pa~\Í-re JíW\l
b~u ,'( \lWarinógo, gaviáo-tesoura;
0 1, (d )ele; iága, cauda; a!úgo, pintura;

Tipo de tl;lQQre ~-wágu
2474 ), 1 = Om670

a~irirét,l

.{ MRDB BSS

Tipo de tl;lQQre ~-wágu kujagurél;l (MRDB
BSS 2475), 1 = Om470
pá~\t,

decúbito; r~, ter; ji, ele; W\l,
aquela; háku, bandeja [bandeja com
motivos que pretendem imitar os das
retrizes de gaviáo-tesoural É semelhante aó háku ha!agáje káºa do qual
difere por apresentar tectrizes de arara ornando suas bordas e sua face
cóncava. É privativa dos membros do
sub-clá dos Iwagú~u-dóge CQºugi,
W\lge;
2.1.3. Parikihó!o - * ? Abanico, de
médio tamanho, de contorno pentagonal irregular com um angulo mais
agudo de aproximadamente 45º, que
serve de empunhadura. É comum a
todos os clas. Conhecemos urna variante de tal objeto:

Tipo de t.twarinógo Q-iága atúgo pa~\\-re jíW\l bá~ (MRDB B55 2473), 1 = Om445
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Bakúie

Bakúie

Tipo de pa.-Qµbó!o
1 = Om365

( MRDB

B52

1018),

Tipo de pari~ibó!o irá-re poºéW\l (MRDB
BSl 984 ), 1 = Om430

mesmas fibras, ·q ue correm verticalmente. O conjunto tem o aspecto de
tecido grosseiro e é preso a urna vareta, ordinariamente de estipe de palmeira, por meio de dois ou tres cardéis. A vareta serve para imprimir ao
abanico um movimento rotatório ao
redor de si mesma.
3.1. Principais tipos de abanicos de
cardéis
Tipo de arQe
jíWl;l

ba~urét.t

~~~ºª

Q-iága a!úgo pa~*-re
(MRDB BSS 2454 ), 1 = Om560

3.1.1. Bakuré\l - * báku, abanico;
ré\l, suf. sem. [objeto semelhante a
abanico]. Ventarola de cardéis de fi-

parik.ihó!o irá-re poºéW\l - * parlkihó!o, abanico; íra, vareta; re2, ter;
pól}e, dois ; W\t, aquele [abanico com
empunhadura f ei ta de dois pecíolos].'
Abanico de tamanho médio e de forma aproximadamente retangular, ob'l'
tido pela reuniao de duas porc;6es so'l'
brepostas. e tranc;adas
entre si de brQ...
,
to de palmeira. E comum a todos o~
clas.
3. Abanicos de cardéis: generalidades
Sao ventarolas retangulares originadas da reuniao de muitos cardéis de
fibras de folíolos de palmeiras tucum
ou buriti, dispostos horizontalmente e
unidos entre si com barbantes das
212

Tipo de
2456), 1

ba~uré\l

=

Om540

b* gQirét.t ( MRDB BSS

Ba)súie

Ba)súie

•

Tipo de ba~urél¡l kiga4urél¡l (MRDB BSS
2459), 1 = Om460

Tipo de ~ºQgt.1jél)a a!úgo pa44-re JÍW\l ba~urél¡l (MRDB B55 2457), 1 = Om690

bras de folíolos de palmeira tucum ou
buriti.

mum aos membros de todos os clas
feita com fibras na sua cor natural;

Alguns desse tipo sao os seguintes:

~:g.Qg\1Jé2a a!úgo paº\Í-re JíW\l ba.Jsuré\l * t:ºQg\lJélia, designa~ao de

ar9e ~~~2a Q-iága a!úgo pag\Í·re JíW\l
ha)suré\l - * ar9e ~~~2a, gaviao-real;
01, ( d )ele; iága, cauda; a!úgo, pintura; pág\l, decúbito; re2, ter; ji, ele;
W\l, aquele [ ventarola com pinturas
que querem imitar as das rectrizes do
gaviao-reall É urna ventarola privativa dos membros do sub-cla dos Api·
QQrége Celiegi~ge, apresentando manchas pretas feitas com sumo de jenipapo verde a imita9ao das retrizes do
gaviao-real;

certo espírito; a!úgo, pintura; pág\l,

baJsuré\l h\Í g9iré\l * ha)suré\l,
ventarola; h1J1, plumas; gQiré\l, o arrepiado [ ventarola com motivos de plumas vermelhas de ararapiranga, arrepiadas]. É urna ventarola privativa
dos membros do sub-cla dos BQ~QgQ·
ri t:~eráe Ce2egiw\Íge, apresentando
tres listras horizontais de plumas
vermelhas de ararapiranga ;
ha)suré\l kigaguré\t * ba)suré\l,
ventarola; kigaºuré\l, o branco [ventarola branca ] . É urna ventarola co-

Tipo de ki4Qrél¡l CQrél¡l pa44-re JÍW\l
(MRDB B55 2458), 1 = Om470

b~urél¡l
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decúbito; re2, ter; ji, ele; W\l, aquele;
bakuréQ, ventarola [ ventarola que
apresenta as pinturas somáticas do espírito t:ºQg\ljé'Qal É urna ventarola
privativa dos rnernbros do sub-clá dos
BaáºQ ie'Qáge CQQugiW1Jge CQQugiw\Í·
ge, formada de listras horizontais
brancas, alternadas corn menores
pretas de sumo de jenipapo náo maduro;
kiºQré\f CQréQ paº\Í-re jíwQ hakuréQ - * kiºQréQ, tipo de pintura somática; cQréQ, o preto; páºQ, decúbito ; re2, ter; ji, ele; W\l, aquele ; hakuréQ, ventarola [ ventarola que apresenta pinturas sernelhantes a urn tipo de pinturas somáticas]. É urna ventarola privativa dos mernbros do subclá dos lwagúºu-dóge CeQegiWl¡Íge,
com duas listras pretas longitudinais
de sumo de jenipapo nao maduro, bordadas com penugem branca a imita9áo
de certa pintura somática usada pelos
bororo;
kurugúgwa Q-iága a!úgo paº\Í-re jíW\l ba~uréQ - * kurugúgwa, gaviáocaracaraí; 01, ( d)ele; iága, cauda; a!úgo, pintura ; páº\l, decúbito; re2, ter;
Ji, ele; W\l, aquele; bakuréQ, ventaro]a
[ ventarola com pinturas que querem
imitar as penas · da cauda do gaviáocaracaraí]. É urna ventarola privativa dos membros do sub-clá dos Api'QQ·
rége CQQugiwQge, apresentando manchas pretas feitas corn sumo de jenipapo verde a imita9áo das rectrizes de gaviáo-caracaraí.
Bakúja -

n. p.

Bakúja TQW\l ~~ujé

-+

n. p.

Gajejéw\l -

Bá.J!u Paráº\l -

II v.
-+

n. p.

n. p.

-+

11 v.
-+

II v.

11 v.

Tipo de kurugúgwa Q·iága a!úgo pa4\i·re
jíWl;l ba~urét.i ( MRDB BSS 2455), 1 = OmSSO

Bakúre1 - * ? Designa9áo : 1. de urna
vard. de macaco branco de hábitos noturnos (Aotes sp. ); 2. de urna vard. de
arbusto com fólhas revestidas de um
tomento cotonoso semelhante a pelos
de macaco; fornece raízes comestíveis
de baixo teor nutritivo e pouco apreciadas.
B~úre2 -

*? Assédio, sítio, cerco. É
urna tática de guerra e de ca9a que
. consiste em cercar o objetivo com
círculos concentricos de guerreiros.

- * bakúrez, assédio ; dQi, suf.
[fazer assédioJ. Assediar, sitiar, cercar. conj. hQe ~-re baráe ~-iári hakuréºQ, (os) bororo eles (dos) civilizados ( d )eles (a) toca assediaram i.e.
os bororo assediaram a casa dos civilizados ; baráe ~-mQge hQe ~-wa ha~u
réºQ, (os) civilizados eles (dos) boro ro (a) aldeia sitiaráo.

B~ur~Q

B~uregQºª -

* hakúre2, assédio ; dQºª'

suf. Lugar do assédio, localidade do
sítio. ex. i-!\ÍgQ ogwá-re hakure9c}4a
kéje, minha flecha ocul ta9áo teve lugar do assédio sobre i.e. perdi urna
flecha durante o assédio.
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Bakure~Q~Q

- vart. bakure~Q~\t· * balsúre2, assédio; dQ~Q, suf. Sitiado, assediado, cercado. ex. barogwá!Q i!Qgúru bakureg\)gQ m\)~e, amanha (a)
cabeceira cercada será.

Bakure~Q~Q

Bakureg\)g9 - vart. hakuregQºQ· Sitiado, assediado, cercado. ex. i!Qgúru hakure~Q9\t kéje, a!úQo · r~k99\1-re, (a)
cabeceira cercada quando, (o) veadogalheiro ·fuga teve i.e. quando cercamos. a cabeceira, o veado-galheiro
fugiu.
Balsurére -

n. p.

~

11 v.

Bakuréri - * hakúre, macaco noturno ;
rí1, morro [morro do macaco noturno J. Eleva9ao nas nascentes do PQg¡J:QQ Ceré9, r. Sao Louren90.

Ba~hré\1 -

Tipo de ~ hakúie, abanico.

Ba~uré\1 h\1 g9iré9 -

Tipo de ~ hakúie,

abanico.
Bakuré\1 kigaºuré9 - Tipo de ~ hakúie,
abanico.
Bak\tríri - * h<)e, coisa; ak9ríri, ventila9ao [coisa ventila9aol Vento produzido po~ abanico, sópro emitido
pelo ar<)e ~!-awára áre, xama . das almas e pelo bári, xama dos espíritos
durante suas evoca96es.

Bapéra
Bakúiv Barbatana ventral de um
peixe gnatostomado ~ kárQ, peixe. ex.
vel, . son. t"QQQre \1-wagúrQ, (de) . lambari sua barbatana ventral anterior
i.e. barbatana ventral anterior do lambari.
Báku rógu nico.

Tipo de

~

halsúie, aba-

. Bak\Ír9 - * h<)e, coisa; ak\Ír9, vento
[coisa vento]. Vento.
Bá m"Qg"Qré"Q - * há2, choupana ; m"QgQré9, aquele que está assentado [indivíduo que está assentado em casa].
Indivíduo que mora sempre na mesma casa, que gasta de permanecer na
choupana . .
Báo - vart. bá3. F. inter. ex. iag"Q9uhá
áki báo? quem (és) tu?
Bapár1;l - * há2, aldeia; pár1;l, com~90
[ come90 da aldeia]. Parte da aldeia
considerada como o come90 da mesma i.e. oeste.
- n. p. ~ 11 v.
Bapár1;l Ka9<)~a JeQáge - Designá9ao de
urna constela9ao bororo ~ ikuiéJe,
astro.
Bapár1;l KágQ Je'Qáge - Designa9ao de
certos ~ ar<)e, espíritos.
Bapár\1 KáºQ Jel}áge Arc}e - Designa9ao: l. de certo ~ ar<)e ~-!awuj~9\11,
representa9ao; 2. dos atores da
mesma.

Bak9riríºQ * hak\11;íri, ventila9ao;
dQ1, suf. [fazer ventila9aol Abanar,
avivar, ventilar, assoprar pelos xamas
das almas e dos espíritos. conj. i-y.úr~
hak\lrirí~Q j'Qr\1-Ji, eu avivo · seu fogo
ele i.e. avivo o fogo; arQe ~!-awára áre
"Q-mQºe hak9rirí~Q 'i!-Qnareg~gt.í-li hQe
c<)g9 t'áQQ, (o) xama das almas ele
assoprará meu filho ele noite ele com
i.e. o xama das almas tratará meu filho assoprando sobre ele esta noite.

Bápe - * b<)e, coisa; ápe, semente de
acuri [coisa pequena como semente de
acuri]. Objeto pequeno, dedo mínimo das maos e dos pés; canhotice. var.
vel. íki-wábe, ákf-wábe, bápe, pági-wábe, cégi-wál}e, tági-wábe, ~i-wábe, meu,
teu, seu, nosso ( incl.), nos so ( excl.),.
vosso, deles dedo mínimo.

Bak\lririg\)g"Q - * hak9ríri, venti1a9ao;
gQg\11, suf. Brisa.

Bapéra - *? Folhoso do estómago dos
ruminantes; papel, livro, c~demo
215

·Baráe

Bapéra a!ugc)gQ
( neols.), por semelhan9a com o folhoso.
Bapéra a!ugQªQ - (neol.) . * bapéra, papel; a!ugQªQ, pintar [pintar papel]. Escrever, desenhar.
Bapéra a!úgo épa - (neo l.) * bapéra, p~
pel; a!úgo, pintura; épa, para [objeto para fazer pinturas sobre papel].
caneta, pena.
BaperáªQ - (neol.) * hapéra, papel ;
dQ1,suf. [usar o papel]. Ler.
Baperé\l - * hápe, canhotice; ré\f, suf.
poss. Indivíduo canhoto.
Bápo - :* hQe, coisa; ás, superfície; pó,
esfericidade [víscera esferoidal]. Cora9ao, maracá. var. Yel. son. i-wáQo,
a-wáQO, \l-WáQO, ou bápo, pa-WáQO,
ce-WáQO, ta-wáºo, ~-WáQO, meu, teu,
seu, nosso ( incl.), nosso
( excl.), vosso,
,
deles, cora9ao ou maracá. Para por.menores sobre inaracás ~ akc)gQ, tocar instrumentos musicais.

Bápo ~º-ª - Base do cora9ao --). ÍW\l,
corpo humano; empunhadura do maracá --). akQgQ, tocar instrumento.
Bápo ~ºªW\fré\l . - .. Tipo de instrumento
musical ~ akQgQ, tocar instrumento.
Bápo k\lriré1;1 - Tipo de instrumento
musical ~ akQªQ, tocar instrumento.
Bápo paraª-\lré\l ~'( hápo, maracá;
parag\lré\l, aquilo que balan9a [maracá que balan9al Maracá usado na mao
direita, que, com o hápo h\l!\lré1;1, serve para acompanhar os cantos e as
dan9as sem, em geral, marcar-lhes o
ritmo, que é reservado ao maracá da
mao esquerda.
Bápo rógu áo ~k\lré\l - Tipo de instrumento musical ~ akQgQ, tocar instrumento.
Bápo rógu ar<)e ~-wári - Tipo de instrumento musical ~ akQ4Q, tocar instrumento.
Bápo rógu CQré\l - Tipo de instrumento
musical ~ akQgQ, tocar instrumento.

Bápo á - * bápo, maracá; ái, semente
[semente para o maracál Vard. de
cana índica silvestre, cujas sementes
duras e esferoidais introduzidas nos
maracás produzem o ruído característico dos chocalh"§.

Bápo rógu p~ra ~k\lré\l - Tipo de instrumento musical _. akQªQ, tocar instrumento.

Bápo hirikég\l pororé\l - Tipo de instrumento musical ~ akQgQ, tocar instrumento.

Bá P\lg\Íga - Tipo de ~ bc)e
léW\l, coroa dos bororo .

Bápo h\lré\l - Tipo de instrumento musical --). akQªQ, tocar instrumento.
Bápo h\l!\lré\l - * hápo, maracá; hi.í!\l,
queda; ré\f, suf. poss. [maracá que
cail Maracá usado na mao esquerda o
qual serve para marcar o ritmo dos
cantos e dan9as.
Bápo CQré\l - Tipo de instrumento musical --). akQgQ, tocar instrumento.
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Bápo rógu \l-r\lg\lré\l - Tipo de instrumento musical ~ akQgQ, tocar instrumento.
~!-áo

kale-

BaraQára - son. de paraQára. Taquaras fendidas.
Bará4\l - * ? Ninho. var. vel. ~-warág\l,
. ( d)eles ninho.
Baráª\l Ri.íkQ -

n. p. --). 11 v.

Baráe - pl. de hara~ª\l· Civilizados.
Esta f. designa tambén1 urna pantomima e os atores da mesma, realizada durante a festa ~ harége ~-kefl.Qg\l,
banquete das feras .

•

Bara~9\t
Bara~9\l

sing. de haráe. * ? Civilizado,
indistintamente.
l. Primeiro contacto entre bororo e
civilizados
2. A<;ao dos poderes públicos para a
pacifica<;ao dos bororo: entrega da
"Colonia Teresa Cristina" aos sale.
s1anos
3. Saída dos salesianos da "Colonia
Teresa Cristina"
4. Primeiros contactos dos salesianos
com os bororo do planalto a leste
de Cuiabá
-

l. Primeiro contacto entre bororo e
civilizados
Logo que os bororo conheceram os
primeiros civilizados determinaram
como cla possuidor deles o dos BQkQ9Qri :e~eráe, segundo o costume tradicional da tribo. Provavelmente o
motivo disto foi ter sido um membro
do sobredito cla o primeiro a avistar
os civilizados. Para detalhes sobre este
costume ~ arQe, seres primaciais. 1
Embora algumas leudas, de cronologia
impossível de se determinar, tenham
referencias a civilizados, entretanto,
nao se pode absolutamente precisar a
época do primeiro encontro com !JS
brancos, ainda mais que esta tribo nao
era litoranea. Sem dúvida o encontro
histórico e decisivo foi no mes de outubro de 1718 com a bandeira chefiada por Antonio Pires de Campos e logo
depois pelo seu emulo Paschoal Moreira Cabral, que se estabeleceu no território onde mais tarde surgiu a atual
cidade de Cuiabá (Taunay 1949: 9).
Encontraram eles, naquele ·lugar,
urna na<;ao índia que Virgilio Correa
Filho denomina de "coxipones" mas
que, a nosso ver, pelo estudo da toponímia, nao poderia ser outra que a
dos bororo (Correa Filho [ 1939 J :
14 ). Esta nossa afirrna<;ao estriba-se
também no Pe. José Manoel de Si-

Bara~g\t

queira, cujo manuscrito foi publicado por Couto de Magalhaes ( Magalhaes 1934: 260-1 ). Note-se que a
própria f. "coxipones" é de origem boro ro, pois, Coxipó nao é nada mais que
a corrup<;áo da f. bororo K\ljí\?Q, ou
seja, rib. da ave k\ljí\?Q. As primeiras
rela<;6es de 1718 sucederam violentos
combates quando os brancos encontraram os "Aripocone" ( = bororo) aldeados nas margens dos rios "Cuxipómirim, do Peixe e Butuca", ostentando
adornos de ouro que abundava nos
barrancos daqueles rios ( Taunay
1949 : 12-3) . Os boro ro, finalmente desbaratados, afastaram-se das
minas. Assim os invasores ocupando permanentemente a localidade
dividiram a poderosa tribo em

Dr. Manoel José Murtinho, presidente do
Estado de Mato Grosso, o qual cedeu a dire9~0 da Colonia Teresa Cristina aos missionários salesianos no ano de 1895
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duas partes que nao tiveram mais
rela96es entre si e que originaram a
atual denomina9ao de "bororo orientais" e "bororo ocidentais",, respectivamente a leste e a oeste do rio Cuiabá-Paraguai. O motivo destas lutas
sangrentas foi, sem dúvida, a abundancia de ouro que "faiscava a superfície do solo" e que impelia os brancas
a manterem as posi96es conquistadas.
Os bororo orientais ficaram na regiao
do PQgQ.\?Q, hacia do r. Sao Louren90,
extraordinariamente favorável a seu
genero de vida nómade. Mas também
lá chegaram os brancas coro seus planos de conquista e de riqueza e reavivaram nos pobres índios a ·1embran9a dos suplícios sofridos e o desejo de
guerras e vingan9as. Incompreensoes,
abuso~ e ódios recíprocos, levararp
selvagens e civilizados a horríveis excessos e fizeram escrever inglórias pá~

D. Luigi Lasagna
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ginas de san~ue, sempre em desvantagem dos bororo que amedrantados e
·dizimados viam minguar a vitalidade
e a independencia da tribo. As parciais
vitórias bororo eram comempradas
com festas análogas as da matan9a
de urna on9a, nas quais a pele do felídeo era substituída pelos escalpos
dos brancas, posteriormente conservados apenas nas choupanas como precioso troféu. Os dentes dos mesmos
eram transformados ern colares. Para
no96es complementares ~ hQe, índio
bororo;
2. A<;ao dos poderes públicos para a
pacifica9ao dos bororo : entrega da
"Colonia Teresa Cristina" aos sale.
s1anos
Estando as coisas neste pé, o governo da província de Mato Grosso
resolveu pór termo a ta.i s hostilidades

Pe. Giovanni Balzola

Bara~~\l
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e en tregou a tarefa as fór9as armadas, que lograram "domar" os índios
do PQg\Í~Q, hacia do r. Sao Louren90
e reuni-los em dois grupos denominados "Colonia Isabel e "Colonia Teresa
Cristina situados no baixo PQg\ÍQQ
Ceré\l, r. Sao Louren90. A missao foi
paclficamente concluída a 24 de abril
de 1886 pelo entao alferes Antonio José
Duarte (Mendon9a 1919, l.º : 176-7).
A 19 de abril de 1895, tendo em
vista a conveniencia de confiar aos
missionários salesianos a dire9ao da
Colonia Teresa Cristina, o presidente
Manoel José Murtinho a cedia com
contrato n.º 610. A 5 de junho do
mesmo ano, o Pe. Giovanni Balzola,
acompanhado pelo Pe. Giuseppe Solari, pelo irmao leigo Giacomo Grosso
e por tres religiosas Filhas de Maria
Auxiliadora, Ir. Frederica Hummel, Ir.
/1

11

,

Pe. .Giuseppe Solari

Maddalena Tramonti e Ir. Margherita
Micheletto, ingressou na colonia onde
foi recebido por trezentos bororo e
vinte e cinco soldados. A alma de todo
este movimento de religiao e civiliza9ao foi Dom Luigi Lasagna, superior
dos salesianos no Brasil, que cinco
meses depois, a 7 de novembro de 1895,
falecia, a apenas quarenta e cinco anos
de idade, num desastre ferroviário
perto da cidade de Juiz de Fora, no
estado de Minas Gerais.
3. Saída dos salesianos da" Colonia Teresa Cristina
/1

Em 1898 intrigas políticas, interesses pessoais e calúnias contra os missionários provocaram a expulsa.o dos
salesianos, sendo entao superior da
missao o Pe. Antonio Malan. Ofere. cicla novamente a dire9ao da colonia

Giacomo Grosso
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Pe. Antonio Malan

aos salesianos, nao foi mais aceita,
embora em 1899 urna delegac;ao de
quinze bororo tivesse ido a Cuiabá pedir a seu antigo diretor, Pe. Giovanni
Balzola, o regresso dos missionários a
colonia. Anos mais tarde esta colonia e
os bororo do c. i. do PQg\ÍºQ Cerét,t,
r . Sao Lourenc;o, entraram na esfera
do S. P. I.
4. Primeiros contactos dos salesianos comos bororo do planalto a leste de Cuiabá
O Pe. Antonio Malan dirigiu entao
suas atividades para explorar novo
campo e com o Pe. Giovanni Balzola
perlustrou o planalto a leste de Cuiabá,
chegando até a atual Araguaiana, nas
margens do rio Araguaia. Aquela regiao estava ainda completamente sob o
domínio do indómito bororo, que, embora aparentemente pacificado na zo220
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Pe. Giuseppe Salvetto

na do PQg\ÍºQ, desencadeava terríveis
e cruentas vingan9as no território explorado pelos missionários. Por indicac;ao dos funcionários da linha telegráfica, que cumpriam suas obriga9óes constantemente acompanhados
por piquetes de soldados armados
para se defenderem dos eventuais assaltos dos bororo, os salesianos escolheram urna localidade denominada
Tachos, freqüentada pelos índios e lá
se instalaram, em tendas, a 18 de janeiro de 1902, depois de um mes de
viagem a cavalo, tendo partido de
Cuiabá a 17 de dezembro de 1901 , dirigidos ainda pelo intrépido Pe. Giovanni Balzola. Os missionários da comitiva eram, além do diretor, o Pe.
Giuseppe Salvetto e os irmaos leigos
Silvio Milanese, Domenico Minguzzi e
Giacomo Grosso. As religiosas Filhas
de Maria Auxiliadora eram Ir. Rosa

Bara~Q\l

Baráe

~-iJ!lej~ra

tido seus companheiros, pelo ódio aos
brancas, em vista das rela96es de vingan9a que existiam entre bororo
e civilizados. Neste papel de pacifica9ao foi validamente apoiado e guiado por M~ríri Q!QQl).ia, mais conhecido
por (J~e Iwágl;l (JQ, ou Capitao Major. Os índios do planalto, com o passar dos anos, estabeleceram-se nas
duas florescentes colonias salesianas
de Sang:radouro e dos Tachos, onde freqüentes sao também as visitas e estadas temporaneas de muitos bororo do
PQgQQQ, hacia do r. Sao Louren90. O
centro dos Tachos transferiu-se, mais
tarde, para o Merúri, a poucos quilómetros de distancia.
Baráe ~-iári - (neo l.) ·k baráe, civilizados ; ~, ( d )eles ; iári, toca [toca dos civilizados J. Casa de civilizados, quarto
de urna casa de civilizados.
Silvio Milanese

Kiste, diretora, Ir. Maddalena Tramonti e Ir. Lucia Michetti. Depois
de ansiosa expectativa, a 7 de
agosto de 1902, quatro valentes
guerreiros, armados de arcos e flechas, encabec;ados por M~ríri O~wQ4a, mais tarde ba tiza do com o nome
de Joaquim, apresentaram-se amigavelmente a Missao. Foi o início da
verdadeira e sincera pacificac;ao dos
temidos bororo dq planalto, que comec;aram a entrar no consórci9 dos povos civilizados. A zona habitada por
eles tornou-se assim livre de perigos e
nela surgiram e surgem importi:intes
fazendas e centros demográficos como
Güiratinga, Poxoreu, Torixoreu, Barra
do Gar9as, Tesauro, Alto Araguaia, Alto Gar9as. O índio M~ríri O~WQQa, valendo-se do direito adquirido por ter
avistado por primeiró os missionários,
a quem por isso pertenciam, sempre
se opós aos excessos que teriam come-

Baráe ~-iJ!lej~ra baráe, civilizados;
~, ( d )eles ; iJ!lej~ra, chefe [chefe dos
-j(

Domenico Minguzz1
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Baráe

~'~é

Baragára

kurúgwa

civilizados]. Designa<;ao : 1. de qualquer civilizado revestido de alguma
autoridade; 2. de um tipo de ~ hQe
~-P~l!l~gagQQ\l, pintura somática dos
bororo.
Baráe ~-~é kurúgwa - * baráe, civilizados; ~, ( d)eles; ké2, alirn.ento; kurúgwa, lagoa [lagoa que fornecia água
potável aos civilizados J. Designa<;ao
de certa lagoa no baixo PQg\ÍQQ Ceré\l,
r. S. Louren<;o.
Baráe ~~~raré\l - (neol.) * baráe, civilizalos ; ~k, ( d )eles ; ~ra, mao ; rét,t, suf.
sem. [tubérculo semelhante na forma
e na cor a mao de civilizados]. Vard.
de cará comestível.
Baráe ~!·a~iagága ~ hQe, tempo .

(neol.) Meio-dia

Baráe ~!-Q - Tipo de
lar dos bororo.

~

hQe

~-~úie,

co-

Baraer~Q\1- pi. baraerél!le. * haráe., civilizados; ar~Q\l, mulher. Mulher de ci-

vilizados .
Baraerétpe - pi. de baraer~Q\l· * haráe,
civilizados; aréJ.!le, mulheres. Mulheres de civilizados.
Barae!ae!áe * f. onom. [batráquio
que como grito parece dizer barae!ae!áel Vard. de ra.
Barága Baragáge -

vart. harQgQ. Mamífero, fera.
pi. de baragágQ. Borboletas.

BaragágQ - pl. baragáge. * hára ( = háera), borboleta ; agágQ ( = a~á4t,t),
risco [borboleta com pequenos riscos
nas asas J. Designa9ao genérica de lepidópteros com asas listradas.
BaragágQ a!úgo kujagurét,t - * haragágQ, borboleta; a!úgo, pintura; kujagurét,t, o vermelho [ borboleta com
pinturas vermelhas]. Vard. de lepidóptero em cujas asas predominam motivos vermelhos.
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BaragágQ CQré\l - * haragágQ, borboleta; cQré\l, o preto [borboleta escura J.
Vard. de lepidóptero de asas escuras.
BaragágQ ~~rét,t - * haragá9.Q, borboleta ; ~~t,tré\l, o amarelo [borboleta
amarela]. Vard. de lepidóptero de asas
amarelas.
BaragágQ kawQn.trét,t - * baragág9, borboleta; kawQrt,trét,t, o azul [borboleta
azul]. Vard. de lepidóptero de asas
azuladas.
BaragágQ kigaguré\l - * baragágQ, borboleta; kigagurét,t, o branca [borboleta brancal Vard. de lepidóptero de
asas brancas.
Baragára * harága, mamífero; rá1,
osso [ utensílio feito de osso de animal]. Designa<;ao : 1. de certo tipo · de
punhais ou sabres feitos com ossos de
animais; 2. de certo tipo de furadores, com ponta de osso, destinados a
abertura de vários furos rituais dos bororo; 3. de certo tipo de ~ hQe ~-~ga,
prego dos bororo; 4. do espora.o das
asas de certas aves, como anhuma e
quero-quero.
1. Punhais ou sabres : generalidades
1.1. Principais tipos de punhais
2. Furadores : generalidades
2.1. Principais tipos de furadores
1, Punhais ou sabres : generalidades
Sao ossos de animais, devidamente
preparados para servirem como arrn.a
de defesa e de ataque. Podem ser usados também como pregos para os cabelos, com fim ornamental.
1.1. Principais tipos de punhais

baragára a!úl]o rá - * baragára, punhal; a!úl]o, veado-galheiro; rá1, osso
[punhal feito com um osso de veadogalheiro]. É um punhal de tíbia de
veado-galheiro com a empunhadura or-

Baragára
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Baragára

privativo dos membros de um sub-cla
inferior]. É um punhal de tíbia
de gua9uti-femea com a empunhadura revestida de plumas vermelhas e amarelas de araras coladas com kígQ gúru, resina. Na extremidade superior ostenta um tufo de
plumas vermelhas e amarelas das mesmas aves. É privativo dos membros do
sub-cla dos BQ~QgQri :e~eráe Cel}egim¡ge;

Tipo de baragára a!úQo rá ( MRDB BS6
2574 ), 1 = Om235

nada de plumas amarelas e vermelhas
de araras, dispostas em elegantes cachozinhos os quais recebem o nome
de QkQge ~-karé\1, ou seja, gordura de
dourados. É privativo dos membros
do sub-cla dos BQ~QgQri :e~eráe CeQegiwlJ.ge.
baragára béo rá - 1< baragára, punhal; béo, seriema; rá1, osso da perna
[punhal feito com tíbia de seriemal
É um punhalzinho feíto com urna tíbia de seriema, tendo a empunhadura
envolvida por urna fitazinha de mi~Qri,
cipó-imbé. É comum aos membros de
todos os clas.
baragára Qrógu rá ceQegíW\1 - * baragára, punhal ; Qrógu, gua9uti-fcmea;
rá1, osso da perna ; ceQegÍW\J, o inferior [ punhal de tíbia de gua9uti-femea

Tipo de baragára béo rá ( MRDB
1281 ), 1 = Oml60

BS3
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baragára qrógu rá CQl}ugíw\l - * baragára, punhal; Qrógu, gua9uti-femea:
rá1, osso da perna ; CQ]}ugíw\l, o superior [ punhal de tíbia de ga9u ti-femea
privativo dos membros de um sub-cla
superior l É um punhal semelhante ao
anterior do qual difere por ter as plumas da empunhadura todas vermelhas,
inclusive as do tufo. É privativo dos
membros do sub-cla dos BQ~Q9Qrl
~eráe CQ]}ugiwl¡Íge ;
baragára pári rá - * baragára, punhal; pári, ema; rá1, osso da perna [punhal feito com osso de tíbia de emaJ.
É um grande punhal ou sabre de tíbia de ema. Parte da empunhadura é
revestida de tiras de mi~Qri, cipó imbé. É privativo dos membros do subcla dos Baá9Q Jel}áge CellegiwVge CeQegiw\Íge.;

Baragára
1

2.1. Principais tipos de furadores
baragára hQe p~QáIV pa91)-re kaje}éW\l -;, baragára, furador; hQe,
coisa; p~l}álV, abdome; pá9\l, decúbito ; re2, ter; kaJéje, ao redor; W\l,
aquele [furador com tufos de plumas
do abdome de aves J. É um furador
privativo dos membros do cla dos
Baá9Q ÍeQáge CQQUgiwVge. A haste é
revestida de um tran9ado de acúleos
de ouri90 e linha preta de algodao ;
perto de suas extremidades e no meio
há dois tufozinhos anulares de plumas
vermelhas de ararapiranga as quais limitam um anel de plumas brancas de
abdome de mutum. O cocar de urna das
extremidades é formado por penas de
arara, ararapiranga e gaviao;
baragára ÍVe Q!Q CeQegÍW\l - * baragára, furador; íve, ouri90 ; Q!Q,
acúleo ; ceQegÍW\l, o inferior [ furador

baragára PQQQgQ rá - * baragára,
punhal; pQJ}QgQ, gua9uete; rá1, osso
da perna [ punhal fei to com a tíbia de
gua9uete]. É um punhal de tíbia de
gua9uete. Nao leva adornos de penas
e parte da empunhadura é envolvida
por tiras de mi~Qri, cipó imbé. É privativo dos membros do cla dos Kíe.
2. Furadores : generalidades

Sao utensílios destinados a abrir furos no septo nasal, no lóbulo das orelhas e no lábio inferior. Constam de um
segmento de taquarinha, variamente
ornado, ten do numa das extremidades
um tufo de penas e na outra um osso.
pontiagudo. Em certos tipos há um
tufo de plumas também na parte central da haste. Para pormenores sobre
seu uso -> ipáre ~º-Qgwa poro9Q9\l,
perfura9ao do lábio inferior dos mo9os. Podem também ser usados como
pregos para os cabelos com fim ornamental.
224

Tipo de baragára Qrógu rá
B52 1755), 1 = Om235

~l}egíW\(
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Baragára
revestido de tran9ado de acúleos de
ouri90, privativo dos membros de um
sub-cla inferior ] . É um furador privativo dos membros do cla dos
Baá~Q ieºáge CeQegiwtJ.ge. É semelhante ao anterior do qual difere por
variantes no tran9ado e por ter semeadas em duas linhas longitudinais,
ao longo da haste, plumazinhas amarelas e vermelhas de arara e ararapiranga, sobre listras de plumas vermelhas desta última ave. ! Sob a mesma
denomina9ao há outro furador, privativo dos membros do sub-cla dos Baá~Q ieºáge C9ºugiwtJ.ge CeºegiW1Jge. Difere do homónimo por urna variante
no tran9ado de acúleos de ouri<;o e pela
ausencia de plumasªº longo da taquarinha. É, porém, mais vistoso PC?r apre-

Tipo de barag~ra pári rá (MRDB B59 3957),
1 = Om305

sentar, além do tufo de penas da extremidade, comum a todos os furadores, também 'outro no meio da haste;

Tipo de baragára Qrógu rá CQ11Ugíwt} (MRDB
B52 845 ), 1

=

Om215

baragára íve (>!Q CQºUgÍW\l - * baragára, furador ; íve, ouri90 ; (>!Q,
ac4leo ; CQºugíw\l, o superior [ furador
revestido de um tran9ado de acúleos
de ouri90, privativo dos membros de
um sub-cla superior]. É um furador,
denominado também baragára t.I-r\lg\1-
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Baragára /

Baragára íve Q!Q ceQegíw\l

ré\l, privativo dos membros do subcla dos BQ~Q~Qri t:~eráe CQQugiw4ge.
É semelhante ao anterior do qual difere apenas pela ausencia do tufo central e por apresentar as penas do cocar e as semeadas ao longo da haste_
tódas vermelhas ;
baragára j'~ ~~\lré\l bt) gQiré\l - *
baragára, furador; ji, ( d )ele; é, superfície; ~~rét.t, o amarelo ; ht)1, plumagem ; gQiré\f, o arrepiado [ furador com
penas amarelas arrepiadas em sua superfície l É um furador, privativo dos
membros do sub-cla dos BQ~Q~Qri
~eráe CeQegiWl)ge. Ao longo da haste
apresenta duas zonas contíguas ornadas com plumazinhas de araras, presas
pela base, senda vermelhas numa, e
amarelas, noutra.
baragára Qºª ht) gQirét.t - * baragára, furador; Qºª' lado; ht)1, plumagem ; gQiré\f, o arrepiado [ furador
com plumas arrepiadas e amarradas
ao longo da has te]. É um furador privativo dos membros do sub-cla dos
BQ~Q~Qri t:~eráe CQQUgiWl)ge. E semelhante ao anterior do qual difere por
apresentar ao longo da haste duas filas
simétricas de plumas vermelhas de
ararapiranga, presas pela base no próprio tran9ado de acúleos de ouri90 e
linha de· algodao ;
V

Tipo de baragára íve Q!Q ceºegíwt,t ( MRDB
BSl 804 ), 1

=

Om615

'

baragára \l-r\(g\lrét.t - * baragára,
furador ; \f, ele ; r\fgt.trét.t, o vermelho
[furador com motivos ornamentais
predominantemente vermelhos]. É denominado também -+ baragára íve
Q!Q CQQUgÍW\I.
Baragára héo rá punhal.

Tipo de

-+

baragára,

Baragára hc?e p~Qár\l pa~t)-re ka}ejéW\I
. - Tipo de -+ baragára, furador.
Baragára íve Q!Q ceQegíW\I -+ baragára, furador.
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Tipo de baragára íve Q!Q ceºegíwt,t (MRDB
BSS 2017), 1

=

Om710

Baragára íve Q!Q CQl]ugíW1,1

·

Baráre
Baraga!áo - * f. onom. [ave que com o
canto parece dizer baraga!áo]. Jacutinga (Pipile jacutinga). É denominada
também parigógo ceré\{.
Baragíri - * bári, . abundancia; agíri,
penugem branca [arbusto com muitas
flores semelhantes á branca penugem J.
Vassoura, arbusto do cerrado. 1 Seus
ramozinhos~ reunidos em: feL'lfe, servem para varrer a choúpana·;· ·
BaraíºQ - * ? Cór. afl. do PQg\}.ºQ Cerév, r. Sao Louren~o.
Barál!le - n. p. -+ II v.
Barfil!J.éri - * ? Morro a tualmente desconhecido aos bororo.
BaraJ!léri Pi}íW\I - n. p. -+ II v.
Bar31!léri Pijiwt}.~Q - Progenitora dos
membros do sub-cla dos BQk~c?ri ~~e
ráe BQe ~-ia~a~awt}.ge -+ hc?e ~-wa, aldeia bororo.
- n. p. -+ II v.
Baráre xílio.

"' ? Suspensa.o, amparo, au-

Tipo de baragára j'~ ~~l}rét.t b\Í gQirét.t
(MRDB B56 2620), 1 = Om800

Baragára íve Q!Q cQl]ugíW1,1 - Tipo de
-+ baragára, furador. É denominado
também baragára \1-IVgt.tré\1.
Baragára Qna bt}. gQirét.t ragára, furador.

Tipo de

-+

ba-

Baragára Qrógu rá cel]egÍW\1 -+ baragára, punhal.

Tipo de

Baragára Qrógu rá c9l]ugíW1,1 -+ baragára, punhal.

Tipo ·de

Baragára pári rá ra, punhal.

Tipo de

Baragára pQl]QgQ rá gára, punhal.

-+

Tipo de

baragá-+

bara-

Baragára \1-r\lgt.tré\1 - Tipo de -+ baragára, furador . .É denominado também baragára íve Q!Q CQQUgÍW1,1.

Tipo de baragára Qºª bt.í gQirél} ( MRDB
BSS 2023), 1 = Om740
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Barar~~Q

Mestres de canto guiando o ritmo do canto Ba~oróro Í~a Bt;1!Qre com maracás

BararégQ - * baráre, suspensao ; dQ1,
suf. [fazer suspensaoJ. Suspender,
pendurar, amparar, auxiliar. conj.
1-núre i-k99Q hararégQ, eu meu cesto
penduro ; í-re i-kQ~Q bararé4Q, eu meu
cesto pendurei; i-mc}9e i-k99Q bararégQ, eu meu cesto pendurarei ; a-mc}ge
ak-~ra barareg'í, tu tua mao suspenderás (para) mim i.e. tu me ajudarás.
Bararé9\l - * baráre, suspensao; d\11,
suf. Suspensao, amparo, auxílio.
Barareg\ll'é\l - * bararé4\l, suspensao;
ré\l, suf. poss. O suspenso, o pendurado, o amparado. ex. kc}gQ barareg\lré\1
ma~'in'ái, (a) cesta a pendurada dá
mim a i.e. dá-me a cesta que está pendurada.
Barar94\l - * ? Maciez, grossura, gordura, intumescencia. ex. kuiagá barar99\l núre PQºQ tá4a, (do) milho semente intumescencia tem água dentro i.e. o milho intumesce na água.
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BararQQ\ÍQQ -- * bararQQ\1, maciez ; d-Q1,
suf. [fazer maciezJ. Amaciar, engrossar, engordar, intumescer. conj. i-ºúre
turuºári bararQQ\ÍQQ, eu (o) pato engordo; DQiQQrO ráki c'a~-gogó-re, máre
i-mc}9e hararQQ\ÍQQ PQºQ·!Q, (o) brót~
de baba<;u muito seco era, mas eu
amaciarei água em i.e. o broto de baba9u ~ muito seco, mas eu o amolecerei na água para poder tran<;á-lo.
BararQQ\lré\1 - * bararQQ\1, maciez ; ré\1,
suf. poss. Aquilo que foi amaciado,
engrossado, intumescido; aquele que
foi engordado.
- * ? Gordura ; vard. de cará
comestível cujo uso os bororo ap~en
deram dos civilizados. ex. vel. ú, i-wará~ ká-re i-kQgQQ\1 ká-re jam~Q\1, sim,
eu gordura nao tinha, mas eu doen<;a
nao tinha também i.e. nao sou gordo,
_,
mas também nao sou doente.

Bará~

Barar\lré\l - * harár\1, gordo; ré\1, suf.
poss. O gordo.

•

Barége ~-ked9d\l

Mestres de canto guiando o ritmo do canto Ba~oróro í~a B~!Qre com maracás
Bar~g\l

- * há1, óvo; re2, ter; d\li, suf.
[ afec;ao mórbida com aspecto de óvo J.
Inchac;ao, intumescencia, inflamac;ao.

- * bar~~\l, inchac;ao ; dQ1,
suf. [ fazer inchac;ao]. Fazer inchar, fazer intumescer, fazer inflamar. conj.
hakaígQ p~ga \Í-re ik-~ra bared\lªQ,
(urna) aranha ruim ela minha mao
fez inchar.

Bar~g\lgQ

·

Bar~g\lré\l -

* bar~ª\l' inchac;áo ; ré\l,

suf. poss. b inchado, o intumescido, o inflamado, o engordado. ex.
~-pQgQra har~gv.ré\l kóia, i-núªu ká-re,
minha perna inchada causa, eu sono
.nao tive i.e. por causa de urna perna
inchada eu nao dormi.
Barége - pl. de harQgQ; vart. marége.
* há1, testículo; áre1,. possuidor; ge,
suf. pl. [animais que tem testículos visíveis]. Mamíferos, feras ; designac;ao
genérica de índios pertencentes a tribos nao bororo. Nesta última acepc;ao
é mais usada a vart. marége.

Barége ~~~ºª - * barége, feras ; ~e, elas ;
éºa, para [vegetal para as feras]. Designac;ao de um ~ ~rúºo, vegetal mágico. 1 É um arbusto do cerraµo cuja
raiz carbonizada, pulverizada e temperada com kíªQ gúru, resina, serve para
trae;ar pin turas, em forma de riscos,
no rosto, para facilmente encontrarem-se onc;as nas cac;adas.
Barége ~-~egQª\l - * barége, feras ; ~,
elas; kegQª\l' alimentado [ feras alimentadas J. Banquete das feras. ! É
urna solene festa realizada em honra
ao cac;ador que tem abatido um jaguar ou urna suc;uarana, como retribuic;ao aos paren tes de algum finado, por ocasiao da morte do mesmo.
l. Festa do banquete das feras: preliminares
2. Preparativos para a festa
3. · Festa propriamente dita
3 .1. Primeira parte
3.2. Segunda parte : entrega do
~ m«?ri, recompensa, ao matador
229·

Fase da ornamenta9áo do verso de um couro com desenhos geométricos feitos com pasta de
carváo pulverizado e de urucu

3.3. Banquete final
4. lnterpretac;ao da essen~ia da festa
4.1. Interpretac;ao dada pelo arc?e
~!-awára áre, xama das almas
4.2. Interpretac;ao dada pelo bári,
xama dos espíri tos
. 5. Observa96es
5.1. Variante da festa quando é
feita em honra a urna mulher
5.2. Cerimónias acidentais
5.3. Pinturas executadas no verso
da pele
l. Festa do banquete das feras: preliminares
Como se explica em mc?ri, retribuic;ao, tóda a onc;a abatida por um bororo destina-se a um parente de algum
defunto em recompensa da perda que
sofreu com a morte do ente querido.

De acórdo com a ética da tribo que
exige urna indispensável retribuic;ao
para todo e qualquer presente, o índio
que recebeu a onc;a e a pele da mesma, da qual fica proprietário, tem obrigac;ao de preparar, auxiliado por parentes, um arco, várias flechas, um
powári mQri, instrumento musical de
sópro, e, possivelmente, ricos adornos
de penas com os distintivos do próprio cla. 1 Se na luta contra a fera o
cac;ador é ferido, o couro será de sua
propriedade, e se morrer, a pele da
onc;a será queimada.
2. Preparativos para a festa

o bororo

favorecido dedica-se a tarefa dos preparativos com afinco, para,
em tempo oportuno, poder organizar a
festa barége ~-~eºQº\l, durante a qual
os presentes serao entregues solene-

230
•

•

Dan9a dos ca9adores das feras com duas mulhe:i;es. Normalmente o barége ~-~e~cM\l é
feito para homenagear um só heróf, mas, as vezes, como na ocasiáo em que foi tirada esta
fotografia, a festa pode organizar-se simultaneamente para dois

mente ao matador da on<;a. Terminados seus trabalhos, na véspera do día
escolhido, avisa os parentes que o auxiliaram para que estejam prontos e
recomenda ao matador que se apronte tomando um bom banho e que tenha de prontidao o necessário para
furar os dentes da on9a. Adverte também a mae e os parentes do finado
que aprestem para o dia seguinte alimentos e bebidas, e depois convida
tóda a aldeia a tomar parte a grande
festa. Dé noite, ao redor do couro que
se encontra na choupana do cla da
mae ou de um parente próximo do
finado, executam-se a~guns cantos.
3. Festa propriamente dita
3 .1 . Primeira Parte ,

Tendo sido executadas as orderís do
dia anterior, pelas 15 horas, os parentes do índio que recebeu o couro reúnem-se na choupana ou no terreiro do
cla da mae do finado, onde, ao redor
do couro, do arco, das flechas, do powári m\)ri e dos enfeites preparados
executam o canto Ba~oróro Í.~a B\l!Q·
re acompanhado pelo chocalhar de maracás. Terminado este, vao a choupana do matador e, tomando-o pela mao,
p6em-nó sobre os ombros e o carregam com o corpo caído atrás das
costas, até o pátio, onde alguns homens estao cantando perto do couro
agora pendurado em urna vara fincada no solo. Algumas mulheres acompanham o séquito abanando o herói
com ventarolas. Este, ao sair da chou-

231

'·

Barége ~-~eºQº\l

Recipientes contendo alimento para o epílogo da festa: tigela com mingau e bandeja
com batatas assadas

pana e ao chegar no pátio, é saudado
pelos presentes com o vigoroso grito
"wó ! ,, . o matador senta-se sobre urna
esteira e com um póro épa, furador de
ponta de quartzo, abre furos nos dentes do f elídeo, que serviráo para preparar um colar. Entretanto urna parenta dele retira o couro da vara e
o leva a choupana do próprio clá para
que lhe sejam ornadas as bordas com
penas de arara, amarradas ou coladas.
Ato contínuo sao aparados belamente
os cabelos ao protagonista da festa, se
por acaso os tenha longos e desalinhados por motivo de luto, e todo o corpo, inclusive a cabe9a e os cabelos, é
espalmado de pasta vermelha de urucu,
ao canto A!ugoºQº\l, Pintado. Nesta altura desenrola-se urna das passagens
mais sugestivas da cerimónia: o ma-

Aspecto da

refei~ao

final do barége

~-Jse·

~Q~\l

tador, tomando pela ponta dos dedos
a máe ou urna parenta próxima do
finado, executa, frente a frente com
ela, movimentos rítmicos e alternados
dos bra90~ conservando-se na máxima seriedade, de cabe9a erguida e de
olhos fechados, enquanto um cantor,
acompanhando-se com dois maracás,
canta os mesmos Marenarúie executados pela primeira vez por ocasiáo. da
morte do finado para o qual f oi abatida a on9a ~ i!ága, funeral.
3.2. Segunda parte: entrega do ~ me?·
ri, recompensa, ao matador
Com as cerimónias descritas, chegase ao ponto culminante da festa, que
consiste na entrega dos objetos preparados ao matador. O índio presenteado
com o couro aproxima-se do homenageado, que está solenemente de pé no
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Pantomima denominada baráe, civilizados, realizada freqüentemente durante um barége
~-~e~~\l

meio do pátio, belo e imponente na
sua vistosa pintura vermelha de urucu,
e o rodeia urna vez correndo e levando os enfeites e armas que lhe quer
dar. Enquanto corre grita: "Káe, káe,,
káe; káe, káe, káe; ~J!laré\f, ~J!laré\l,
~J!laré\{: a-w,~íga réyQ, a-!\ÍgQ réyQ,
. "K'ae, k'ae, k'ae; k'ae, k'ae, k'ae
e t c. " 1.e.
( exclamac;6es que pretendem imitar o
grito das almas) : éle mesmo, éle mesmo, éle mesmo : teu arco eis, tua flecha eis, etc." i.e. "eis aqui o teu arco,
as tuas flechas, etc.". Depois de ter
enumerado todos os objetos com que
o pretende brindar, acrescenta palavras de admirac;ao e de compaixao,
que soam aproximadamente assim:
"Mataste urna onc;a para ganhar
apenas coisas tao f eias ! E para ganhar coisas tao insignificantes supor('

taste fome, sede, calor e frio; fizeste
bater o teu corpo nas pedras, nos galhos; fizeste arranhar teu corpo nos
espinhos e sair sangue dele: Aceita,
pois, éstes presentes e nao os restituas
mais, mas faze livremente uso deles:
fui eu quem os fez e ninguém te dirá
nada". Terminadas estas comovedoras express6es, de pé, na frente do herói entrega-lhe nas maos arco e flechas e lhe imp6e ao pescoc;o o powárl
mQrl, instrumento musical de sópro e
o colar dos dentes do felídeo. Na cabec;a cinge-lhe a coroa das garras do
animal. Antes de entregar-lhe o powárl mQrl ensina-lhe o modo como quer
que seja tocado. Note-se que tantó o
colar de dentes, quanto a coroa de
garras, nao sao definitivos, mas apenas
provisoriamente preparados. O cac;a-

233

Barége ~-kegQgl,l

Barége ~-~egQg\l

urna parente próxima acompanha
por urna mao o ca~ador para que se
alimente por primeiro. Iniciado assim
o banquete, outras mulheres repetem
a mesma cerimónia com outros antigos matadores de on~a. Contemporaneamente o protagonista entrega o
couro, os den tes e as garras do animal abatido a um dos principais chefes do sub-cla dos BaágQ ieQáge CeQegiwl)ge ·CeQegiwl)ge. Cingidas na cabe9a as garras, e no pesco90 os den tes e o
couro por meio de um cordel, o chefe,
voltado para o ocidente dá vigorosos
pontapés a pele do felídeo que lhe cai
na frente do corpo gritando: "ví, ví,
ví". Repetida depois a mesma cena de
frente para o oriente, inicia o longo
canto BarQgQ Bíri Ba!arvrél;l, Couro
de On9a Falador. Terminados o canto
e o banquete, todos emitem um sonoChefe de canto cingindo a coroa feíta com
garras de su9uarana durante a dan9a final
com dois couros de on9a apensos ao pesco90

dor assim ornado e presenteado, recebe um bebida de água ado~ada ou de
iwóro, vinho de palmeira acuri, pela
mae ou parenta próxima do finado.
Depois, entregando arco e flechas ao
próprio pai ou a um parente, é por
estes levado por urna mao a choupana
do seu cla.
3.3. Banquete final
Pode-se dizer que as solenidades da
festa terminam com a saída do protagonista. Entretanto há ainda um banquete final. As mulheres da mesma ·
metade do defunto, seguidas pelas da
outra metade, levam ao meio do terreiro da aldeia grandes recipientes com
abundantes alimentos semilíqüidos,
sob forma de mingaus, e bandejas com
tubérculos cozidos ou assados. Estando tudo pronto, a mae do finado ou

Aíj~

a!úgo
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ro "wó ! " que marca o fim da festa. Para concluir, o matador retira do
cantor, couro, colar e coroa e os entrega aos respectivos donos.
4. Interpreta9ao da essencia da festa
A interpreta~ao da significa9ao
dessa festa é dada pelo arQe ~!·awára
áre, xama das almas e pelo bári, xama
dos espíritos. Como é para se supor as
interpreta9óes sao diferentes e cada
um procura adaptá-las ao sistema
preternatural que preside.
4.1. Interpreta9ao dada pelo arQe ~!
-awára áre, xama das almas
Afirma ele que no dia da festa ha·
rége ~-~eºQº\l, nao é o ca9ador que
vem untado de pasta de urucu e que
recebe arco, flechas e enfeites, mas a
própria alma do finado que assim no
reino das almas terá armas para ca9ar.

ArQla a!úgo

Também a pele do felídeo, embora cedida a um parente do defunto, servirá
a alma de abrigo contra as intempéries.
4.2. Interpreta9ao dada pelo bári, xam a dos espíritos
Este garante que um maer~QQe, espírito, recebe as coisas oferecidas ao
matador e no céu as mostra ao Mae·
r~QQe-dóge :t:!ú-Q, Pai dos Espíritos.
Este compraz-se tanto mais, quando
mais vistosa e .r ica é a oferta e como
mQri, recompensa, mandará outros felídeos quando deles os bororo precisarem. Como se ve, ambos concordam em
admitir que a homenagem nao termina no matador, mas vai além, ou
no
,...
reino das almas ou dos espíritos. Estes
conceitos podem também explicar em
parte o interesse e o zelo que os bo. roro dedicam no cumprimento da
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bQ

cQré~

obrigac;ao religiosa e social de abater
urna onc;a-retribuic;ao.
S. Observac;6es
5.1. Variante da festa, quando é feíta
em honra a urna mulher
As vezes, por um~ casualidade qualquer, p. ex. para se defender -da fera,
acontece que também urna mulher
possa abater un1 felídeo. Neste caso
realiza-se a mesma festa, a qual a feliz
cac;adora toma parte como se fósse
um hornero, com a diferenc;a de que em
vez de receber arco, flechas e powári
mc}ri, instrumento musical de sópro, é
profusamente enfeitada com adornos
masculinos, exceto o paríko, grande
diadema. de penas de araras, os quais
poderá usar em sucessivas festas .
5.2. Cerimónias acidentais
Muitas vezes o clima de seriedade e
solenidade é alterado pelo apareci-

A!Q atúgo

mento de um ou mais bororo que pretendem imitar com fantasías apropriadas algum animal curioso que vem presenciar a cerimónia. Depois do contacto com os brancos, preferem mascarar-se de civilizados, com longas barbas, ventres dilatados e calvícies expostas. Recobertos de andrajos aproximam-se e fingem olhar tudo como
fariam viajantes ou exploradores indiscretos. Esta cena nao deixa de provocar a hilaridade geral, especialmente
se os artistas sabem interpretar bem o
seu papel. A pantomima recebe o simples nome de baráe, civilizados.
5.3. Pinturas executadas no verso da
pele
O verso da pele do felídeo leva pinturas tradicionais, feítas ou antes da
festa ou durante a mesma, com pasta
vermelha de no:g.ógo, urucu, e pasta
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preta de irQg~9\J., · pó de carvao. A opera~ao é feita com relativa rapidez, ordinariamente durante a chegada das
máscaras, usando-se como pincel um
dedo e, como régua para trac;ar linhas
mais compridas, urna vareta. Os motivos ornamentais, embora tradicionais,
sao escolhidos pe]o possuidor do couro, que manda fazer os do próprio cla
ou outros sobre os quais tenha algum
direito por ter realizado alguma particular a~ao em favor de companheiros de outros clas. Os principais tipos
destas pinturas, sao os seguintes:
aíj~

a!úgo - * aíj~, zunidor de madeira; a!úgo, pintura [pintura do zunidor de madeira]. É urna pintura privativa dos membros do cla dos ArórQe
e consiste em motivos ·g eométricos que
pretendern imitar os de certos zunidores de madeira ; _

arc)e ~~~]]a Q-iága a!úgo - * arQe
~~~]]a, gaviao-real ; 01, ( d )ele ; iága,
cauda;, a!úgo, pintura rpintura das retrizes de gaviao-real]. É urna pintura
privativa dos mernbros do cla dos ApiQQrége e consiste em motivos que pretendem imitar as manchas das retrizes
de gaviao real;
arQia a!úgo - -:. ArQia, certo espírito; a!úgo, pintura [pintura somática
do espírito ArQiaJ. É urna pintura privativa dos membros do cla dos Iwagú4u-dóge e pretende imitar as pinturas somáticas do espírito ArQia;
a!Q a!úgo - ·k a!Q, jabuti; a!úgo,
pintura [pintura da carapac;a de jabutil É urna pintura privativa dos mernbros do cla dos PáiwQe e pretende imitar os desenhos da carapac;a do jabuti;
hQ~Q4\lri h(> CQré\l - -1. hQ~Q4c)rl, tatu-canastra; hó2, carapac;a; cQré\l, o
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Kurugúgwa Q-iága a!úgo

preto [pintura preta da carapac;a do
tatu-canastral É urna pintura privativa dos membros do cla dos Kíe e
'pretende estilizar em preto os motivos
da carapac;a do tatu-canastra;

bQkQgQri bQ CQré\l akiriré\l - * hQkQgc}ri, tatu-canastra; hó2, carapac;a;
CQré1), o preto; akiriré\l, o penugento
[pintura preta da carapac;a de tatucanastra com branca penugem]. É
urna pintura privativa dos membros
do sub-cla dos BQkQgQri ~ráe CQ~u
giw4ge, semelhante a anterior, tendo
porém os motivos omamentais bordados de penugem branca colada com
kígQ gúru, resina;
hQkQgc}ri hQ kujagurét.t - * hQkQgQri, tatu-canastra; bó2, carapac;a;
kujaguré\l, o vermelho [pintura vermelha da carapac;a de tatu-canastral

Q~Qge ba~oróro
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Bári
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É urna pintura privativa dos m embros do sub-clá dos Bc;.>kQºQri :t:~eráe
C91]ugiW1J.ge e pretende estilizar em
verrnelho os motivos da carapac;a do
tatu-canastra ;
b\lr~gQ4\lré\lge ~'ºúgo

- * B\lr~gQ
º\lré\lge, certos espíritos; ~,. ( d )eles ;
ªºúg02, pintura [ pintura somá tica dos
espíritos B\lr~gQºt.1ré\lge]. É urna pintura privativa dos m embros do clá
dos BaáºQ ÍeQáge CeQegiw\í.ge e pr etende imitar a pin tura somática dos
espíritos B\lr~gQ4\lré\lge ;
~ºQgQjél}a

a!úgo "'' :t:ºQgQjél}a,
certo espírito; a!úgo, pintura [pintura
somática do espírito :t:ºQgQjé'Qa J. É
urna pintura privativa dos m embros
do clá dos BaáºQ iel]áge C9l}ugiw\í.ge
e pretende imitar a pintura somática
do espír ito :t:ºQg1;1jé'Qa ;
iwára arége ~'ºúgo - ~-r Iwára Arége, certos espíritos; ~' ( d )eles; ªºúgo2,
pintura [pintura somática dos espíritos Iwára Arége]. É urna pintura privativa dos membros do clá dos Baá4Q
iel}áge Cel}egiw\í.ge e pretende imitar
as pinturas somáticas dos espíritos
Iwára Arége ;
kc;.>gaekc;.>gáe-dóge ~'ºúgo * KQgaekQgáe, certos espíritos ; dóge, suf.
pl. ~, ( d )eles ; a9úgo2, pintura [pintura somática dos Espíritos KQgaekQg~e-dóge l. É urna pintura privativa
dos m embros do clá dos BaáºQ Jel}áge
Cel}egiw\í.ge e pretende imitar as pinturas somáticas dos espíri tos KQgaekQgáe-dóge ;
kurugúgwa Q-iága a!úgo - * kurugúgwa, gaviáo-caracaraí ; 0 1, ( d )ele ;
iága, cauda ; a!úgo, pintura [pintura da
cauda dos gavioes-caraca r aís]. É urna
pintura privativa dos m embros do clá
dos Apil}Qrége e pretende estilizar as

manchas das r etrizes do gaviáo-cara,
cara1;
bakoróro a!úgo - * QkQge bakoróro, vard . de dourado; a!úgo, pintura [ pintura de urna var d . de dourado ] . É urna pin tura que pretende estilizar as m anch as dorsais de urna
vard. de peixe doura do .
Q~Qge

Barége ~k~rprét,t - ·:: barége, mamíferos ; ~k, ( d)eles; ~r\l, língua ; ré\I, suf.
sem. [ arbusto com fólhas semelhantes a língua de jaguares ] . Design ac;áo de um -+ ~rú'Qo, vegetal m ágico. l
As mulheres que querem evitar a gravidez usam u m r aminho <leste arbusto entre o kQgt,t, cinto mulíebre, e
o ventre.
Barége ·~ p~gururé\l - ·1< barége, mamíferos ; ~, ( d )eles ; p~gúru, intestino ; rét,t,
suf. sem. [vegeta l semelhante a intestino de animais ]. Vard. de cipó retorcido como intestino de animais.
vart. hQrh. * hQe, índio bororo ;
rí1, grandeza 't índio grande ]. Designac;áo : 1. do xamá dos espíritos ; 2. de
qua lquer coisa grande, leve, larga,
aberta ; 3. do pulmao; 4. de um tipo de
instrumento musical de sópro, denomina do comumente powári -+ a,kQºQ,
tocar instrumento .
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3. Iniciac;ao de u m bári
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S.S. Oferta de certos alimentos ao

hQpe, espírito
5.6. Tratamento e eventual cura de
doentes
5.7. Esconjuros e predi96es por
ocasiao da passagem e queda de
um bólide
S.8. Transforma9áo temporanea em
alguma fera
6. Classes de báire, xamás dos espíri tos
7. Linguagem dos xamas
8. Pontos de contacto e diferencia9ao
entre o arQe ~!-awára áre, xamá das
almas e o bári, xamá dos espíritos
9. Alimentos reservados ao hQpe, espírito
1. Preliminares
O bári, que nós denominamos "xamá
dos espíritos é o indivíduo da tribo
que aos olhos dos profanos mais se
salienta. Por isso é mais facilmente
conhecido, mesmo por simples exploradores e viajantes, que nas suas descri96es náo deixam de mencioná-lo. O
hári, como tal, nao leva nenhum sinal externo, distintivo de seu cargo,
seja na vida quotidiana, seja no exercício de suas fun96es. É, por via de
regra, de sexo masculino mas em tempos bastante recentes houve casos em
que mulheres tiveram a mesma honra. Para pormenores ~ bári ar~º\I' mulher xama dos espíritos. A mesma aldeia pode abrigar mais de um bári,
mas é quase indispensável que tenha
pelo menos um, em vista da obriga9~0 que os bororo tem de apresentarlhe certos animais e frutas. Um bári
pode ao mesmo tempo exercer as fun96es de arQe ~!-awára áre, xama das
almas, de bQe ~-h!tej~ra, chefe, e de
mestre de canto, se tiver qualidades
para tanto. Esses vários cargos, porém,
sáo distintos na teoria e na prática.
11

,

Assim se o bári manda alguma coisa
-aos seus súditos, age como chefe e
náo como xamá, e se faz algumas
curas, invocando as almas, funciona
como xama das almas e nao como
xama dos espíritos. Nota-se em vários
autores, acentuada confusáo entre bári
e arQe ~!-awára áre, xama das almas,
náo obstante haja, na realidade, essenciais divergencias e distin96es entre
o múnus de um e de outro. Steinen
p. ex. confunde o bári com qualquer
cantor ou chefe de canto, embora náo
se exclua a possibilidade de, naquele
seu 30 de mar90 a 3 de abril, ter sido
um bári o mestre de canto. Todavia
ele nao estava exercendo o ofício de
hári mas sim o de mestre de canto.
( Steinen 1897 : 348-SO).
2. Origem lendária do hári e da reserva9áo dos alimentos
Numa lenda ~ II v. narra-se a origem da reservac;ao de certos alimentos a um ente superior e a institui9áo
de seu xama. Os protagonistas da nar,.
ra9áo sao os espíritos M~ri e Ari, que
haviam tomado forma humana, viviam
entre os bororo, fazendo coisas extraordinárias, as quais sao assunto demorado de um ciclo de lendas. Estas
fa9anhas nao sao sempre em benefício
dos boro ro, mas sempre provam a superioridade dos dois espíritos, tanto
assim que os índios nao acharam para
eles nomes mais dignos 'e belos do que
os do sol e da lua, isto é M~rl e Árl.
M~rl é o próprio Maer~l]Qe-dóge :t:!ú-Q,
Pai dos Espíritos, morador do háru kaWQr\J, céu azul, ou seja, o mais alto.
· Tendo ele, certa vez, quebrado por
acinte urna grande ceramica dos membros do clá dos Iwagúºu-dóge, estes
ofenderam-no com violentas recrimina~oes, pelo que o espírito vingou-se
transformando-os em karáwQe, aves do
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pantanal. Os índios, por sua vez, des-.
forraran1-se zombando dele e depois o
fizeram subir ao céu por meio de vento, produzido com abanicos. Em segui-

Título:

da fizeram~lhe muitas promessas, como
mQri, retribuic;áo do mal que haviam
praticado. O excerto da lenda que enumera as obrigac;oes dos índios é este:

M~ri

rutu494\l
M~rl feito subir

KaráwQe
(os) KaráwQe

Kujaguré\lge
Vermelhos

~i'goiá-re

~-re

M~ri

tQ

eles fizeram

M~ri

colocac;ao

báru
céu

Q!Q-!Q;
ponta em;

icáre

~'g\)-re:

"M~iV-re,

e

s;ua palavra tiveram : "Caminho ter,

aJ!laga4t.í-re
movimento ter

mQ!ó-ji,
terra ela

M~ri
M~ri

áki
tu (és)

réo,
mesmo,

hQpe
espírito

áki
tu ( és)

réo.
mesmo.

A.-wa4áf\l Ql5wári.
'rúa oferta

núre
tens

Í\Í

bem

a-ké
tua comida

kí-Ji,
anta ela,

J\lí-Ji;
cai titu ele ;

a-ké
tua comida

atubó-ji,
veado-galheiro ele,

PQJiQgQ-ji,
guac;uete ele

ba~ieJé-ji,

guac;uti-macho ele,

orogu'-Ji·
.. '
guac;u ti-femea
ele,

.

a-ké
-tua comida

parí-Ji,
ema ela,

beó-Ji;
seriema ela ;

a-ké
tua comida

Qkiwá-Ji,
capivara ela,

\JWal·Jl;

a-ké
tua comida

porú-ji,
jaú ele,

ki4Q~iá-Ji,

a-ké
tua comida

~~ó-Ji,

hQ~Q-Ji,

... icáre
. . . en tao

~a!Q-ji,
'

r.

.

mangaba

.
el~;

o!uró-Ji,
tubérculo ele,

( d )eles causa

karegáo;
nao mesmo;

pirarucu ele,

~

Júgo kiga4ure\Í-}i,
queixada branco ele,

,

....

jacaré ele;
orarijé-Ji;
surubim ele;

pequi ele;

Ql5Q-Ji,
marmelada preta ela, amora ela,

Ja!ugó-ji;
cajá ele;

a-ké
tua comida

Q!Q-ji,
tubérculo ele,

pagajé-Ji,
tubérculo ele,

P\Í·ji;
cará' ele;

a-ké
tua comida

. -.

Bárl

Bári
"
porega~-ji,

Qipó

ele.,

..

:··'

·; . m~kí-Ji,: ..
. , "le,. c1peJ:e

. ... ,.
~

• ... . !

.., .

'

-.

kQj~rá-JI,

.._.

pQruni,.11;

. ; e"'Ie, .·:
cipo

... ":·., ..

cipó ele; ,

. . : e ·; ,.

a-ké ·.
Jové-Ji;
· rtfel '.d'e · tataíra· tua comida
ele;

a-~é

tU:a comida

kig\)-ji,
fruta de almecegueira ela

kiJ!laó-ji,
fruta do algodáo ·
zinho ela

aimagag\Í-Ji ;
pau-do-serrote
ele;

á-ké
tua comida

kuiagá-Ji.
milho ele.

B~e

~k-~ra

Í\l

(Dos) boro ro ·

sua máo

r~~Q~\Í-re
fug~ tinha

J'ó!i,
ela sobre,

bAe
y

l,
• Pft'-.Agwa ..
. " ...... ...• ...
T- ~
.. .

1

...

~·;·.!

:

fuga tinha

..
~

• •

!

eles
r

•->,

1

..

eles mataste,
b\lkéJe.

i' .

..

.f-Qgwá~Q

b\)e
(os) bororo

t\Í
logo

..

éles fizeste morrer

A-wagáiv
Qkwári
Tua oferta

sobre.

t\Í
logo
b\)e
(os) bororo

..

~-vígQ,

r~kQg\Í-re

>

. .... . . ~-~QrigQg\Í-re
tu . indignac;áo tinhas

J'óki,
ela sobre,

hQe
bororo

.. .

sua boca
.

...

ela (comida)

. ::. ... '.'./"{ ;J' . ¡:t i " ~

(dos) bororo

..
..

tu.
ela (comida)

.

.. 11t.íre

;

..
'·
te
ns

.

:-;

.

Í\1

bem

;,:) :

fá .

im~g\l

ipar~~\l

homem

moc;o

áW\l

a-ké-Ji;
máre
<
tua comida ela; mas

esta

·$uat boca

,,....' .

.

lm~9\l

homem

. .

...

:

j'am~9\l

J'á

moc;o

ele qualquer

sua boca

karéga

a·wagáiv
Qkwári
tua oferta

:. 1

..

~

'

..

"

,\'

ipar~9\l

bíji
de

1

nao
,

awu.
esta

",J
•

, 1

mQge
·· · .~· ··-'t erás

..

'

.

ass1ro

~

.

.
~

.~:

•

•

·~·

•

T

•

•

Traduc;ao livre ...
.
Títul9 : M~ti· feito subir ao céu
-~-: ·
. . . etltao o·s · Karáw\}e KuJágutéQ~e· '"· i
( i.e. os membr~s de um sub-clá dQS, : ~
Iwagúgq.-dóge) fiz;eram subir ao.- ·aé.u ::; ~·
j( ..

t\Í

a-ké-Ji".
tua comida ·" ela'\ ·:·; "
. ,.,

', .(
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. M~rl, diz·e ndo-lhe: "Tu nao és um ente

que <leva caminhar e viver sobre a
terra ; tú ~~~~ri, tu és um espíri to verdacl'éirá. /f.u pedirás, para teu alimento,
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antas, ·q ueixadas com pelos brancos, caititus; veados-galheiros, gua<;uetes, suac;utingas, gua<;utis; emas, seriemas;;.. capivaras, jacarés, jaús, pirarucus, surubins ; pequis, marmeladas pretas, ameras, mangabas, cajás; tubérculos; cipós
comestíveis; mel de tataíras; frutas de
almecegueiras, frutas de algodaozinhos, frutas de pau-do-serrote; milho.
Se, por acaso, os bororo deixarem fugir alguns desses anim.ais feridos, ou
aproxjmarem sua boca desses · alimentos, tu te irarás, tu os· farás morrer
imediatamente. Esses alimentos serte-ao· oferecidos pela boca de um ho... mem, mas nao . pela · de : um bororo
qual quer ,, . ... "·;..
..
Observa<;oes
Nesta lenda nota-se perfeitarpente a
pesada taxa a qual se sub,meteram os
bororo, tendo. que
. . oferecer ªº xama
dos espír~tos ·numerpsos animais e vegetais, ..s~b pena de mort.e. Ve~se tamb~m a institui<;ao de um i:q.te.rmediário
entre os homens e o~ espírito~, ao qual
mai~ .tarde deram ·o nome de "grande"
ou bári, xama dos espíritos.
.
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3 .... Iniciacáo de um bári
~

O ofício de -bári nao é hereditário
neni tampouco restrito ·aos· membros
·de algum cla. Qualquer indivíduo pode
ser bári. Segurido o pensamento bororo é diretamente escolhido por um
hQpe,' · espírito~ Os primeiros · síntomas
dessa escolha sao sonhos ou visoes de
coisas
extraordinárias
fora do sono.
.
...
O ~naigi ta do deverá conservar secretas essas manifestac;oes, sob pena de
ser abandonado pelo espírito que elegerá outro .. O iniciado será real e definitivamente bári se obedecer conscientemente aos convites do espírito.
As modalidades de~sa ~ espécie de contrato ~ao, em geral, ass~m: durante
o sono o futuro xama recebe
um con•

vite por parte·:· de .um .. espírato. de ir
ca<;ar sozinho ·no cora<;áo da· selva. :Lá
chegadq, aparece-lhe o espírito, quase
sempre com · aspecto de macaco, que
lhe pergunta se lhe· . que'r pertencer .de , ·alma e corpo:· . O · .ín.dio,
com gran·de agitac;ao e perturbac;ao,
caso queira, :declaratá· -.sua ·obedien.. cia: entrega-lhe arco e· fl~chas · e:·,~om
isto a sua liberdade, ·alma· e cr~rpo,· :·re
.. ceben do_, em trqca .. grandes .:. poderes.
. Assim é defini.tivA e .realmente bári, ou
seja um ser . poderoso, · ~ chamará o
·hQpe de i-wáire, meu dono. Este, quando for invocado pelo .~a111,a, nao se
apresentará sozinho mas: s~r~ . acompa~~ ·: r;do por outros espíritqs q4e ele como
que guia e chefia. 1 Steinen afir,:ma que
q_m bári exerce o seu cargo por .voca<;ao natural e que é escolhido como: tal
o indivíduo que mais s~por;~a .a bebida de vinho de acuri. Essas declara·
· <;6es sao absolutamente erróne~.s e: se
. justificam ·pelo ,_pouco contacto...que o
explorador
teve .com a .tribo
( Steinen
.
.
'
1~97:

379).

• •~··

.

I

'

.. 4. Influencia do bári sobre os · membros da tribo e suas , obrigaé;6e~

..

. '

Pelo .Poder que lhe provém dps espíritos e também pela inteligencia,
sagacidade e prontidao no trata.mento
dos doentes, goza _de gra~de ; autoridade .entre os membros da triboJ que o
respeitam e temem . . Embo:r~ .....te~ha
pouca parte oficial nos cantos,
. danc;as
.
e funerais, entretanto qely 9epende a
marcha normal e .extraordinária, -:da
aldeia, especiaimente se é capaz de .i mpor-se com fatos e curas.Jora do normal. Muito peso tem · outrossim o
terror de suas ameac;~s e . vipganc;jls.. A
autoridade que o bári . adqµire ·P.ela
sua . condic;ao e pelas s.uas, qualidades
<leve ser cuidadosament.e mantiqa, sob
pena de se perder ou diminuir em caso
243
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de descuidos. Deverá levar urna vida
social e doméstica de moldes irrepreensíveis, especialmente no que diz respeito a mulheres alheias, no modo de
falar, de tratar e de agir, que o <leve
distinguir dos outros como sinal de
dignidade de seu cargo. Estas obriga96es nao derivam da necessidade de
prat.icar a virtude, mas do medo da
puni9ao vingativa por parte dos espraticar a virtude, mas do medo da
os entes superiores devem ser corretíssimas, particularmente quanto ao
cerimonial que <leve observar durante as evoca96es e tratamentos. Todas
as coisas possuídas pelo hárl, inclusive partes do corpo, como cabelos
e unhas, sao também do hQpe e por
conseguinte devem ser tratadas com
o máximo cuidado e, quando separadas do xamá, devem ser enterradas.
Pelo mesmo princípio ele nao inutilizará seus arcos e flechas, nao quebrará sua ceramica, mas atirará tudo na
água, quando se tornar impróprio ao
uso. Caso haja falhas na conduta citada, o espírito poderá diminuir-lhe
o poder, castigá-lo com achaques e
doen9as e até com a morte.
5. Poderes e múnus do hárl
5.1. Predi9ao do futuro
É ere~~ª arraigada entre os bororo
que o hárl pode predizer o futuro, seja
durante suas evoca96es, seja como
conseqüencia de seus sonhos. Houve
casos, aos quais se pode atribuir a importancia que se queira, que nao deixam de ser pelo menos preterna turais
e de influenciar grandemente a mentalidade índia. No ano de 1908 o hárl
(>~a K\l~\lré\I, conhecido por Bárl Bonito, na .colonia dos Tachos, predisse
que no espa90 de urna lua (mais ou
menos um mes) dois membros da tribo, de clás determinados, teriam mor-

Bárl
rido. De fato os kaiáJ!to-dóge, savante, no tempo marcado mataram duas
mulheres bororo dos clas indicados.
No mesmo ano, tres bororo, membros
da banda de música que tomou parte
na exposi~ao do Rio de Janeiro, faleceram, um em Sáo Paulo, e os outros
dois, em Lorena. Invadidos pela dor
e desanimo, os demais confiaram ao
Pe. Antonio Malan, que os guiava,
que o mesmo hári, na hora da saída da
missao, lhes tinha predito que tres
deles teriam perecido. No ano de
1913 o Pe. Antonio Colbacchini, diretor da colonia indígena dos Tachos,
desejava ter notícias do seu superior
religioso Pe. Antonio Malan que tinha
ido a Europa. O hári Arigáo K~, conhecido pelo apelido de Bári Marcos,
disse-lhe : "Espera, dar-te-ei informa9oes ". De fato, tendo consultado seus
espíritos, no dia seguinte, garantiu que
o Pe. Malan havia desembarcado no
Rio de Janeiro no dia anterior. Um
telegrama recebido dois días depois
confirmava a notícia do hári. 1 A f.
usada para indicar predi9ao, previsao
ou adivinha9áo é pawú¡e. ex. hári 4-re
h9e ~ga m9~e d\1-pawúJe, (o) xamá
dos espíritos ele teve (de) coisa ( com)
maldade será que predi9áo i.e. o xamá
dos espíritos predisse acontecimentos
maus. Usa-se também a f. ~r4~\I, visáo; ex. hári j'Qr\l~\Í-re, (o) xama dos
espíritos ele visao teve i.e. o xama dos
espíritos ve.
5.2. Realiza9áo de a96es extraordinárias
O hári pode fazer a96es que nós diríamos próprias de atletas e de prestidigitadores: fatos importantes na
estimativa dos bororo, evidenciam a
coragem e a imunidade dos háire. Algumas dessas proezas sao p. ex. fumar um ma90 de charutos com a pon-
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os espíritos para trocar de lugar a urna
cac;a especificada e localizada pelo primeiro, indicando um novo paradeiro,
e fazendo-o assim passar por incapaz
e mentiroso.

5.3. Indica9ao de um lugar determinado onde se encontrará urna ca9a
especificada

S.S. Oferta de certos alimentos ao bQpe, espírito

ta em igni9ao na boca ; partir com
dentes duros ossos de anta sem
rir-se; beber um caldo em ebuli9ao
panela sem tirá-la do fogo, como
mos fazer o bári Arigáo Kó~a.

Antes de urna cac;ada oficial os boro ro costumam consultar o arQe ~!
-awára áre, xama das almas, sobre o
exito da mesma ou o bári ou ambos,
segundo as preferencias e simpatias
de cada um. Quando o bári é consultado, depois de ter invocado os espíritos, poderá indicar um lugar determinado, onde os cac;adores certamente encontraráo urna cac;a que ele
mesmo especifica. Caso nao a encontrem, ninguém terá a ousadia de desprestigiar o bári, mas todos darao a
culpa a própria ignorancia ou imperícia. 1 Steinen, estribado nos dizeres
de seu informante Clemente, escreve
que os índios nao podem cac;ar ou
pescar animais reservados sem a presenc;a do bári (Steinen 1897: 380). Isto
é falso e contrário a evidencia dos fatos a que tantas vezes presenciamos.
Todos os animais podem ser cac;ados
e pescados, mas fica a obriga9ao de
apresentar ao bárl os reservados ou
parte deles conforme o caso. Pode
acontecer que o animal ca9ado seja _de
tao elevado porte, como p. ex. o a!úºo,
veado-g,a lheiro, que resolvam nao matá-lo por impossibilidade de carregá-lo
inteiro ao bárl, como manda a lei da
reservac;ao.
5.4. Troca de lugar a urna cac;a
Sendo que o arQe ~!-awára áre, xama das almas, é antagonista do bári,
este, as vezes, tentará desmoralizá-lo,
servindo-se dos poderes que lhe deram

A citada lenda elenca alimentos,
animais e vegetais, reservados pelos
bororo ao -+ hQpe, espírito. Esta reservac;ao consiste em entregá-los diretamente ao bárl, o qual, depois de certas
cerimonias, os distribui ou os consome. Dos animais reservados, alguns
pertencem-lhe completamente, inclusive seus ovos se sao aves, como p. ex.
a ema, todos os veados, e inteiros devem ser entregues; outros sao do bárl
apenas em parte e neste caso somente a porc;ao reservada deve ser oferecida, como p. ex. certos pedac;os da
anta. Os vegetais e o mel sao dados
apenas urna vez em cada estac;ao. Os
ovos, antes de serem devolvidos aos
doµos, sao furados pelo xama. De
todos os animais o mais perigoso para
os cac;adores e para o próprio bárl é
o \lWái, jacaré. De fato basta que os
índios o toquem, mesmo inadvertidamente, para que tenham obrigac;ao de
cac;á-lo e levá-lo ao bári. ~ste <leve esquartejá-lo com a máxima aten9áo,
cuidando de nao abrir a vesícula biliar e derramar a bílis, descuido est~
que seria castigado pelo bqpe com a
morte. j A oferta, porém, mais solene
é a do kí, anta, que serve de base as
outras, e que passamos a descrever.
As partes da anta reservadas ao bárl
sao : a cabec;a com a coluna vertebral,
parte do lombo e o cora9áo. Entregando-as ao xama, o cac;ador diz : "A-~é
kí áo réo, etc.", "Teu alimento (da)
anta (a) cabec;a eis, etc.". i.e. "Bis a
cabec;a da anta para teu alimento,
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tínuo crescendo e ele termip.a a enumera9ao. com um poderosíssimo ·: ~ "ú,
ú ! ". Logo a seguir come9a a ··cortar
em ·peda9os a coluria ' vertebral,""' mas
náo ainda á cabe9a, obedecendo ·a: um
cerimpnial tradicional e consta~te qµe
de~e se~..·~scrupulosamente observado.
Isto feito, deita os peda9os a cozinhar
no aría. Urna vez cozida a carne, de
rosto voltado para o céu, grita:. "Ó, ó,
, ó ;: ó ,,u;
, ó , u, ,, , e a co1oca s9"bre urna
o,
esteira. Enquanto se r.e sfria pªssa a
seccionar a ca..be9a, :.sempre.. -s eguindo
as regras tradick>nais, .e a poe.. na. panela. Tendo-~e a.ssenta.do, .~om voz
.. mais mod.~rad~, -dirigindo-se ao bc)pe,
. ·:-· ·"o'·_, ó , r:.C>,;, 1. Ó,• .i~a, ;,· \::Qgwa·" , " O, O,
.•dIZ
o,q; eia: meu pai", e logo novamente gritando: "Íí, jí, jí, jí, jí" enumera · os vários peda9os -cm que foi divi-.dida e:\ coluna vertebral e .que serao
, logo oferecidos. Para. tanto convida os
.espíritos que· habitam o céu vermelho
.-.para que des9am e venham servir-se da
. carne cozida, e para que o defendam
dos hc)pe p~garé\).-ge, espíritos maus,
qu~- ~s vezes ~entam tirar-lhe a oferta
·que" , está ·apresentando. En tao os
entes solicita,d os entram invisivelmente no corpq do hári o qual recebe da
próp,ria. mulher um. charuto aceso e
~ .. o,
, u, ,,:, e, ant es d e f umar,
,_ gr1'ta: ."Ó., o,
\,..

Oferta de carnes aos espíritos pelo · anti.go
bárl Arigáo Kó~a, · conhecido p'ela alcunha
de bárl Marcos ( t · 1936 ), do sub-cla dos
'BQ~Q~Q..rl ~~eráe C91}~gi~ge ( FT )

. .. . ..
etc.". Receben do·· a oferta, o gári grita altissimamente: ~"Ó, ó, ó j ú". A mu.r, lher. do hári, entretanto,, prepara o Jo, go e ! o ' aría; "grander; panela de barro'
cheia de água. O xamá, antes de eome9ar a ·picar . a carne, levanta o rosto para o céu ·e· erguendó a. máo ·com
a'.: faca, diz :. "A..!9ríga· réo, a-!Qríga réo;
t'a~Q-re .:1n-ág9 QíºQ; á-wQ t9ríga hV.
kí j'Q~\l b\l~éJe ", <' Tua faca eis, tua
faca eis·; ·ela · com, eu disse· ·assitn;
tu para faca · coloca9áo ·.(da) anta
~· ·séu ólho .. colocado" · sóbre" . . i.e. "Eis
· a qui a tua · .faca para com ,; .ela · re~. cortares a cabe·9 a ·.da :· anta"~ Depois,
com f6rrnulas : semelhantes, enumera
(. ·as~ vál'ias:. p.artes·-ciue'· dévem" ser ·co.rta... das e prep.a radas· com 0.1. cozimento·.. A
-: -iiltensidade· de" sua ·voz está em con'

>

h<

'· •

'

,.

.

••

'

\

• ... 1

.

Aria, panela de" barro, ·com carne de. aiita
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acrescenta: "I~á i-Qgwa", "Eia, meu ~, guid~,->?E;Jit>'o Mita ·.·o·/.p~d,~c;9 ~$. obre .a : es" pai" .· Continua depois com voz mais
teira!:.
·coih.. ·\ fortn~lário
,. .· ·:
.
.,, ./, · ~: .. éerimonial
.
elevada e intensa: "M~a ríga retpáW\J.,
análogo~ ,· 'q)~erece todas as. outras porwó, .·ó ! " ·" (De·)' 'tabaco ·charuto mesmo
c;o~s. có~:tluíClo o.o.fe¡:~ciniento tl~ t'o da
' ele, WÓ~ Ó,' ó,, i:e. "Eis um verdadeiro
a · col~n~, yerte.? rat :'~~un61a ~ prókria
charilto de tabaco". Terminadas essas
mulher que o~· éspívitos a~abaram.·~~ de
invoca96es· comec;a a fumar, gritando
· comer esta parte .da anta . .N,~&,~a altuainda, de vez em quando ·: ."Ó, ú; ó, ú", í. ra aptoveit~ ·I?.a~a fais:~ ·'áfgum ' vaticí.
.
enquanto comas maos fricciona-se for- ... nio_..~,· em ··s~g.,. "~""r~,
falartdo sempte em
temente o carpo, que, por invasaó sunome do h9pe, diz: "Ú, r\J.gá4\l; i·!V.
posta ou ·real dos espíritos, entra em
~~9 · -pygéje'~;·± " Sim, bAsta; ''·miriha· ida
. ' . . ' .,,,, . ·. ,.: ,.. 1 .... .. :... '.
. ·• ..
violenta agitac;ao. Tendo o hári termipara, novamertte" T.'e'. · "Sim, eslou
nado de fumar, os espíritos presentes
satisfeito; vou-me embora". Estannele, por boca do mesmo, iniciam com
do .~ enia:ü' ')(cózÚlas ··Jtambé~ :; 'as : paro harigQ~ esposa do hári, que está astes da ·cabe~a que ··fetv1am, . . evoca
. sentada perta, o seguinte diálaga, que,
: · novarn~tii~ o;¿ esp~ritós e .f epete a 'obla·· por ·brevidade, ·relatamos . em verc;fio · dos sLngulos'' pedá~os c-om ·cerimói
,
náculo : "Que há que o bári esta/ chanias lderititas '· ás "dá' t oiui'Üt vertebral.
. : mando-nos?" "O hári .chamou-vos porAcabada'·e§sa·1segunda parte, -retifa ·da
. ' ..
-A.:... •
1
•.
')
' ~. (. :
• .. .
'\ ..
. qq.e ·os vátios pedac;os>da anta ·a , vós
panela as · ca:tnes ·que deposita numa
~' ~
.. reservados já: ·e sta6 éozidos~ (e efiutneba~deJa; ~se houver 111.l.nta g9rd~ra na
!' r'a ··ordenamente todas as partes). É
. superfície dÓ~-:¿ktld6~ tainbé'in' este é 're'.
. :: para is to que o bári vos· chamou :~ cha, mou-v.os para que assopreis sobre as · colhido numa vasilha.7 Cón\o par!e fi. nal da cérinionia,:· ~·- bári 'e voca tamearnes !'; O hQpe, ·por boca do· bárt, a
"bétn a's ai:IBas . dp;~ . bái*e "fal~·ci.4o~ ~ i>.a ra
c~da" frase .da mulher, ·contesta sem. "-.. ; e d epo1s
. per- ·:: '-que venham·, beb~r .o:" caldo e atimenpre: ."U' , ·U,,,, "S'
. 1m, s1m
tar:se dós pedac;os . a.e-· carne que so.gunta: "O b~ri chamou-nos porque a
·! •
·
·,,, ,,.
....
Í ~
braram. Em s~g~ida ·b ebe urri poi.leo
. e~pinha dorsal da anta está sozida?·" e
do 'cald6:'e dá 6 ~e~to. .. a": inulhe~:uiti....... , ... . . . , , .,:
. o b~rígQ, respo:nde: "Sim, sim~'. O b<)pe
'·.
,. \ ')
. 1,. ... . . .
·macla
a oferta,
resfittii
os \, me1hores
pep:rossegue enumerando as várias par. ' .
.
..
,•'
. . · :'"!'
. dac;os ªº· ca9a~or da anta : ' todos potes da carne e a mulher sempre condem agora aliinentar~s~ '. ~o· anÚnal. As
firma. Terminado esse prolixo. diálogo,
ou.•t ras
por~o~s
di$t.ribui
entre
os mem,. o bári agarra a extremidade i.n ferior
.
... ;}
. '
. 'f,l
.
: . ... .. (. (. . ;:•
bros da _própria faiítília, reser;vando.... qa coluna vert~Qral, pois. as ~carnes dese inalienavelmente os olhos, a língua,
vein,., ser oferecidas
em. determinada
.
ordem, e, levantando-a com ambas as
o cérebro e o cora~ao;:· !· Nessa·f.ria"áes' m~os, . ~fer~~e~a ~o espírito gritando:
cric;ao é omitida a dramática "et con(' Eiá, nieu pai, a .· po·Ec;~o da extr~mi
citada mímica do b~~i; qu~( p9ssuído e
. dade inferior
da coluna
vertebrál
: é
dominado por .', urna. ,idéia. ,P:r~~~rnatu
1;
'
:
.
t.~~ m,esmo: wó, ó, ó; wó, ó, ó". Noteral, isola-se .t00mpl~t-~01ent~ do . que o
, ..., • -¡·· r. ,·(·:!
s·~. · Cl:Ue
as palavras
·~' é ela mesmo", sao
rodeia. Toda,· a . cerimonia . . é. acompa.
.
prqnunciadas . com · urna tonalidade
nhada por mtiitas ·'. gesticula90'es1 ,por
. rrniito mais elevada. Terminado isto,
fortes fric96eSf COÍn aS mad-s;¡sobi.e O
..dá algumas dentadas dizendo 4epois
peito, coxas r ;e ·nádegas, ' par ·tremóres
d e cad a urna.· "o', ó ,.• o,
' o,
' u.
' '" E m :1se·
.c onvulsivos ·de . todos ·· '.o s· ··músculos,
'
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Vards. de b9ré\l, causadores da moiéstia
homónima tratada pelo bári ( MRDB)

especialmente dos das pernas, por inclinac;óes rítmicas do dorso e movimentos rápidos dos joelhos. O cerimonial realiza-se entre gritos altíssimos e dilacerantes que tornam a cena
semelhan te a d~ um enérgumeno, impressionan te e inesquecível. Tal aparato mímico e fopético é um elemento
muito importante para impressionar
as massas. 1 Cruz apresenta urna descric;áo de ofertas de alimentos f ei tas
pelo hárl, prefaciada por Herbert Baldus. O trabalho, deixando de lado as
imperfeitas citac;óes bororo, é desordenado, incompleto e eremos insuficiente para dar urna idéia daquilo que a
cerimónia realmente representa. Além
do mais, o autor demonstra ignorar
os trabalhos de Colbacchini, Tonelli
e Colbacchini-Albisetti, todos anteriores ao seu artigo (Cruz 1943, LXXXIX :
151-6).
~.6.

Tratamento e eventual cura de
doentes

Segundo o bárl as doenc;as sao originadas por matérias estranhas introduzidas no corpo do paciente por um
espírito mau. Por conseguinte somente pelo poder dos espíritos poderao ser
eliminadas. Os principais seres causadores das doenc;as, as quais recebem o
mesmo nome, sao : a!1)4\l, pus; baríga,
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lasca de pedra sílex; h~~úru, substancia viscosa ; · hQpQríra, pedrinha esferoidal ; bQréQ, coleóptero ; ~~l)re, percevej o do mato; lwára pagáo, varetas
cruzadas ; j~rigigaréQ, coleóptero dinastídeo ; ~ráº\l, carvao ; pegígQ, pequena vespa. De todas essas imaginárias doenc;as, as mais prejudiciais sao
j~rlgigaréQ e iwára · pagáo, pois, sendo inseto e objeto chcios de pontas,
sao de penosa extrac;ao. o tratamento e cura, qúe praticamente se identificam, sao feítos durante o dia ou,
as vezes, durante a noite, mas sempre com muita exterioridade barulhenta, a diferenc;a do ar()e ~!-awára áre,
xama das almas, que preferlvelmente
trata de noite e sem manifestac;óes ruidosas. Com cerimonial análogo ao do
--+ ar()e ~!-awára áre, o hárl oferece cigarros ao espírito, invocando-o com
l~rgos gestos e altos gritos. Logo a ·
seguir trava um diálogo com os paren tes do doente, que se acha presente, argüindo, porém, espíritos e nao
alma·s. Terminado o diálogo, aplica os
lábios a parte do corpo que o enfer1no acusa doer e chupa energicamente repetidas vezes, rompendo até vasos
capilares de tal forma a produzir equimose na regiao tratada. Terminados
e~tes preliminares, com um fragoroso
escarro, cospe na própria mao um dos
seres considerados maléficos . Com
isto o tratamento e a cura estao terminados. Evidentemente nao todos os
doentes saram, fato esse que ele ex-

Vards. de ~~yre causadores da moléstia hom ónima tra tada pelo bári ( MRDB )
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plica afirmando ter ficado no corpo
do enfermo ainda alguma coisa que requer novo tratamento. A.s vezes o hári
garante tratar-se de urna moléstia incurável, prediz a marte do paciente
e até determina o dia. Nesses casos os
parentes abandonam o doente a seu
destino e todos, inclusive o interessado, esperam com paciencia e resigna~ªº o desfecho final, fazendo logo o~
preparativos próprios da· agonía. Quando o bári determina odia da marte, se
esta tarda, ele mesmo sufoca habilmente sua vítima para que a predi~ao se cumpra. O tratamento de per
si é gratuito, mas quando o bári deixa
entrever a gravidade da doen~a e talvez a possibilidade da cura, os parentes, para que a moléstia tenha urna
marcha benigna, ou para evitar que o
bári prediga a marte, sao generosíssimos em presentes e agrados, o que
entra nas vistas do xama, que nao esconde suas preferencias relativas a algum objeto possuído pelo doente ou
pelos seus parentes. Houve báire e arQe
~!-awára aré-ge, tao estimados e poderosos aos quais os bororo pediam tratamentos mesmo a distancia de dezenas de léguas e eles as realizavam. Há
dois casos em que o bári recusa sua
obra : na cura de IJ;lulheres grávidas

Bári

Sópro do bári num membro doente de urna
paciente

ou sofreddras de doen~as causadas por
partos pouco felizes. Se se prestar para
tais atos, talvez tratará com exito e
ganhará a es tima dos co}Tipanheiros
por mostrar-se condescendente, mas
incorre na ira e na vingan~a de seus
espíritos. Note-se que os xamas nao
receitam nenhum remédio. Quando algum bári ou algum membro da sua
família quer tratar-se recorre a outros,
como qualquer bororo.
5.7. Esconjuros e predi~óes por ocasiao da passagem e queda de um
bólide
Quando um bólide passa e cai na
superfície terrestre, o bári adquire a
máxima importancia. Para pormenores ~ arQe kQ4\1, aerólito.
5.8. Transforma~ao temporanea em alguma fera

Vards. de j~rigigaré\l causadores da molés. tia homónima tratada pelo bárl (MRDB)

Segundo arraigada cren~a dos bororo, os báire tem poder, quando vivos, de transformar-se temporaneamente ero animais nocivos como p.
ex. em on~as e cobras. Ainda agora os
anciaes da aldeia do Merúri afirmam
convictos que Arigáo Kó~a (bári Marcos) certa vez converteu-se em on~a,
da qual eles viram as pegadas, para
matar um civilizado, o que nao con-
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seguiu, pela pre~en9a de alertadores
caes. Steinen tero acenos a essas · metamorfoses, mas, talv~z mal inforinado,''supóe que apenas ós báire mortos
se mudem, "verwandeln", em feras
(Steinen 1897: 380): Nos. casos em que
os .bororo imaginam qµe um índio tenha morrido atacado pelo ·bári, feito
f~ra, ou mesmo por urna doen9a natural, enviada pelo . xama por vingan9a,
dizem :. bári \Í-re kq, o xama dos espíri tos ele teve comida i.e. o xama dos espíritos o comeu. Essa expressao, que os
índios traduzem em portugues ao pé
da letra, julganqo inconscientemente
'
que os civilizados
interpretem
·como
.
.
. .
eles, levou Herbert Baldus a um engano. Ele escreve que em 1934 <?uviu
da
. boca dos ·bororo existir na aldeia
.
. ~e ~an.i~c}ri, que afirma situada na
confluencia do . r. Sao Joáo com o r,.
Vermelho ( enquanto que o r. Sao Joao
é a . denomina9ao local do mesmo r.
Yermelho), um velho.. b~ri denominado Yóku-káwóre (propriamente nao
nome, mas apelido, que nós g~afamos
JQ~\l Kawc}n.i, ólho Verqe), o qual comia bororo e brancas... É evidente a interpreta9ao errónea de um . idiotismo
.bororo ( Baldus 1937: 305).
.

'

'

.

6. Classes de báire, xamas dos espíritos
Nem todos os xamas dos espíritos
sao dotados do mesmó ···poder e influencia. lsto decorre do diferente po. der dos espíritos aos quais ser\rem, da
diversa maneira com ;g,ue .ª eles se en.. tregaram,
qu.ando
iniciados; e da
.
.
maio,:-, ou menor dedica9ao com :que
lhes ·obedecem.'. ·Pqdem.. s.~r. divididos
'em quatro ·cl.a sses: . '.~
xamas de máximo .poder:· ofertam
.:.'.·qualquer alimento reservado~ '. realizam
- curas mesmo a "distancia, p.r ediiem o
r·

futuro e · vem acontecimentos
tantes;

dis-

xamas de grande poder, mas em
parte limitado:
ofertam apenas vege•
tais e mel, reálizam curas e fazem predi96es, mas éom menos seguran9a que
os primeiros ;
xamas denomin~dos báire Iwóro,
que se comunicam com o espírito Iwóro oferecendo-lhe apenas charutos para
que qs bororo sejam felizes nalguma
ca9ada ou pescaria ;
xamas denominados báire Túpa-, _que
~e comunicam apenas comos espíritos
Túpa-dóge: podem predizer o fututo e
realizar curas. em forma limitada;As duas· últimas classes, provavelmente, sao de institui9ao bast~nte recente; tanto a·s sim qüe as palavras; usadas nas súas evoca9óes, muitas v~zes,
sao · corrup9óes d~ ··palavras :portuguesas. Nao gozam. de grande prestígio
entre os bororo, pois nao sao circundadas da auréola tradicional que tanto
·, impressiona a _a lma índia.
'

'

7. Linguag·e m· dos xa:mas
Cada xama, quando exerce suas fun9óes, usa urna Jinguagem que escapa
ao modo coriium de falar, embora seja
compreendida por todos. Para pormenores ~ Ap. B.; Ap. I. e AP. T.
. . .. . .
8. Pontos de .contacto. e·.. diferencia.
9 ao
'."',..
entre o ~r9e . ~!-awár~ áre, xama das
almas e ·o bári,-.'xama qos espíritos
,

~

~·

'

y

.

~

f.

~

' ',

•.. .....

··.'. :~ ·.~.Tendo "tarpbém
presentes
as precio..
·.
· sas notíeias de Tonelli ( Tonelli 1928 :
412-1), . poderri-"se"' estabe'le<;~r numero~... sas semelhan9as entre os ritos µsados
' !;'.<p.~los xamas . d~s . almas .e . pelos ' dos
.· espíritos, ' .fa:ifto: 'nas evoca~óes· 'quan" to no tratamento .e cura dos doentes.
Os .principais pontos de contacto sao:
'

.

,

1

'

..

;.

•

>>' .
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maneira análoga de inicia<;ao, por
meio de sonhos . acerca de acontecim~ntos .futuros e obriga<;ao de silen. . ·cio e .segredo a respeito dos mesmos;
'poder de transformar-se em · ferás ;

.

para iniciar os seus ritos, o · hári
exige só charutos; o ar\)e ~!-awára áre
quer charutos, água límpida ou água
,. lodosa. ..9u canjica ou ,água ... ado<;ada
ou vinho de ae:uri ;
os doís xámas interpretarri diferenteméhte a origem das doen9as : o ar\)e
~!-awára áre afirma ·serem causadas
por influencia maléfica das almas· e
o hári garante que sao provricadas
pelos maus espíritos;
··
·1

· : necessidade _d e. cigarros para o início das evoca96es ; ·
t

•

•

•

•

... .

ma;neira semelhante de evocar al1nas- ou espíritos;
· poss·essao por parte de muitas almas ou muitos espíritos;

há antagonismo e emula<;ao rias
ocasio~~ em que os ritos .interfe~em
.. como. p. ex."' erii .prediz_
e.r o exito
de
...
...
urna
ca<;ada ;' . .
·
·
.

modo identico das ·almas óu dos es-·
píritos falarem e responderem por boca
dos xamas;
.
.
.
métodos paralelos
de tratamento;
.
..
fórmula igual de· coneluir as cerimónias com' a frase : i-!\Í-WQ p9géje,
.minha ida para, novamente i.e. vou-me
embora;
·; ',~\ . ~ '. .
poder .de realizar · curas ~:;rmesmo a
distancia. ·
.: .. .,. ..
.,,..
• f;

.~

~

o ar\)e ~!-awára áre evoca só almas
e só por elas é possuído ; : ··:
'· t.
o hári evoca espíri t¿~s ·. e. é. por eles
:
.
possuído ;
:~·

.

.,

..

~ ·.

.

..:'.l ' . ; ,, .

.

as doen<;as q'l;le atórmentam os xamas como castigo, por terem descuida~o de . alguma .de suas obriga96es, pod~m ser_.cu:radas no ·ar\)e ~!-:awára áre,
nunca no hári .; .
..
'

•

•

•

•

•

'

•• ,1,

1-

•

···· · .' o· hárl pode metarriorfosear.:sé'•~m
on<;as·:. ou ·cobras venienosa:s, sempre
·.:. con;1 'o ' fim· ~ de prejudicar a· incauto
: b:oronór, · ,o ar\)e ~!.,.awára áre é ·capaz, de;~~.· transformar~se ..:;· ..em· lontra
. .para ·pescar· ·e ·em· ave .de rapina para
· . ca<;ar .;pássa110.s';·comestíveis .. ·Pcrfie:· mu·'.. dar..;se em anta ·pará fornecer boa. ;·oa<;a
~r aos índiqs ;:' · :· •· :·:'
,., · .. .:l ... , .

~

":(

. há marcadas· diferen<;as entre as .ex. te:rioriidades dos.ritos : o ar\)e ~!..awára
age geralmente a ··noi~e com · ceri. mónias e. gestos comedidos ; o · hári
atua · em .q~alquer hora · do dia ·;ou .da
·noit~ com cerimonial .clamoroso .e dra..· mático··' ....
~e

é" diferente a sor.te dos· dois'· xamas,

.·,.

Além des ses ..pontos
. de c:on tacto
há
... .
..
também diferen<;a,s..esse!lci~is; ~s .principais sao:
-.
.

~

depois da morte: ó ar\)é. ·~!-a\vára · áre
·segue;.: o .destino de todos ás bororo
e vai entre os · ar\)e~ almas. O ; hári· é
transformado
hQpe," espírito, ·embora seus funerais sejam identicosr aos
dos outros · bororo, salvo em peque:has
variantes. Disto de.duz-se que há dois
· tipos de hQpe : os que nunca viveram
nesta terra e 'os que na sua vida mor. tal exer.ceram o ofício de hárl. · Deve..se
notar qúe· a evoca9ao da alma de um
.• 1 bári defunto sempre•é feita por outro
hári, · mesmo darante os · funeraís.
· Neste·:últinio c·a so -o ar\)e ~!-awára áre,
· '.x arria das almas, -continua a:· cerirnónia,
depois que ·a alma se·tem ·apresentádo.
É esta-: urna coerencia dos sistemas re.· ligiosos dos bororo, pois sabe-s-e gue a
alma de ·'·um bári defunto nao haoita
no reino dos, rilortos, cujo xama ~-é. o
· ar\)e ~!-awára áre, r:rias no dos espí- .
~ritos; x:cujo xamá é o hári.

d
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9. Alimentos reservados ao hQpe! espírito
Os alimentos reservados ao espírito,
na pessoa do bári, denominam-se hQpe
\Í-~e, (do) espírito seu alimento i.e.
alimento do espírito. A entrega desses
alimentos ao hári é imposta sob gravíssimas penas e os espíritos punem
os bororo transgressores, até com a
morte. Quem fere um animal reservado ao hári e o deixa fugir, é castigado pelo espírito. Isto explica o sacrifício e o trabalho a que se submetem para levar ao hári urna ca<;a reservada e o desejo de terem para cada
aldeia pelo menos um xama. Se por
acaso em algum agrupamento faltar,
os índios preferem renunciar a abater
um animal, antes que empreender longas viagens para entregá-lo. Os bororo
porém, as vezes, por falta do hári, tem
resolvido o problema para todos os alimentos r eservados, exceto para o \lWái,
jacaré, usando determinado ~ ~r(iºº'
vegetal mágico, que anula a_ac;ao maléfica dos espíritos. Para o jacaré, se
apenas tiver sido tocado, há também
esconjuro. Para poderem comer milho
na ausencia do hári usam um vegetal
denominado kuia~á épa, com cujas fólhas preparam urna infusao em que
tomam banho e com cujas raízes carbonizadas e pulverizadas trac;am riscos
pelo corpo. Tal preservativo, porém,
nao dispen sa de apresentar o cereal ao
hári, logo que haja oportunidade.
Transcrevemos o elenco dos animais e
vegetais reservados ao hQpe na pessoa
do hári e a s porc;óes que lhe sao devidas : a!úl?o, veado-galheiro - todo;
ha~iéje, guac;uti-macho todo; héo,
serie·m a - tóda e seus ovos ; Jóve, mel
de abelha tataíra - urna vez por ano;
júgo kiga~uré\l, queixada com alguns
pelos brancos no peito - cabec;a e
intestinos ; j\Íi, caititu - cabec;a, in252
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testinos e patas; kí, anta- cabec;a com
coluna vertebral, parte dos lombos e
corac;ao ; ki~Q~a, pirarucu - todo ;
Q!5íwa, capivara - tóda, exceto os pulmóes; Qrógu, guac;uti-femea - todo;
oraríJe, surubim - todo ; pári, ema tóda e seus ovos ; pQ'ºQgQ, guac;uete todo; PQ'ºQgQ horóga, guac;utinga - todo; póru, jaú - em parte; \lWái, jacar é - todo e seus ovos. Aimagá~\1,
pau-do-serrote a fruta urna vez
por ano ; há!Q, mangaba - a fruta
urna vez por ano ; b9!5Q, marmelada
pre ta - a fruta urna vez por ano ;
~!50, pequi a fruta urna vez por
ano; ja!úgo, cajá a fruta urna
vez por ano; kí~Q, fruta de almecegueira - a fruta urna vez por ano;
kirpáo, fruta do algodaozinho a
fruta urna vez por ano; k9J~ra, cipó
comestível - urna vez por ano ; kuia~á, milho - algumas espigas de cada
roc;a, urna vez por ano; m~!5i, cipó comestível - urna vez por ano ; Q~Q,
am.o ra - urna vez por ano ; Q!Q, tubérculo - urna vez por ano; o!úro, tubérculo - urna vez por ano ; pagáje,
tubérculo - urna vez por ano ; pore~áwQ, cipó comestível - urna vez por
ano ; p\Í, cará - urna vez por ano ; PQrúru, cipó comestível - urna vez por
ano. 1 Steinen garante que o hári apodera-se dos melhores animais, peixes,
frutas, ou da parte melhor dos mesmos. Isto nao parece ser verdadeiro,
pois os alimentos reservados sao elencados e marcados na lenda citada.
Além disto há tantos animais e peixes
apreciados pelo paladar bororo como
p. ex. porcos, pacas, tamanduás, quatis, pacus, pintados e dourados, que
nao sao absolutamente destinados
hári. Entre os animais reservados que
enumera, inclui, erróneamente, tamb ém estes dois últimos peixes e atribuí ao hári a chefia e direc;ao das ca-
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c;adas e pescarias, no interesse de obter
bons bocados para ci próprio. É inexato, pois os que oficialmente determinam cac;adas e pescarias sao indi. víduos do cla dos BaáºQ ieQáge CQQUgi~ge (Steinen 1897: 380-1 ).
Baria - * ? Fruta de copaíba.
Baria í - * haría, fruta de copaíba ; í,
árvore [ árvore da fruta de copaíba].
Copaíba ( Copaifera sp.).
Bári ar~ª\l - * bári, xama dos espíritos;
ar~ª\l' mulher [ mulher xama dos espíri tos J. Mulher.que exerce as fun96es de
xama dos espíritos. 1 Embora de institui9ao bastante recente, este xama
tem os mesmos poderes, deveres e privilégios do -+ bári, xama dos espíri tos,
com a diferenc;a, porém, de nao poder-se transformar em fera e com a
vantagem de poder tratar livremente
mulheres grávidas ou no puerpério.
Bári arége - * bári, objeto largo; áre1,
possuidor; ge, suf. pi. [ vespas que fazem um cortic;o em forma de grande
chapéu]. Beijucaba (Apoica pallida).
Bári h<)pe - * bári, xama dos espíritos;
hQpe, espírito [ xama dos espíritos transformado em espíritol Xa,ma
dos espíri tos -+ bári, transformado em
espírito, depois de sua morte.
BaríªQ - * bári, coisa grande; d91, suf.
[fazer coisa grande]. Abrir, escancarar, alargar, aliviar, enfraquecer. conj.
ªªúgo \1-ºúre j'á baríªQ, (o) jaguar
ele sua boca escaneara ; í-re i-ía baríeu minha boca escancarei.
BarigQga - * bári, abertura; dQªª' suf.
Lugar da abertura.
Bari999Q vart. bari9Q9\1· * bári,
coisa grande; dQªQ, suf. Aberto, escancarado, alargado, aliviado, enfraquecido.
Bari9Q9\l - vart. baiigQgQ. Aberto, escancarado, alargado, aliviado, enfraquecido. ex. agúgo J'á hari9Q9\l kéje,

ªº'
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JúkQ f Q-re t\l·iág\l j'ági (do) jaguar
sua boca escancarada quando, (o) macaco ele colocac;ao fez (do) seu companheiro sua boca em i.e. quando o ·
jaguar escancarou a boca o macaco
atirou-se nela.
BariªQ9\lré\l * barigQg\l, abertura ; ,,.
ré\l, suf. subst. O aberto, o desdobrado, o escancarado, o alargado.
Bári ~ºª - ~'r hárl, instrumento musical
de sopro; ~ºª' ponta [ponta do instrumento musical]. Pesco90 do instrumento musical, denominado bári
-+ akQgQ, tocar instrumento.
BáiÍ" ~ºª póro - * bári ~ºª' pescoc;o de
certo instrumento musical de sopro;
póro, abertura [abertura feita no
pesco90 de certo instrumento musical de sopro]. Pequena janela retangular que serve de embocadura em
certos instrumentos musicais de sópro . do tipo -+ arigáo bári e semelhantes.
Bári Épa -

n. p.

-+

II v.

Baríga - * hQe, coisa; rí1, resistencia;
gá, lasca [ coisa dura e lascada]. Designac;ao : 1. da pedra sílex ; 2. de urna
lasca de pedra sílex que o -+ bári, xama dos espíritos, finge extrair do corpo de algum doente, durante o tratamento e que afirma ser causadora da
enfermidade ; 3. da doenc;a causada
pela suposta presen9a de urna lasca de
pedra sílex no corpo de um doente.
Baríga Í'áo - * baríga, pedra sílex; ·j i,
( d)ela; iáo, localidade [localidade da
pedra sílex J. Cór. afl. da esq. do c. m.
do iakQré\lge :t;:-láo: cór. Barigajau.
~

BarígQ - pi. bairére. * bári, xama dos
espíritos; g92, suf. fem. Esposa do xama dos espíritos. 1 Tudo que pertence
ao bárl, xama dos espíri tos, é por assim
dizer intangíve1, porque¡ pertence também aos espíritos. Por isso a própria
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.m.ulher do bári é, incluídR -ilo número
dos seres reservados, mas nao os seus
filhos. Para evitarem as iras e possíveis vingan9as , dos espíritos, todos a
resp.eitam. Se ela ficar viúva, ordinariamente procurará casar-se ·com outro
bári, ou raramente com outro indivjduq, o qua~, .porém,
deve pelo
menos
.
.
conhecer o modo de aplacar os espíri tos. O principal ofício ·dela é assi.stir
o marido na oferta das carnes" Para
outros pormenores -+ bári, xama dos
' espíritos.
. "

Barlg\)g\l - · * bári, leveza ; g\)g\Ii, suf.
Leveza, fraqueza, largura, maciez,
apa.t ia.
-

Barig9gt)g9
~ barig\)~, ley'e za; dQ1,
suf. [fazer
leveza] . Tornar·.;. leve, ali.
. . .v~~r' . . enfraquecer alargar ama9~ar
. ._ · tornar apático. coi1j. kogomái: i-:g.úre
i-~QgQ barig9gt)g9, espera : e~ ~inha
cesta alivio; }'orlíl}o \l-InQª~ ' ta-12QgQ,.
ra barig9gt)g9~ sua doen9a ela ·vossa
perna enfraquecerá i.e. a dóen9a ·vos
enfraquecerá as pernas.
1

1

1

BarigQg\lré\l - * barig\)~1st', leveza ; ré\(,
.... · suf: poss. O leve,· o' amaciadó:, o en. fraquecido, o largo, o apático: '
BarigQgQ - * bári, leveza; gógo, suf.
Fofice, chochiée,. qualidade
do que é
. ,.,
..
oco, secura.
1

•

'

'(

Barig9g\)g9 -. - * barig\)gQ, . fofic;::e; dQ1,
suf. [fazer fofice]. Afofar, aliviar, ocar.
conj. ta-m\)ge mc)!o barig9g\)g9 kuiága
. paiV·!Q, vós (a) terra afofareis (do)
· milho come90 em i.e. afofai a terra
ao redor do pé de milho.
Barig9g9ré\l - * barig\)gQ, fofice ; ré\l,
suf. poss. Aquele ou. aquilo que é fofo,
leve, chocho. ex. kuiág~ íra barig9g9ré\l, (do) milho espiga ~quela que é
chocha i.e. espiga de milho chocha.
Barígu - * hári, leveza; gu, suf. [ ato de
tornar leve algo]. Lan9amento, arre254

..

•

..

,f

-

'

messo, derramamento; separa9ao conj u gal. conj-. 'kail}á .á-re paopáo barígu?
aonde tu. fizeste (da) peteca arremesso?i~.e. aonde atiraste a peteca?. i-m\)g\l
ká-re i!-o~~t)Je barígu, eu. farei nao
(de) minha mulher :,:separa9a.o .. conjuga! i.e
.u... nao. me separaFei de minh~ mulh~r. !. A loc~9ao que indica s.eP.a:t;a9ao conjuga!. é: ~-re p~ batjgu,
·e les tiveram reciprocamenté afastamento i.e ..., separaram-se.
Qualquer pe.... r . . .
.
\ .
queno pretexto é suficiente para o divórcio que pode s·er ·de iniciativa do
honiem ou ·da mulher. Nao 'há bororo
que~ duraiiie a vida nao tenha feito . pelo
menos . un;ia sep_a ra9ao. Para maiores
no96és -+ ·h9e ~-wa, aldeia bororo.

.
·
'

•

1

• •

. , •

'

•

'

.. •

•

• •

• ...

'

•

i,,

·" ¿

•. -

Barigúª\l - * barígu, lan9amento ;. d\11,
s.u f. Laµ~ame:nto,,.. a,fastamento, arremesso.4 ,., " . ,... ..
1

•

•

•

Bariguª\lré1¡1 * barigúª\l, lan9amen,._,, to; <ré\l, suf.. poss. Aquele ¡OU . aq-q.ilo
.. que foi afastado, atirado; .o , divor·
,
: .•
..
·. ciado..
,,
Bári· :í~u: - * hári, instrumento musical
.de sopro; í~u, . cordel [cordel de éerto
· · instrumento· musical de sopro]. Cor·.. del preso ao pesco90 ·do instrumento
.· · musical de sopro · denominado bári e
que serve .. para carregá-lo caído nas
~o~tas .. Para outras,. nq.9 6es .~ a~QªQ,
~pcar inst:r:_umento.
::
Bári íw9 _:_ * hári; instrur:ó.entb musical
de sopro; "Íw~i'; • taquarinha [ taquarinha de 't erto -instrumento 'musicaf de
sopro J."Pequená taqtiara, adaptada ao
.... furo do pesco90 de certo instrLJ.rp.en to
musical de sopro, denominado bári, na
qual s~ faz urna lingüeta bat~nte, destinada a produzü; o som próprio dele.
.. Par-a outras no~oe's -+ . a~QªQ, tocar
instrumento.
.,
Bári lwóro - * bári, xamá dos espíritos ·;
:lwóro, cérto · espirito. Xama do espírito Iwqro. 1 O espírito Iwóro,._ denomi-

Barí.~a1

BarQgQ

nado também ApíºQ, costuma aparecer, segundo a cren9a bororo, nos
acurizais e é sempre sinal de mau
agouro. A fim 'de propiciá-lo, antes de
urna ca9~da ou pescarla, éste xama l_he
oferece charutos.
Baríl5a1 - * hári, leveza ; káa, nao [nao le. veza]. Abundancia. ex. a-wa~árv harí15a, tua palavra abundancia ( tem) i.e.
falas demais.
Baríl5a2 - . -:, hári, grandeza ; ká1, lasca
[ pen~s grandes e esguia~]. Pen.acho
que orna a cabe9a de cert(;lS aves;
·crista. ex. vel. son. tág.o 1}.-waríga, (do)
quero-quero seu penacho
penacho
do quero-quero. · ,
Bári p~ra - * hári, instrumento musical
de sópro ; p~ra, nádegas [parte inferior de certo instrumento musical . de
sópro]. Parte inferior esferoidal de
certo 'instrumento musical de sópro
denominado hári. Para outras no96es,
- al5QºQ, tocar . instrumento.
Barípo - * ? Melhoria .. ex. veL "A-wari, '""U' , i -wari p ó -re t UJe
..,,,,,. "T
po-r~.
. ua rnelhoria?" "Sim minha melhoria um
pouco" i.e. "Tens melhorado de saúde?" "Sjm, estou um pouco melhor".
;Bariré\t - * hári, leveza; ré\l, suf. poss.
Aquéle ou aquilo que é .. leve, largo,
grande.

i.e.

Bári Túpa - * bári, xama dos espíritos ;
Túpa, espírito morador do céu vermell;to [xama dos espír~tos que µio.ram
no céu vermelho]. Xama d~s. . ~sRÍritos
. Tupa-dóge - hári~ xama dos espíri~os
e maer~~Qe, espírito.
..,
Bárl 1).-po póro - * bári, instrumento mu.'sical de sópro; \t, ( d)ele ;· pó, base;
póro,. furo [furo da base de ·certo instrumento musical de sópro]. Orificio
da parte mais dilata da de certo . instrumento musical de sópro, denominado hári. Para outras no96es ---+ al5QºQ,
tocar instrumento.

BarQº\t - * hQe, coisa ; arQº\t' apari9ao [ coisa que aparece na flor da
águal Flutua9ao. ex. ípo haivº\i·re,
(a) madeira flutua9ao tinha i.e. a maéleira flutua.
BarQº\ÍºQ - *_.harQº\l' flutua9ao; d91,
suf. poss. [ fazer flutua9ao]. Fazer subir a tona, fazer flutuar. conj. i-g.úre
a!áro harQºlJºQ, eu (a) espuma fa90
subir a tona i.e. escumo a panela que
está cozinhando.
BarQº\tré\t - * harQº\l' flutua9ao; ré\t,
suf. poss. ;\quéle ou aquilo que flutua.
BarQgQ - vart. harága - . sing. de barége. Mamífero, quadrúpede, jáguar, su9uarana, jaguatirica, capivara. 1 Esta
f. serve para indicar qualquer mamífero, em geral, e, em particular, os citados que sao considerados como mamíferos por excelencia. Os principais
mamíferos. conhecidos pelos bororo
sao:
a~úgo,

jaguar (Felis uncia) ·
a~úgo cQré\1, , vard. melanótica de jaguar
( Felis uncia)
aiceré\1, vard. de pequeno felídeo escuro
aígQ, su9uarana ( Felis concolor)
aigQré\1, catita (Monodelp4is gen.)
aikí~9, jaguaritirica (Fetis párdalis). É denominada também aipo~uré\1 ou awQgQ~Qri
aikúru bé~e, vard. de pequeno felíqeo
aim~aré\1 cQré\1, gato-mourisco ( Felis yaguarundi )
aim~aré\1 kujaguré\1, vard. de pequeno felídeo
aipo~uré\1, jaguatirica (Pelis pardalis). É
denominada também aikí~Q ou awQgQ~Qri
á~a, · vard. de gambá ( Didelphis gen.)
áJ!lQ, tapiti ( Sylvilagus brasiliensis)
aokúru mQg\1, vard. de lontra ( Lutra sp.)
apQgQ, tamanduá-rnirim ( Tamandua ·tetra·
dactylus)
- áp\1, paca ( Cuniculus paca) ·
· arigáo, cao
atúºo, veado-galheiro ( Dorcelaphus dicho·
tomus)
awQgQgQri, jaguatirica (Felis pardalis). É
denominada também- aikígQ ou aipo~uré\1
ba~iéje, gua~uti-macho ( Dorcelaphus be·
zoarcticus). A femea denomina-se Qrógu
<.
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ba~úre,

vard. de m acaco b r anco (Ao tes sp .)
bQ~Q~Qri, tatu-can as tra ( Prio dontes gigan. teus )
bQ~Q~Qriré'l¡l,
ta tu-peludo ( Dasypus sexcinctus)
bokwári, vard . de lontr a
bQrQ káia tQré'l¡l, var d. d e pequeno felíd eo
bQrQ káia kujaguré'l¡l, vard . de p equeno felídeo
hQ!QW'l;l, vard . d e t atu-bola d a floresta
bl}~e, tamanduá-ba ndeira ( Myrm ecophaga
j ubata )
~g.Qkyri, vard. de ta tu-bola do campo
l~ragá~\l, vard. de raposa
l~rarál, guaxinim ( Procyon cancrivo n1s)
im~~yga, vard. d e tatu-bola d a florest a
ipíe, vard. d e ariranha ( Pteronur a brasiliensis ). É denom ina d a t ambém t\liárQe
ipoteré\l, irara ( Eira barbara )
iturawQre, vard. de tatu d a floresta
íve, ouri<;o-cacheiro
jal!Qré\l, bóto ( Sota lia b r asiliensis)
jerégQ, t a tu-liso
jQJ!lO, vard. de lontra ( Lutra sp.)
júgo, queixada ( Tayassu p ecari )
jugoré\l (neol. ), p orco doméstico
j*1, caititu ( Dicotyles tayassu )
jú~Q, var d . de m acaco ( Ce b u s gen .)
ké, morcego
ke~árQ, var d. de gr ande m or cego
kí, anta ( Tapirus americanus)
kQ4QkQ~Q, caxinguele ( Sciurus sp. )
kú4o, vard. de rato
k\14Qº\l' qu a ti (Nasu a nasu a)
ku~úgi, vard. de m acaco
kúru begúru, vard. de raposa
kurúgQ, p reá ( Cavia sp .)
m~a, cutia ( Dasyproct a agu t i)
m~raíºº' sagüi ( H apale sp.}
m~ri4áºo, vard. de furao b rasileiro
mQnQo, vard. de cachorro silvestre
Q~íwa, capivar a ( H ydr ochoerus hydrochoer us)
Q~iwaré'l¡l, vard. de rato
ókwa, var d. de lobinho ( Canis thous)
o~wár'l¡l, vard. de t a tu peba
c;>rógu, gu a<;uti-femea ( Dorcelaphus bezoarcticu s). O m acho denomina-se ba~iéje
pál, bugio
pál ceré'l;l, vard. de b ugio ( Alouatta gen .)
pál kukigá4u, vard. de b ugio ( Aloua tta
gen.)
pál paragujágu, var d. de bugio ( Aloua tta
gen .)
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pál paroiporé\l, vard. de bugio ( Aloua tta
gen .)
p~ragá~'l;l, var d. de lobinho
piríre, vard. d e sagüi ( Hapale sp .)
pQºQgQ, gua<;uete ( Mazama a mericana)
pQºQgQ boróga, sua<;utinga ( Mazama simplicicornis)
poróºo, vard. d e lobinho
ra!ug~~, vard . de p equeno felídeo cinzento
reá, tatuete (Ta tu novemcinctus)
ríe, gua rá ( Chrysocyon brachyurus )
t'l¡liárQe, vard. de ariranha ( Pteronura brasiliensis ). É denominada também ipíe

BarQgQ j'ái
BarQgQ~Qg\l

- . * Gema de ovo .

BarQgQ épa - barQgQ, mamífero ; épa,
para [ indivíduo para os mamíferos].
Ca9ador de feras.
Bar\}gQ j'ál * barQgQ, jaguar; Ji,
( d)ele; ía1, abertura ;, i 5, suf. poss. [ arma9ao de varas para esticar a pele
de jaguar posta a secar l Passatempo
que. consiste em entrela9a r nas m áos
um cordel de tal forma a dar-lhe o
aspecto da armac;ao de varas em que
os bororo costumam esticar urna pele
para secar.
Bar\}gQ Q - * bar\}gQ, capivara; Q1, dente
[dente de capivaral Designa9ao: L do
incisivo de capivara; 2. de um goivo
feito com incisivo de capivara. [ É um
utensílio em forma de goivo para o
acabamento de certas pontas de flechas, fabricado com um incisivo de
tapivara fortemente amarrado a urna
vareta. O conjunto tem o comprimento de - Om20 .. É primacial dos membros do cla dos Iwagúdu-dóge· mas todos podem faze-lo e usá-lo. Há goivos

Baruáre K\Íg\l
lhante a minhoca]. Designa9ao genérica de vermes parasitas dos intestinos
humanos ou animais. 1 Os bororo,
quando sofredores de opila9ao, sao
geófagos. As vezes esta aberra9ao os
leva até a morte. Embora em anos passados tal doen9a fósse mais comum,
entretanto nao deixa de ser exagerada
a afirma9ao de Baldus que escreve dever-se renovar o rebóco de barro das
casas da missao do Merúri tres vezes
por ano em vista do estrago que fazem os geófagos bororo ( Baldus 1937 :
116 ).

Bar\)gQ rá - * bar\)gQ, mamífero ; rá1,
osso [ ossos dos mamíferos]. Esqueleto de mamíferos.
Barógwa - Aurora ~ b\)e, tempo astronom1co.
A

'

Barogwa~Q9\l

- Nascer do sol
tempo astronómico.

Da esquerda para a direita: bal"QgQ Q, goivo
de incisivo de capivara (MRDB BS4 1839),
1 = -Om205; barQgQ Q épa, madeixa de finas
fibras de fólhas de palmeiras para dar o
último fio ao goivo ( MRDB B52 849); fragmento de casca de aría 1¡1iorúl}o barQgQ Q
épa, orelha-de-burro, para afiar o goivo
~
(MRDB BS2 848)

menores, preparados com incisivos de
paca ou de cutia denominados ~ áp\l
Q e m~a Q.
Bar\)gQ Q épa - * bar\)gQ Q, goivo de
incisivo de capivara; épa, para [objeto
para o goivo de incisivo de capivara].
Madeixa de finas fibras de fólhas de
palmeiras, destinadas a dar o último
fio ao goivo de incisivo de capivara.
Bar\)gQ ~gúru - * bar\)gQ, mamífero;
~gúru, intestino [verme semelhante a
intestino de mamíferos]. Minhoca. I Os
índios usam-na como isca para a pesca.
Bal"QgQ ~gururé\l - * bar\)g'Q ~gúru,
minhoca; ré\l, suf. sem. [verme seme-

~,

b\)e,

Barogwá!Q - Amanha ~ b9e, tempo astronómico. ex. barogwá!Q í·!\l m99e,
amanha minha ida terei i.e. amanha
. .
1re1.
BárQ1 * hQe, coisa; árQ, mudan9a
[ coisa mudan9a]. Mudan9a.
Bár\12 - son. de párQ. Princípio.
Báru - * hQe, coisa; ~rQ2, calor [ coisa
quentel Céu, firmamento, calor.! Com
esta f. os boro ro indicam o céu físico
e a imaginária morada dos espíritos,
mas nao a das almas.
Baruáre - * ? Vard. de pequena ave
dos campos.
- n. p. ~ 11 v.
Baruáie C9ré\l - n. p. ~ 11 v.
Baruáre ~~\lré\l - * baruáre, ave dos
campos ; ~\lré\l, o amarelo [ave dos
campos amarelal Vard. de pequena
ave dos campos amarela.
- n. p. ~ 11 v.
Baruáre Épa - n. p. ~ 11 v.
Baruáre K\Í9\l - n. p. ~ 11 v.
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Ba:tu'Qág\l - ,'r ? Peixe barbado ( Pirinampus pirinampus).
BaruQár\l - * báru, céu ; hár\l, princípio [ princípio do céu J. Designac;áo :
· l. ·do hori'z onte; 2: , de certo - > arc}e,
.
.
.
.
.
. esp1nto.
~

I

~

•t

Ba;ru'Q.á rv Arc}e - Designac;áo : 1. de um
-... arc}e ~-!awuj~Q\11, representac;áo; 2.
do ator da mesma.
Barú'QQ - * báru, céu ; ·hQs, água [ex.tensáo de água formada pela .c h uva J.
. Lagoa ·d0s campos. · .
- n. p. -... II v.
~.

Barú'QQ BQrQrQ - "'( barú'QQ, lagoa , dos
campos; hQrQrQ, .. aldeia [aldeia da lagoa dos campos J. Antiga .aldeia nas
P~<?ximidades de Cui~bá. .
..
Barú'QQ QiagQW\l Barú'QQ QiagíW\J. -

n; p. -... II v.
~

hc?e

~-kíga,

pre-

!•

BaiV'Qóro birikegoré\l - Tipo · de ~ hQe
· · ~-kíga, prego dos boro'ro.
Baro.'Qóro ~k\lré\l - Tipo de ~ b(>e ~-kí
ga; prego des bororo.
Baro.'Qóro ~k\lré\l Q-ia ··cQré\l ·- Tipo de
-... hQe ~-kíga, prego dos bororo. :•. ,.
Baiv'Qóro kujaguré\l -· Tipo de ~ hQe
·' ·· ~-kfga, prego dos boro ro·.
Ba~'Qóro kujaguré\l (>-ia ~ré\l - Tipo
de hQe ~-kíga, prego do~ bororo.

Barú°QQ
TQW\J. .

n. p.

~

.

"

II v.

BarúgQ - * háru, calor; dQ1, suf. [fazer
calor]. Aquecer, aquentar, esquentar.
conj. vel. i-m(>ge i!o-warúgQ buiakú-re
~(>Qi, eu me aquecerei frio era porque i.e. aquecer-me-ei porque faz frio .
. . '
BarugQQ\l - "'( báru, cal~r; dQQ\l, .suf.
Aquecido, esquentado. ex. vyl. b(>e
warugQQ\l kéje~ a-m(>ge a-r~J!lQ pQl}Q
-!Q, (o) tempo aquecido quando, tu
terás entrada água em, i.e. quando fizer mais calor tomarás banho.
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Baro.gt;ígQ - ·/( bar\ÍQ\J., mudanc;a; d91,
suf. [fazer mudanc;aJ. Mudar, fazer
mudanc;a. conj. vel. ía bara~4\l ~ga
t;í-re pa-waro.gt;ígQ, um civilizado ( com)
ruindade, ele fez nossa mudanc;a i.e.
um mau civilizado obrigou-nos a mudar de 1ugar.
'/ '

- * bar\ÍQ\l, mudanc;a; gQgQ1, "§uf. Mudanc;a incipiente, mudanc;a
recente. · ex. vel. ce-waivg\lg·QQ\l núre
h(>e p~gá-re kc}gi, nós mudanc;a incipiente ternos, coisa ruindade tinha
porque i.e. estamos de mudanc;a porque as coisas nao andam bem.

Bar\14~gQQ\l

1

Bar\).Q\lré\l - i'< bar\ÍQ\l, mudanc;a; ré\{,
suf. pos s. Aquele que faz mudanc;a,
que muda de domicílio.

n. p. -... ll v.

Barl;1°Qóro - Tipo de
go dos .bororo . . · ;,

Barl,ÍQ\l - * háro.1, mudanc;a; d\11, suf.
Mudanc;a, ausencia, ex. vel. i-waajg\l
rái m(>ge, minha ausencia longa será.

Barúgi - ,'<f. onom~ [ave que cantando
parece dizer barúgi]. Vard. de pequeno gaviao.
..
.
.
~

Barl;1gQQ\l - * háro.1, mudanc;a; gQ4\J.1,
suf. Fuga de um ·perigo. ex. ~el. i-waro.gQQ\l m<)ge j'orú'Qo píji, minha fuga
terei sua doen~a de i.e. fugirei da epidemia que ameac;a. chegar; i-wa11J.gQQ\l
núre j'orú'Qo ái, minha fuga tenho sua
doenc;a a i.e. fujo da epidemia que está
grassando.
Bar\lgQg\lré\l - * baro.gQQ\l, fuga; ré\l,
suf. poss. Indivíduo que fo ge de um
per1go.
Barúgwa -

* ? Clareira.

Báru kawQ11J.ré\J. · - * háru, céu·; kaw911J.ré\l; azul. Céu azul. 1 É a .morada do
Pai dos Espíritos ..... maer~QQe, espírito.
Báru kejél}Qe - * háru, céu; kéje, sobre; hQe, coisas [ coisas que estáo no
· céu J. Coisas que es tao no céu. 1 Com
esta denominac;áo os bororo designam
-todas as coisas espirituais, imaginá-

Báru kigágu

Ba!agáje

rías e materiais que estao no céu e
no firmamento.
Báru kigágu - · ~~ háru, céu ; kigágu,
alvura [alvura do céuJ. Nuvem
branca.
Báru kigaguré9 - ·1< háru, céu ; kigaguré9, o branco. Céu branco. É a morada dos espíritos maus ~ maer~ºQe, es~
pírito.
Báru kóºo - * háru, céu; kóºo, pedac;o
1: fenómeno interpretado como sendo a
queda de um pedac;o do céul Estrondo produzido pela queda de um aeróli to.
- (neoJ.) * c. a. [objeto de porcelana com forma esferoidal e azul como
um peda~o do céu]. Designac;ao genérica de qualquer utensílio azul de louc;a ou ferro esmaltado; tigela, hacia,
isolador elétrico. Por extensao, os
mesmos objetos de qualquer cor.
Báru kujágu * háru, céu; kujágu,
vermelho [ céu vermelho]. N uvem
avermelhada.
Báru kujaguré9 - * háru, céu ; kujaguré9, o vermelho. Céu vermelho. 1 É a
morada dos espíritos bons ~ maer~
ºQe, espíri to.
Bar\J.kuru~íri - *f. onom. [ave que com
o can to parece dizer haivkuru~íri J.
Sabiá ( Turdus sabia).
Bar9kuru~íri 9iorúºo - . * bar9kuru~iri,
sabiá; \Íi, ( d )ele; orúºo, vegetal mágico [arbusto do cerrado cujas frutas
sao comidas pelo sabiál Designac;ao
de um ~ ~rúl?o, vegetal mágico. 1 É
um arbusto do cerrado cujas folhas
mastigadas deveriam, na intenc;ao
dos bororo, dar-lhes urna voz bela
como a do sabiá.
Báru m~iv _- * báru, céu; m~r1;12, viagem [ viagem do céu i.e. mudanc;a aparente do céu ocasionada por urna marcha]. Viagem, mudánc;a.
Báru m~r(tgQ - * háru m~iv, viagem ;
dQ1, suf. [fazer urna viagemJ. Viajar,
1

a!~ruaré9

mudar. conj. i-Qºe ~-re háru m~r(tgQ
marigúgu, meus parentes eles viajaram faz tempo ; i-mc}gu ká-re báru m~
r\ÍgQ, eu nao viajarei.
Báru ·Q-ia - * báru, céu; 01, ( d )ele; ía1,
centro Fcentro do céul Zenite.
Báru c?kwa - * háru, céu ; Q.k wa, margem [ linha onde parece comec;ar o
céul Horizonte.
Báru ~l?áiv - ,'( báru, céu; p~ºáiv, parte inferior do ventre [parte inferior
do ventre do céul Linha pouco acima
do horizonte.
Báru rf;ái - * ·háru ( = háru m~rv), viagem; r~ái, atrá's [ indivíduo que nas
viagens vai atrás]. Indivíduo da retaguarda que fecha a fila durante urna
viagem ou marcha.
B~rúre J;:k\lrév n. p. ~ I I v.
Báru r~kQªajíw9 - ,'( háru ( = báru m~
r9), viagem; r~kQgáji, depois ; W\11
aquele [indivíduo que vai atrás]. Sin.
de ~ háru r~ái.
Ba!ága - * ? Cisco, f6lha seca.

Ba!agáje a!uruaré\l, biguatinga (MRDB)

Ba!agága - -;, ? Vard. de lagartixa.
Ba!agáje - * ? Designac;ao: l. da ave
biguá; 2. de um tipo de ~ hQe ~!-áo
kajejéw\1, coroa dos bororo.
Ba!agáje a!uruaré\1 - * h~!agáje, biguá;
a!uruaré9, o grande [grande biguál
Biguatinga (Anhinga anhinga) . .
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~ ~rúl.,?o, vegetal mágico.

É um arbusto do cerrado cujas fólhas esfregadas pelo corpo deveriam conferir a um pescador as boas qualidades piscatórias do biguá.
1

Ba!agáje \1-kigaré\l - Tipo de ~ b(>e
~!-áo kajeJéw\l, coroa dos bororo.

Ba!agáje CQré\l, mergulhao (MRDB)

Ba!agáje cQré\l ''( _hatagáje, biguá ;
CQré\l, o preto [ biguá preto]. Mergulhao ( Carbo vigua).
Ba!agáje ~-kQroraré\l - Tipo de ~ b(>e
~!-áo kajejéwv, coroa dos bororo.
Ba!agáje ~a dos bororo.

Tipo de

~ hQ~íga,

arco

Batagáje (>-ia ~k\l makaré\l - Tipo de
~ . b(>e ~!-á~ kajejéwv, coroa dos bo-.
roro.
Batagáje (>-ia ~k\lré\l - Tipo de ~ b(>e
~!-áo kajejéwv, coroa dos bororo.
Batagáje (>-ia kujágu makaré\l - Tipo
de ~ b(>e ~!-áo kajejéwt;t, coroa dos
bororo.
Ba!agáje (>-ia kujaguré\l Tipo de
~ h(>e ~!-áo kaJejéw\l, coroa dos bororo.
Ba!agáje \liorúbo - * ba!agáje, biguá ;
t)i, ( d )ele; orúºº' vegetal mágico [vegetal mágico com flores semelhantes
a bico de biguá]. Designa~ao de um
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Ba!agáje \1-!\ÍgQ . - Tipo de ~ tQgQ,
flecha.
Ba!á:ºa Épa - n. p. ~ II v.
Ba!aráo - * ba!ár\l, palavra; áo, acréscimo [palavra aumentada, alterada].
Calúnia, mentira.
Ba!araógQ '" hataráo, calúnia; dQ1,
suf. [ f azer cal únia J . Mentir, caluniar.
conj. vel. son. i-wagaraóºQ ká-re, eu
menti n~o i.e. nao menti.
BataraogQré\l - * hataraóºQ, caluniar;
ré\l, suf. subst. O mentiroso, o caluniador.
Batararé\l - "' ? Vard. de pequena lagartixa .esverdeada.
Batararé\l m~ j'~ra akígu hQaré\l b(>e
~-~ajejéw\l - Tipo de faixa de ~ akígu, algodao.
Ba!araré\l m~ j'~ra ~ígu hQaré\l b(>e ·
~-kúie - Tipo de faixa de ~ ~ígu, algodao.
Batararé\l in~ j'~ra ~ígu hQaré\t b(>e
~!-áo kajeJéW\l Tipo de faixa de
~ $gu, algodao.
Batararé\l m~ j'~ra akígu b(>e ~-~á:g.a
kajejéW\l - Tipo de faixa de ~ $gu,
algodao.
Batararé\l m~ j'~ra ~ígu b(>e ~~-~ra
pál"\l kajejéw\l - Tipo de faixa.. de
. ~ ~ígu, algodao.
Ba!arar(>Q\l - * ha!ál"\l, palavra; ar9'9\l,
sombra [palavra velada]. . Mentira, calúnia. ex. vel. son. "A-wagarar(>Q\l ká1.,?a !" "Ú, i-wagararQQ\l IDQQQ-~a", "Tu
mentira nao" " Sim mentira farei nao"
i.e. "Nao mintas ! " "Sim, nao mentirei ".

Ba!áro, joao-pinto (CM)

Ba!ararQºt.tré\l - *·ba!arar9ª\l' mentira; rét.t, suf. poss. O mentiroso, o caluniador.
Ba!áro - *f. onom. [ave que cantando
parece dizer ba!ároJ. Joao-pinto (Xanthornus jacamai).
Ba!áro bíri - "'' ba!áro, joao-pinto; bíri2,
pele [pele de joa o-pinto J. Designa9ao :
l. da pele do joao-pinto; 2. de certo
tipo de ~ bQe ~-viaºáwt.t, brinco dos
bororo.
V

Ba!áro Cerét.t Ba!áro ~~\lrét.t -

n. p.

~

II v.

n. p. ~ II v.

Ba!árt.t * ? Palavra, fala, idioma.
var. vel. son. i-waºárt.t, a-waºárt.t, t\l
-waºárt.t, pa-waºárt.t, ce-waºár\t, ta-waºárt.t, ~-waºárt.t, minha, tua, sua, nossa
( incl.), nossa ( excl.), vossa, deles palavra.
1. Classifica9ao e índole da língua bororo
2. Trabalhos lingüísticos
2.1. Período da colheita
2.2. Estudos sobre o material lingüístico recolhido
2.3. Nova orienta9ao lingüística
<

1. Classifica9ao e índole da língua
bororo
Discutem os autores acerca do grupo lingüístico a que· possa pertencer
a presente língua. Alguns dizem ser
um ramo da língua geral ( Magalhaes

A. 1929 : 258) ; outros asseveram formar urna família a parte ( Steinen
1894, em RAM 1939, LVI: 169; Trombetti s.a. [ 1926 J : 59). Nós eremos esta
última hipótese mais viável, conceden. do haja infiltra9ao da língua geral e
de Gé, como diz Loukotka ( Loukotka
1939, LIV: 153 ). É inegável a semelhan9a do bororo com as línguas desaparecidas dos Otúke, Kovaréka e Kurumináka, segundo as notas de Créqui-Montfort e Paul Rivet ( CréquiMontfort, G. et Rivet, P. 1913, X: 36977). Abundantes pontos de contacto
apresenta também com a língua dos
Umotína, ainda falada por reduzidíssimo grupo de indivíduos a cerca de 150
Km a oeste de Cuiabá nas margens do
r. Paraguai ( Schmidt 1941, V, 4: 31-50;
Schultz 1952, XLI, fase. I: 86-137).
Desde Steinen até Trombetti todos que
se interessaram pdr este idioma concordam em admitir sua sonoridade e
harmonia. Confirmamos tais pontos
de vista e os refor9amos tendo presente também sua admirável e precisa estrutura.
2. Trabalhos lingüísticos
Podemos considerá-los em dois períodos distintos :
2.1. Período da colheita
Estende-se desde o ano de 1888 até
o de 1942 com trabalhos publicados,
e até a publica9ao desta enciclopédia
com as formas por nós colecionadas.
Os trabalhos mais conhecidos sao dos
seguintes autores:
Karl von den Steinen. Sua obra hoje
conserva certo valor pela seriedade e
fidelidade, apesar das críticas excessivas de Cruz ( Steinen 1894, em RAM
1939, LVII: 188-91; Cruz 1942,
LXXXIV: 163-i72).
A. Ximeno de Villeroy. Em 1891 edita alguns apontamentos de poucas pá-
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Batáru
- .

•

ginas sem nenhum valor científico
(Villeroy 1891, VII: 81-91 ).
José Augusto Caldas. A servi90 da
colonia militar Teresa Cristina publica um modesto vocabulário (Caldas
1899 ).
Guido Boggiani. Divulgado por Frie
e Radin, brinda-nos com um breve vocabulário de quase duzentas formas.
Sao registradas e traduzidas com satisfatória exatidao, nao obstante alguns sen6es decorrentes provavelmente da errónea interpreta9ao do manuscrito. É de se notar também algum
lapso relativo a tradu9ao inglesa das
significa96es italianas (Frie e Radin
1906, XXXVI: 401-5).

Pe. Giuseppe Pessina

Pe. Giuseppe Pessina. Notas mais sérias come9aram quando os salesianos
entraram em contacto com urna parte
da tribo, denominada BQ~u Mogorége, Habitantes do Cerrado, no planalto a leste de Cuiabá. Os catequistas
encontraram graves dificuldades, nao
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apenas pela repugnancia por parte dos
índios em ensinarem a própria língua,
mas também por terem que lutar contra a mentalidade do selvagem que .
ferozmente revoltado contra os civilizados daquela zona, propositadamente, ensinava pouco e errado.
As coisas continuaram nesse pé, até
que o valente e bondosíssimo chefe
M~ríri Q!Q~\Íia, mais conhecido pelo
apelido de (J.15e Iwág1;1 (JQ, ou Capitao
Major, com o exemplo e com a persuasao induziu os seus a entrarem em
boas rela96es com os missionários e
ensinar-lhes a líf!gua. Dessas circunstancias favoráveis aproveitou-se com
entusiasmo o jovem e talentoso missionário Pe. Giuseppe Pessina. Tendo
ele o especial encargo de cuidar dos
meninos de tal forma afei9oou-se a eles
e estes a ele que cada um transformou-se em pequeno, paciente e hábil
mestre. Resultado disto foi a publica9ao anónima de urna primeira
gramática com dicionário bororo, editada em Cuiabá em 1908 (Missao Salesiana 1908).
Henry A. Savage-Landor. De passagem pela colonia salesiana dos Tachos,
coletou um vocabulário valendo-se
também da experiencia do Pe. Colbacchini (Savage-Landor 1913: 486-96) .
Basílio de Magalhaes. Na "Revista
do Instituto Historico e Geographico
Brasileiro" publica um extenso vocabulário coletado da bóca de tres bororo que ele hospedou na cidade de Campinas. Sem dúvida se utilizou bem da
ocasiao e deixou urna lista de palavras
e frases que, porém, se ressentem da
sua falta de conhecimento da língua e
costumes bororo (Magalhaes B. 1918,
LXXXIII : 5-6 7).
Colbacchini-Albisetti. Publicam um
abundante vocabulário o qual, toda-

Batáru
- .·
· 2.2. Estudos sóbre o material lingüístico recolhido
O prímeiro estudo comparativo sobre certo número de formas bororo
com as línguas Otúke, Kovaréka e
Kurumináka foi feito pór Créqui~Mont
fort e Paul . Rivet. É um 'trabalho sério que, poré:in, se ressente da falta de
orientac;ao moderna. Com relac;ao as
formas bororo nao distinguem entre
as de Castelnau, que sao dos bororo
ocidentais, e ..as de Steinen e . Boggiani, que sao dos bororo .orientais ( Créqui-M~ntfort, . G. et Rivet, P. 1913, X:
369-77).
(
Colbacchini reserva •urna nona parte
da sua magnífica monografia a um estudo fonético, morfológico e sintático,
muito bem conduzido. Ótimos o capítulo "Mutamenti fonetici" e os comentários aos textos das lendas ( Colbaochini s. a. [1925]: [1]-[108]).
Pe. Antonio Colbacchini

via, Ínais propriamente dever-se-ia chamar elenco. As formas, porém, ·g ozam
de boa fidelidade ( Colbacchini-Albisetti 1942: 407-446 ).

Trombetti, baseado na o. c. de Colbacchini, faz um trabalho comparati-

Candido Mariano da Silva Rondon.
Aproveitan.do-se das relac;6es com os
bororo dos postos do S. P. l. do c.i. do
P9g1J.2Q Cerév, r. Sao Lourenc;o, contribui com a publicac;ao de um esbóc;o gramatical e vocabulário. O trabalho é rico de material mas ~ bastante
imperfeito (Rondon 1948: 70-145).
Francis Castelnau. Publica urna centena de palavras dos bororo ocidentais que alguns autores confundem
com os bororos orientas. Sendo que
nós nao nos ocupamos daqueles,
apenas registramos. o fato e alertamos os interessados (Castelnau 1851,
V : 285-6 ).

Pe. Dr. Antonio Tonelli
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vo de ambito muito vasto, que foge da
orienta<;ao por nós dada ao estudo da
língua bororo ( Trombetti s. a. [ 1926] ).
Tonelli, no seu estudo que tem valor de primícia, encara alguns problemas sobre certas formas que ele considera verbos. A obra, conduzida com
a seriedade que era peculiar ao pranteado autor, alicer<;a-se sobre textos de
lendas colecionadas por Colb<l:cchini.
( Tonelli 1928 : 569-85).
2.3. Nova orienta<;ao lingüística
Disposi<;óes providenciais no ano de
1950 puseram o autor desta enciclopédia em condi<;óes favoráveis para dedicar-se quase exclusivamente a coordena<;ao e ao estudo do material etnográfico e lingüístico recolhido durante sua vida de missionário. Com a colabora<;ao do índio ~frío B9r<}r9 Ke-JéW\l ( conhecido por Tiago Aipoºuré\1) os trabalhos continuaram até
fins de 1952 quando prosseguiram
com o co-autor.
Ba!áIV a4ál'\l - * ba!ár\l, palavra; a4árQ, espuma [palavra com espuma].
Gagueira, gaguejo.
Ba!áIV a4ar949 - * ba!áIV a4ár9, gaguejo; d91, suf. [fazer gaguejol Fazer
gaguejar. conj. vel. á-re i-wa4áIV a4a~Q, tu me fizeste gaguejar.
Ba.!áIV a4ar9ré\1 - * ba!áIV a4árQ, gaguejo; ré\l, suf. poss. O gago, ex. a-víe
b~!ár\1 a4al'\)ré\l kóia, 1º.-Qgwarí-re
teu irmao menor o gago causa, eu riso
tive i.e. ri por causa de teu irmao menor que gagueja.
Ba!áIV aogá49 - * ba!áIV, palavra; áo,
cabe<;a; gá49, cortar [cortar a cabe<;a da palavral Faltar a palavra, desdizer. conj. vel. son. "I~áre tá-re ta-wa4áIV aogá49?" "B<}rQ: pa-m94\l ká-re
pa-wa4áIV aogá49". "Entao vós vos
faltastes a palavra ?" Nao: nós nao
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nos faltaremos a palavra" i.e. "En tao
faltas tes a palavra?" "Nao : nao faltaremos".
Ba!áIV aoga4Q4\l - * ha!áIV aogá49,
faltar a palavra; d\11, suf. Faltado a
palavra, desdito.
Ba!álV aogaºQ4\lré\1 - * ba!áIV aoga494\1, faltado a palavra; ré\l, suf.
subst. Aquele que faltou a palavra, que
desdisse.
Ba!ár\1 bo~waré\1 - * ba!álV, palavra;
bokwaré\l,
o que nao possui [ aquele
que nao tem palavra]. O mudo, o que
fala mal, o tímido.
~

Ba!aiV4a - n. p. ~ 11 v.
Ba!aiV.49 - * ba!álV, palavra; d91, suf.
[ fazer palavra]. Ensinar a falar, falar
em lugar de outrem. conj. vel. son. ía
pá-Q ~ga \Í-re i-wa4aiV4Q h9e ~-wa4a
r1)-Ji, um nosso velho ele me ensinou
a falar (dos) bororo ( d )eles palavra
ela i.e. um velho ensinou-me a falar o
idioma bororo. 1 Na segunda acep~ao
esta f. pode ser usada para designar
urna frase dita por urna pessoa em
tom de augúrio, gracejo ou ironia. Por
exemplo, urna mae que deseja comer
peixe dirá na presen<;a do filho ou .de
outras pessoas: "Í·!\l m94e káre ~!-ái
barogwá!Q í-WQ üpe ~º--Qgwa kugú
-49", "Eu irei peixes eles a, amanha, eu
para (dos) homens ( d )eles lábio moleza fazer". i.e. "Amanha irei pescar para
dar de comer aos homens ". Com essas
palavras a mae quer dar a entenderªº
filho que deseja comer peixe e que é
conveniente que ele vá a pescar. Neste
11
caso diz-se que a mae \Í·re t'Qº-areg~
4\1 ba!aiV49", "ela seu filho fez dizer"
i.e. "ela falou no lugar de seu filho".
Usa-se também para indicar a a<;ao de
quem fala em lugar de objetos inanimados, durante certas cerimonias. Por
exemplo, quando na fase final da festa ~ barége ~-~e494\l, banquete das

•

feras, um chefe canta tendo o couro
da on9a ao pesco90, diz-se : hQe ~-il!le
j~ra V.-re agúgo híri hatar\Íf}Q, (o)
chefe ele (o ) couro de jaguar fez falar i.e. o chefe falou no lugar da pele
de jaguar.
Ba!ar\Íg\l - -1: határu,, palavra; d\11, suf.
O falador, ora9ao, discurso.
Ba!am.gV.ia - ," ha!ar\Íg\l, ora9ao ; ia,
suf. poss. Aquele que fala muito,
orador.
- n. p. ---+ II v.
Ba!ar\ÍgQ - * ha!ám., palavra; gQ1, suf.
( fazer palavraJ. Fazer falar alterado,
fazer falar ira do. conj. vel. son. á-i góia
á-re i-wagar\ÍgQ, ti a (por) causa tu
me fizeste falar irado i.e. por tua causa falei irado ; ta-bag1J.g\l káQa : i-mQg\l
ká-re hQe ~-itp.ej~rá-ge ~-wagar\ÍgQ 'í,
vós medo nao : eu nao (dos) boro ro
( d )eles chefes eles farei falar irados
mim a i.e. nao vos preocupeis : nao permitirei que os chefes falem irados com1go.
Ba!ar\lgQg\l - * batár\l, palavra; gQg\11,
suf. Fala alterada, fala irada. ex. vel.
son. ta-re? p~gá-re, kc?gi i-wagaru,gQg\l
núre tá-i, vós a9ao ( com )cmaldade tivestes, por isso minha fala alterada vós
a i.e. procedestes mal, por isso falovos irado ; ta-rQ p~J!l~ga kéje, pag-iJ!lej~ra ha!aru,g\)g\l mQg\1 ká-re tá-i, vossa
a9ao ( com) bondade quando, nosso
chefe fala irada nao vós a i.e. se vós
procederdes bem, nosso chefe nao vos
falará irado.
Ba!am.gQg\lré\l - ''< hatam.gQg\l, fala alterada; ré\l, suf. poss. Aquele que fala
alterado, ira do .
Ba!ar1J.ia - * batáru,, palavra; \l, ( d )ela;
ía1, curva (palavra retorcida]. Mentira, engano. ex. vel. son. ta-wagaru,iá
-re, vós mentira tendes i.e. mentís.
Ba!áru. kV.~ -

''<

ha!ám., palavra; kV.ga,

embaixo [ palavra inferior, palavra desprezada J. Desobediencia, má vontade,
resposta malcriada. ex. vel. son. á-!\l
m\)ge máre i-wagám. kV.ga, tu ida terás
mas mim desobediencia i.e. tu irás,
mas desobedecendo-me. ! Esta f. é muitíssimo usada com a f. túgu, coloca9ao; ex. vel. son. ta-gúgu kál}a i-wagám. kV.ga, vós coloca9ao nao mim
desobediencia i.e. nao me desobede.
9a1s.
Ba!án.i Q.keagáe * ha!án.i, palavra;
Qkeág\l, zombaria; áe2, suf. [palavra,
com zombaria J. Zombaria, brincadeira, ca9oada, tagarelice, chiste, piada.
Ba!ám. 9.keág1¡1 * ha!ár1¡1, palavra ;
Qkeág\l, encontro [ palavra que vai ao
encontro, que fere]. Ca9oada, zombaria, chiste, brincadeira, tagarelice, piada. exs. vels. sons. ta-wagáru, Qkeág\l
núre ·'í, vossa zombaria é mim a i.e.
estais zombando de mim ; ta-gáQa ta
-wagáru, Q.keágv pá-Q ~ga mag'éi, vós
nao vossa zombaria nossos velhos eles
a i.e. n ao zombeis de nossos velhos.
Ba!án.i Q.keag\lré\l - * ha!ám. Qkeág\l,
zombaria; ré\l, suf. poss. Pa ndego,
brincalhao, ca9oador.
Ba!ár\t Q.kwári * ha!ám., palavra;
Qkwári, pedido [ palavra que pede]. Pedido em altos gritos; gritos rituais,
ofertas e pedidos do ---+ hári, xama dos
espíritos, durante suas cerimónias. ex.
bári ha!ár\l Qkwári núre porú-ji, (o)
xama dos espíritos oferta faz jaú ele
i.e. o xama dos espíritos está oferecendo peixe jaú.
Ba!án.i Q.kwaríg9 - * ha!ám. Qkwári, pedido em altos gritos; d91, suf. [fazer pedido em altos gritosJ. Pedir em
al tos gritos ; gritar, oferecer e pedir aos
espíri tos pelo ---+ hári, xama dos espíri tos. ex. vel. son. hQe CQ páru, t'á1,]Q hári \1-mQge tl¡l-wagáru, QkwarígQ kí-ji,
noite princípio ela com (o) xama dos
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Ba!árv

Beári

~ga

espíritos ele oferecerá anta ela i.e. o
xama dos espíri tos oferecerá carne de
anta na bóca da noite.

há!'Q, (os) bororo eles fizeram da floresta explorac;ao i.e. os bororo exploraram a floresta.

Ba!án.t p~ga - * ha!ár\l, zombaria ; p~
ga, maldade [palavra com maldadeJ.
Murmura9ao, malediencia, insolencia, conversa indecente, conversa gramaticalmente errada, ininteligível.

Ba!Qd\l - * há!Q, explora9ao; dv1, suf.
Explora9ao. ex. tágo~ ha!99\l m99e
pQºQ·Ji, vosso rosto explorac;ao far eis água ela i.e. explorareis o rio.

Ba!án.t p~gá9Q - -1: ha!ár\l p~ga, murmura9ao; dQ1, suf. [ fazer murmurara9ao J. Murmurar, maldizer, conversar pornograficamente, conversar com
erros gramaticais. conj. vel. son. tá-re
i-wa9áIV p~gá9Q, vós me falastes com
erros gramaticais i.e. fizestes-me falar com erros gramaticais ; ta-gáºa ta
-wa9áru. p~gá9Q púi, vós nao vos maldizer reciprocamente i.e. n~o murmureis uns dos outros.
Ba!án.t pQgQ9\l - * ha!ár\l, palavra; PQ·
gQd\l ? Balbúcie, gagueira. ex. i!-Q~a
reg~9\l ha!án.t pQgQd\l núre, (de) meu
filho balbúcie é i.e. meu filho balbucia.
Ba!án.t pQgQd*dQ ~·e ha!án.t PQgQd\l,
balbúcie; dQ1, suf. [fazer balbúcieJ.
Fazer balbuciar, atrapalhar alguém
que fala. conj. vel. son. á-re i-wa9árv
pQgQd*9Q, tu minhas palavras atrapalhaste.
Ba!átV PQ8Q9vré\l - * ha!án.t pQgQ~\l,
balbúcie; rét¡l., suf. poss. O que balbu.
c1a, o gago.
Ba!atVrév - * ha!ár\l, palavra; ré\l, suf.
poss. Aquele que fala. 1 Esta f. em
uniao com m'rríri, metal, indica qualq uer máquina falante. ex. m~ríri ba!atVrév. Vitrola, amplificador, rádio,
gravador magnético, etc.
Bá!Q - * ? Mangaba.
Esta fruta é
muito procurada e apreciada pelos
índios.
Báto -· -:: ? Vard de lagartixa.
1

Bá!Q -
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-1:

? E xplora9ao. ex. hc}e ~-re i!úra

Ba!'Q9\lré\l - * ha!99\l, explora9áo ; ré\l,
suf. poss. Aquilo que foi explorado, visitado.
Bá!Q í - * há!Q, mangaba ; í, árvore
[ árvore da mangaba]. Mangabeira
( Hancornia speciosa) .
(.

Bá!Q kúru - * há!Q, mangaba ; kúru,
líqüido [ líqüido da mangabeira]. Látex de mangabeira; qualquer objeto
de borracha (neol.).
Ba!Qré\l í - ,-: há!Q, mangaba; rév, suf.
sem. í, árvore [árvore com frutas semelhantes as mangabas]. Vard. de
grande árvore da floresta.
Ba!ugúri - '" ha!úgu? rí1, morro [morro
ha!úguJ. Morro atualmente desconhecido aos bororo.
B~

-

son. de

Beári -

p~

e ders. Escremento.

* ? Vómito. var. labd. íto-veári,

~o-veári,

to-veári, págo-veári, cégo
-veári, tágo-veári, ~!o-veári, meu, teu,
seu, nosso ( incl.), nosso ( excl.), vosso,
deles vómito. 1 A excitac;ao do vómito
entre os bororo é costume freqüente,
até diário. Destina-se a aliviar o estómago antes do descanso nbturno ou
antes de alguma cac;ada ou corrida .
Dizem os índios que o indivíduo sente-se assim mais leve e disposto. Certos
organismos sao tao acostumados a isto
que nao necessitam de nenhuma prática mecanica para excitá-lo, embora se
sirvam, as vezes, de raízes finas de
vegetais como o ~ héo (t.k.e jorúºo,
r em édio da seriema, e o ~ pári *~e
jorúl]o, remédio da ema.

Bearíº-Q - "' beári, vómito; d91, suf. [fazer v6mitol Fazer vomitar, excitar o
vómito. conj. béo ~e jorúºo 'kóia, bc;)e
~-re ~!o-vearíº-Q bc}e C\lgQº-u. t'áQQ, (do)
remédio da seriema causa, (os) bororo eles se fizeram vomitar (na) boca
da noite ela com i.e. os bororo excitam-se o v6mi to com urna raizinha, ao
anoitecer.
Beariº-Qº-\1 - * beári, v6mito ; dQº-\1, suf.
Feito vomitar. ex. labd. áko-veari~:Q~\1
kéje a-.kítri pt;J!l~ga mc}º-e, tu feito vomitar quando, teu ventre saúde terá
i.e. se vomitares te sentirás melhor.
BearigQº-\1 - * beári, vómito; gQº-\11, suf.
Vómito. ex. labd. i-kítri k\lg\1º-\lgQº-\1,
í!o-vearigQº-\1 núre, meu ventre enjóo,
meu vómito iminente tenho. i.e. estou
enjoado e tenho vontade de vomitar.
BearigQº-l)º-Q - ;': bearigQº-\1, vómito iminente; dQ1, suf. [fazer vómito iminentel· Estar para vomitar.
B~ga

-

Béo l).ke jorúºo

•

Bearíº-Q

son. de

p~ga

e ders. Maldade.

* b~, pequena por9ao; gú,
sangue; ce}, escuridao [pequeno filamento escuro como sangue coagulado]. Filamento escuro que acompanha a medula espinhal dos peixes ;
pinta escura do pericárpio de certas
frutas chegadas a completa matura9ao.

B~gú§Q

B~gu§\)º-Q

- "' b~gúQ\>, pinta escura; d\)1,
suf. [fazer pintas eSCUJaS sobre O pericárpio de certas frutasl Fazer amadurecer urna fruta de vez. conj. í-re bíe
b~gu§Qº-Q, eu (os) jenipapos fiz amadurecer.
Certas frutas, colhidas de
vez, sao deixadas simplesmente na1gurn can.t o da choupana até amadurecerern; outras, como o bá!Q, mangaba,
sao temporariamente enterradas.
1

B~gu§QgQº-\1 -

* b~gú§Q, pinta preta;
gQº-\h, suf. [apareciinento de pintas
pretas no pericárpio de urna frutal
Matura9ao completa de urna fruta.

B~gu§Qrét.t

* b~gú§Q, pinta preta de
urna fruta; rét.t, suf. poss. [fruta que
tem pintas pretas no pericárpio]. Aquilo que é maduro.
B~.k,úru ~.. b~, escremento; kúru, líqüido [ exsuda9ao líqüída de urna
plantal Qualquer substancia líqüida
ou semilíqüida, que possua propriedades aglutinantes; cola, goma arábica (neols.); caldo espesso; causa de
urna doen9a homónima tratada pelo
--+ bári, xama dos espíritos.
B~kurúº-Q

- ;': b~.k,úru, substancia aglutinante; dQ, suf.[fazer substancia aglutinante J. Colar, grudar. conj. i-º-úre
áro b~kurúº-Q, eu (as) plumas colo.

B~.k,urur~ºQe

-;, b~kúru, substancia
aglutinante; re2, ter; bc;)e, coisa [ vegetal que tem poder de grudar-se]. Designa9ao genérica dos carrapichos, de
semente ou f6lha que tenha as propriedades dos carrapichos ; qualquer
substancia pegajosa.
- * b~~úru, substancia aglutinan te; ré9, suf. poss. Aquilo que é
aglutinante, aquilo que adere.

B~kururét.t

B~J!l~ga

Bondade.

Béo -

son. de

p~J!l~ga

e ders.

* ? Seriema ( Cariama cristata).

Béo rá - Tipo de pequeno ~ baragára1 punhal, feito com tíbia de serienia,
denominado tambérh baragára béo rá.
Béo l).ke jorúºo - * héo, serierna; \1,
( d)ela; ké2, ~limen to; ji, ( d)ela; orúvegetal mágico [arbusto mágico,
cujos frutos sao comidos pela seriema]. Designa9ao de um ~ ~rúºº' vegetal mágico, denominado também rúwo poroº-9jél]a. 1 É um arbusto do
cerrado do qual os bororo mastigam
as f 6lhas e in troduzem a fina raíz a té
o estómago 1 para produzir vómitos e
hemorragias, a fim de adquirirem agilidade e velocidade na corrida, como

ºº'
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págo-rQe makágQ; máre hQe b~ragaré\l
awág\J., tu nossas coisas ajuntaste;
mas cóisas de pouco valor somente
i.e. tens trazido muitas coisas aos bororo, mas somente objetos de pouco
valor.
B~rágu ·* b~, escremento; rágu ?
[ exsuda9ao de certa planta]. Resina
escura de urna árvore do cerrado, denominada b~rágu í. É usada pelos bororo como pez · ou cerol para dar consistencia a linhas e ataduras. Para preparar o cerol os índios colocam a matéria prima sobre urna gradezinha de
varetas, sob a qual a2'endem um fogo
moderado em cujo centro há urna vasilha que recebe a resina liqüefeita
e de certo modo p.urificada. Ainda no
estado líqüido é temperada com pío,
cera de abelhas arapuás, e com pó de
carvao. Urna vez fria é pronta para
o uso.
B~rágu í * b~rágu, resina de certa árvore ; í, árvore [ árvore da resina].
Vard. de árvore dos cerrados, cuja ótima resina serve para preparar o -+ b~
rágu, cerol.
B~raguré\J. í * b~rágu, resina de certa
planta; rél,l, suf. sem. í, árvore [ árvore semelhante ao b~rágu í]. Cascudo. 1
É urna árvore da floresta semelhante
na casca ao -+ b~rágu í; nao ·apresenta nenhuma utilidade económica aos
boro ro.
B~ragúri -1. b.~rágu, resina
de certa
árvore; rí1, morro [morro da resina].
Colina a cerca de 30 Km a sudoeste da
cidade de Poxoreu.
B~ragúri BQrQrQ - * b~ragúri, morro da
resina; hQrQrQ, aldeia [ aldeia do morro da resina]. Antiga aldeia perto da
colina B~ragúri.
B~re - * hQe, coisas ; ~, ( d )elas ; ré, movimento [substancia em movimento].
Ebuli9ao, cozimento de alimentos em
água.
1

B~rágu,

cerol (MRDB B53 1411, 1

=

Om080

seriemas. Dizem os velhos da tribo
que, em tempos idos, os bororo eram
tao ágeis e resistentes que perseguiam,
com resultados positivos, a seriema e
até a ema. Para o vómito usado na
terapeutica bororo -+ beári, vómito, e
para as hemorragias provocadas pelos
homens em várias circunstancias
-+ kuri ht.í!\J., parto.
B~rága * b~, escremento; rága, abundancia [abundancia de coisas ruins].
Ruindade, inferioridade, barateza. 1 É
f. usada especialmente com rela9ao a
seres inanimados.
B~ragág\l - -1. b~rága, maldade; d1,11, suf.
Inferioridade, barateza, má qualidade.
B~ragagl,lré\l * b~ragág\J., inferioridade; ré\J., suf. poss. Aquilo que é de
pouco valor, de qualidade inferior, o
ru1m.
B~ragarél,l ~~ bt;rága, maldade; ré\J.,
suf. poss. Aquilo que é de pouco valor,
de qualidade inferior; o ruim. ex. á-re
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B~régQ

- * b~re, ebuli<;ao; dQ1, suf. [fazer ebuli<;ao]. Fazer ferver. conj. i-:u.úre
pQ~ b~régQ, eu (a) água fac;o ferver.

B~regc?ga -

* b~re, ebulic;áo; dc?ga, suf.
loe. Lugar onde se faz ferver algo.
B~regQgQ vart. b~regQg\I. * bére,
ebulic;ao; dQgQ, suf. Feito ferver.
B~regQg\l vart. b~reg.QgQ. Feito
ferver.
B~reg9g.\lré1¡1 - ·k b~regQg\l, feito ferver;
ré1¡1, suf. subst. Aquilo que foi
fervido.
B~rég.1¡1 - 7' b~re, calor; d\11, suf. Calor,
cor vermelha do rosto. ex. labd. a-v~ré
g\I reJ!láW\1 núre, tua cór vermelha do
rosto mesmo tens i.e. tens mesmo boa
saúde ; b~rn. núre 'í, hQe v~rég\I kQgi,
calor é mim a, coisa calor porque i.e.
estou suado por causa do excessivo
calor.
,
B~raj\).ré\l '°' b~rég\l, calor; réu, suf.
poss. Aquele que tem calor, o corado.
B~régQ vart. b~régQ. * b~re, ebulic;ao; gQ1, suf. [fazer ebulic;ao]. Fazer
Vard. de b~!ága QfQ~Qrél;l, louva-a-deus
ferver.
(MRDB)
B~regQg\l - * b~re, ebulic;áo; gQg\11, suf.
Fervura, início de fervura. ex. PQºQ B~re~{?Qe Designac;áo genérica de
~regQg\l núre, (a) água início de fersopa ~ hc?e ~-~é, alimento dos bororo.
vura tem i.e. a água comec;a a ferver.
B~reré\l * b~re, ebulic;ao ; ré\l, suf.
B~regQg.~g.Q - * b~regQg\l, fervura; d{>i,
poss. Aquilo que está em ebulic;áo.
suf. [fazer fervural Fazer ferver. conj.
a-mQge pQl}Q b~regQg~gQ, tu (a) Beri{?éri - son. de ~ peripéri e ders.
Pintas.
água f arás ferver.
B~regQ9\tgQg\I * b~regQg\l, fervura ; B~!ága - * hQe, boro ro ; ~t, ( d )eles ;
ága1, cabeleira [vegetal ou inseto segQg\11, suf. [ f azer f ervura]. Estar para
melhante a urna cabeleira]. Designaf erver, come<;ar a f erver. conj. "Ak
c;ao : 1. de urna vard. de arbusto do
-aiwQgQ PQºQ b~regQQ\I d~ bQgái ".
cerrado ; 2. de urna vard. de grande
"Kogomái: b~regQg\lgQg\l núre", "Tu
cen topeia ( Scolopendra gigas).
·
observar (da) água fervura a". "Um
pouco: mas está para ferver" i.e. B~!ága ~QgQré\I - ~., b~!ága, centopeia;
"Olha se a água está fervendo". "Nao
ikQgQ, asa; ré\l, suf. poss. [inseto alaferve ainda, mas está para ferver".
do semelhante, na estimativa dos boB~regQg1¡1ré\l * b~regQg.\l, fervura ;
roro, a centopeia alada]. Louva-a-deus,
ré\l, suf. poss. Aquilo que ferve.
indistintamente.
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Qjakt;íri - ·k b~!ága, centopeia; Q1,
mastiga9ao, a a9ao da ptialina e depois
dente; ji, ( d)ele; ía1, boca; kt;írh,
recolhe-los num recipiente para serem
grandeza [inseto semelhante a centousados, quase sempre fermentados,
peia com grandes presas J. Escorpiao,
em ocasiao oportuna.
indistintamente.
B~!\Í9Q * b~!\l, do9ura ; d91 suf. [faB~!ága 1¡liorúQO ~'< b~!ága, centopeia;
zer do9ura ] Ado9ar. conj. "I-.ké b~!\Í
t;íi ( d)ela; orúQo, vegetal mágico [ve-re?" "ú, í-re b~!\ÍQQ", "Minha comida
do9ura tem?" "Sim, eu adocei" i.e.
getal mágico da centopeiaJ. Designa"Minha comida foi ado<;ada?" "Sim é
9ao de um -+ ~rúQo, vegetal mágico. 1
doce".
É a dormideira com cujas fólhas e
raízes apiloadas os bor"oro fazem infu- B~!~QQe - -;, b~!\l, do9ura ; re2, ter ;
hQe, coisa [ coisa doce]. Alimento
sóes para lenir distensóes musculares.
doce, doce; rapadura (neol).
B~!Q - Tipo de -+ hQe ~-ls\lgáw1¡l, esteira dos bororo.
B~!\lré\l * b~!\l, do9ura; ré\l, suf.
poss. [coisa doce]. O doce, o belo, o
B~!Q a!ugoré\l - Tipo de -+ h9e ~-.k\lgá
suave.
W\I, esteira dos bororo.
B~!Q j'aré\l Saco para dormir tran<;a- Bí1 - Morte, desmaio, tristeza, secura,
acabrunhamento, murchidao, insensido com broto de palmeiras -+ hQe ~
bilidade. ex. i-J!l\Íga bí-re, máre j'~wQ
-.k- udáwu,
. - . esteira dos boro ro.
gt;í-re, minha mae desmaio teve, mas
B~!Qré\l - ~'< b~!Q, esteira; ré\l, suf. sem . .
sua ressurei9ao teve i.e. minha mae
[ vegeta9ao com aparencia de urna
desmaiou, mas voltou a si.
esteira J. Vard. de samambaia. É deno- * [pequeno réptil que costuma conminada também lwagugoré1¡l.
servar-se imóvel como morto J. Papavento (Anolis gen.).
- * f. onom. [ave que cantando parece dizer bíJ. Vard. de pequena coruja.
Bfo - son. de -+ pí e ders. Pequenez.
Bís - vart. mí. Fechamento.
Bía - pl. bíe. * hQe, coisa; ía1, curva
[ coisa curva J. Orelha, indistintamente, dificuldade, oculta9ao. ex. a-wagár\{ biá-re tua palavra dificuldade tinha
i.e. falas com expressóes difíceis; i-vía
p~gá-re, minha orelha maldade tinha
i.e. tenho dor de ouvido.
BiaQóro - ·k bía, orelha; bóro, orifício
Tipo de b~!~, esteira
[furo da orelha]. Furo aberto no
B~!\l - * ? Do9ura, qualidade do que é
lóbulo das orelhas -+ ipáre ~º--Qgwa
doce, suavidade, beleza, alimento doporogQg\l, perfura9ao do lábio infece. 1 Antes do contacto com os civilirior dos recém-nascidos ; ouvido das
armas de fogo (neo l.) .
zados, os bororo usavam como substancias edulcorantes o mel silvestre e BiaQóro ta9áW\l - -;, biaQóro, furo do
muitas frutas. Um processo comum
lóbulo das orelhas; tága, dentro; W\l,
para tornar doces os amidas, p. ex. o
aquilo [objeto que está no furo do lómilho, consiste em submete-los, pela
bulo das orelhas J. Designa<;ao genéB~!ága
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Bía bútu
.- .
rica de qualquer tipo de brincos, denominado também ---+ hQe ~-via9áw\1,
brinco dos bororo.
Bía h\Í!\1 - * hía, orelha; h\Í!\1, queda
[queda dentro da orelha i.e. grava9ao
na memóriaJ. Lembran9a, recorda9ao.
ex. i-vía h\i!\l m(>ge a-wagár\1 kéje,
minha lembran9a terei tua palavra sóbre i.e. lembrar-me-ei de tuas palavras.
Biaºáw\1 - * hía, orelha; da2, dentro;
W\1, aquilo [objeto que está dentro da
orelha J. Designa9ao genérica de qualquer tipo de brincos, denominado também ---+ hQe ~-viaºáw\l, brinco dos bororo.
BiágQ - * hía, escondimento; d91, suf.
[fazer escondimento]. Esconder, ocultar, tornar difícil. conj. labd. i-~úre i
-viágQ, eu me oculto; kail]á á-re i-ké
m~a rógti hiágQ? onde tu meu charuto pequeno escondeste? i.e. onde escondeste o meu cigarro?
.BiagQQQ vart. hiaQQQ\l· ~., hía, escondimen to ; dQQQ, · .suf. Escondido,
ocultado, tornado difícil. ex. "Á-re tQríga hiágQ?" "BQrQ; hiagQº·Q mQge",
"Tu (a) faca escondes te?" "Nao ; escondida será".
BiagQg\l - vart. hiagQgQ. Escondido,
ocultado, tornado difícil.
BiagQº\lré\l - * hiag<)g\1, ocultado; ré\l,
suf. subst. O escondido, o ocultado, o
difícil.
Biága - * ? Pequenez, mil.~de.za, redu9ao, diminui9ao.
BiagágQ - * hiága, pequenez; dQ1, suf.
[fazer pequenezl Diminuir, reduzir,
tornar pequeno. ex. ko4iQá á-re i-~é
hiagágQ? por que tu meu alimento tornaste pequeno? i.e. por que diminuiste
a minha ra9ao?
BiagagQgQ - vart. hiagag99\l· ~'< hiága, diminui9ao; dQ~Q, suf. Diminuído,
reduzido, tornado pequeno. ex. i-~á-re
a-ké hiagágQ, máre a-p~ga kéje biaga~QºQ mc?ge, eu nao tua comida tornei

pequena, mas tua ruindade quando,
tornada pequena será i.e. n ao diminuí
a tua ra9ao, mas a diminuirei se nao
te comportares bem.
Biagag(>g\l - vart. hiagagQgQ. Diminuído, reduzido,tornado pequeno. ex.
kirahQQ\l : mQri hiagagQQ\l, i~áre i
-1paragQg\1 mQQ\1 ká-re wgéje, está
bem: recompensa diminuída, entao
meu trabalho terei nao ainda i.e. diminuiste a paga, por isso n ao trabalharei mais.
BiagagQQ\lTé\1 - * hiagagQQ\l· diminuf·
do; ré\l, suf. subst. Aquilo que foi diminuído, reduzido.
Biagaréu - * hiága, pequenez; ré\1, suf.
poss. O pequeno, o reduzido.
- *c. a. [pequeno curso d 'águaJ.
Cór. afl. da dir. do c. m. do PQg(il]Q,
rio Vermelho : c. Biagoreu .
Biagíri - * hía, dificuldade; gíri, abundancia [ abundancia de dificuldades J.
Grande dificuldade.
BiagirígQ - '' hiagíri, grande dificuldade; dQ1, suf. [fazer grande dificuldadeJ. Tornar dificílimo, ocultar cuidadosamente, esconder bem. conj . á-re
a-wagár\1 hiagirígQ, tua palavra tornaste dificílima i.e. falas com dizeres
assaz elevados ; i-mQQ\l ká-re i-wagáT\l
biagirígQ P\lgéje, eu nao minha palavra tornarei dificílima ainda i.e. · nao
falarei mais com termos elevados.
Biagiriré\l - '°' hiagíri, grande difiéuldade; ré\l, suf. poss. O dificílimo, o bem
escondido.
BiagQg\l - * hía, orelha; gQQ\lJ, suf. Esquecimento, olvido. ex. labd. "A-viagQQ\l kál]a í píji ! " "Ú: i-viagQQ\l m\19\i
-ka", "Tu esquecimento nao mim de!"
"Sim ; meu esquecimen to será nao" i .e.
"Nao te esque9as de mim". "Sim; nao
me esquecere1." .
BiagQg\ÍQQ - * hiagQQ\l, esquecimento;
dQ1, suf. [fazer esquecimento]. Fazer
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BiagQºQréQ
esquecer, faze:- olvidar. conj. labd. a
mQºe a-viagQº*ºº i-waºárQ píji, tu te
farás esquecer minha palavra de i.e.
esquecer-te-ás de minhas palavras.
BiagQºQréQ - -/( biagQg\l, esquecimento;
ré\l, suf. poss. Aquele que esquece.
BiagQgQ * bía, orelha ; gógo, suf.
[ a9ao de adelga9ar algo como orelha].
'
Esmagamento,
machucadura.
BiagQgQºQ - -/( biagQgQ, esmaga.mento;
dQ1, suf. [fazer esmagamentol Esmagar, machucar. conj. tQri kóia J-re ~
-~rá~o biagQgQºQ, (da) pedra causa eu
meu dedo da mao esmaguei i.e.
esmaguei-me um dedo com urna pedra.
BiagQgQréQ - * biagQgQ, esmagamento;
ré\J., suf. poss. Aquilo que é esmagado,
machucado.
Biája - Orifício externo do conduto auditivo -+ íw\t, corpo humano.

Biaj~!\ÍºQ

- ~( biaj~!\l, lembran<;a; dQ1,
suf. [fazer lembran9al Fazer lembrar,
fazer recordar. conj. labd. i-mQºe ta
-viaj~!\ÍºQ lg.-agQ-i tá-i dt.íji, eu vos farei lembrar minha palavra vós a que
i.e. far-vos-ei lembrar daquilo que vos
falei.

Biaj~!\lréQ

- -/( biaj~!\l, lembran9a ; rév,
suf. Aquele que lembra, aquele que se
recorda.

Biapága - -/( bía, orelha; pága, coloca<;ao
[ coloca9ao do ouvido em aten<;ao].
Aten9ao, ausculta9ao.
BiapagáºQ * biapága, aten9ao; dQ1,
suf. [fazer aten9ao]. Prestar aten9ao,
escutar. conj. labd. DQW\lge ! ta-viapagá9Q iJ!t-ágQ mQºe tá-i kQº1, éstes ! vós
prestar aten9ao minha palavra terei
vós a porque i.e. companheiros prestai aten9ao porque vos falarei; ta-gá-re
ta-vlapagágQ pag-bp.ej~ra ha!art.í·ji, vós

Biája bó~wa - * biája, bóca do conduto auditivo externo ; hó~wa, ausencia
[ausencia do conduto auditivo externo]. Surdez, tei:r:nosia.
Biája bo~áºQ - * biája bó~wa, surdez ; dQ1, suf. [ fazer surdez]. Ensurdecer. conj. labd. rQgáº\l: a-m\)ge i-viája bo~wáºQ, basta : tu me ensurde,
ceras.
Biája bo~waréQ - * biája bó~wa, surdez ; rév, suf. poss. O surdo, o teimoso.
hQri - * hiája, conduto auditivo
externo ; hQri2, cera [cera do conduto
auditivo externo]. Cerume.

Galho de biarúpo póro ípo com frutos

~iája

Biája póro - Conduto auditivo externo
-+ íwQ, corpo humano.
Biaj~!\l

''( hía, orelha ; ji, ( d )ela ;
~!\l, estada [morada dentro do ouvidoJ. Lembran<;a, recorda9ao. ex. vel.
ta-viaj~!\l ká-re i-wagart.í-ji, vossa lembran9a nao minha palavra ela i.e. nao
vos lembrastes de minhas palavras.
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nao prestastes aten9ao (de) nosso chef e palavra ela i.e. nao prestastes aten<;ao as palavras de nosso chefe.
Biaré\l - . .* bía, dificuldade; ré\l, suf.
poss. Aquilo que é difícil.
Biaret.íºQ - * biaré\J., aquilo que é difícil ; dQ1, suf. [ fazer coisa difícil] Dificultar. conj. i~áre á-re ce-1p.arag9gáe
biaret.íºQ, entao tu nosso trabalho dificultaste.

Biáru

Bíe

•

Biáru - * hí1, morte ; áru ? [ qualidade · Biatugug\ÍgQ - * hiatugúg\l, distra9áo;
de algo que está parado]. Silencio, sodQ1, suf. [fazer distra9áol Distrair,
lidao, quietude, cautela, precau9áo,
concentrar. conj. vel. bQe kawQr\l kóia
\Í-re i-viatugug\Íg'Q, (da) coisa beleza
prudencia. ex. ta·J!l~r\ÍgQ biáru t'áºQ,
vós caminhar prudencia ela com i.e.
causa ela me distraíu i.e. a beleza do
caminhai com prudencia.
acontecimento distraíu-me.
BiarúgQ - * biáru, prudencia; dQ1, suf.
[ fazer prudencia J. Agir com prudencia, fazer com cautela, fazer com aten9áo. conj. i-ºúre i-J!l~IV biarúgQ, eu
meu anqar fa90 com cautela i.e. caminho com cautela; ta·mQge ta-wagár\l hiarúgQ, vós vossa palavra fareis
com cautela i.e. falareis com prudencia.
BiarugQg\l ·- * biáru, prudencia ; dQg\l,
suf. Feito com prudencia, feito com
aten9áo, agido com precau9áo. ex. a
-J!l~r\t hiarugQg\l t'áºQ má, hc?e ~-J!l~·
nJ.g\l mQg\l ká-re a·!\Í·ji, teu caminho
com prudencia ele com se, os bororo
eles escutaráo náo tua saída ela i.e.
se saíres com prudencia, os bororo
náo escutaráo teus· passos.
Biarúpo - Regiao mastóidea -~ ÍW\l,
corpo humano.
Biarúpo póro - * biarúpo, regiao mastóidea; póro, furo [fruta .arredondada
como. a regiáo mastóidea,
. .
.com pequena
depressáo J. Coroa-de-frade.
Biarúpo póro ípo - * biarúpo póro, coroa-de-frade; ípo, arbusto [arbusto da
coroa-de-frade].
Coroa.:.de-frade.
1 É
.
.
.
um arbusto do cerrado que produz pequenas frutas comestíveis.
Biaruré\l - * hiáru, quietude; ré\l, suf.
poss. O cauteloso, o quieto, o solitário.
Biatugúg\l - * hía, Órelha; tugúg\l, coloca9áo [ coloca9áo de algum estórvo
no ouvido J. Distra9áo; concentra9áo.
ex. hiapága ká-re i-wagar\Í-ji: hiatugúg\l núre, aten9áo nao tinha minha
palavra ela; distra9ao ter i.e. náo presta aten9áo as minhas palavras: é distraído.

Biatugug\lré\l - * hiatugúg\l, distra9áo;
ré\l, suf. poss. O distraído, o concentrado.
Biºí - * bí1 (red.), morte. Secura extrema.
Biho~aré\l ~" hí1, morte; hó~a, ausencia; ré\l, suf. poss. [indivíduo que
n~o está morto J. Aquele que é vivo. 1
Esta f. é usada como impreca9áo,
muitas vezes jocosamente. Indica o desejo real ou jocoso de ver morta a
pessoa com que se fala, pois ainda está
.
viva.
Bí~ -

* ? Grito, brado. É urna f. que

indica a vozeira dos índios durante ·
urna ca9ada, depois de terem descoberto a ca9a a fim de acuá-la e matá-la.
Corresponderia ao portugues : "pega".
Bi~gQ * hí~a, grito; dQ1, suf. [fazer
grito]. Gritar, bradar. conj. hc?e ~re
hi~ágQ agúgo r~~Qgá-ji, (os) bororo
eles gritaram (do) jaguar fuga ela i.e.
os bororo gritaram atrás do jaguar
que fugia.
BígQ - * hí1, morte; dQ1, suf. [fazer mortel Fazer morrer,. conj. i-mc?ge arigáo
bígQ, eu o cáo farei morrer; "1-mQge
awág\l hí!Q ?" "Ú; bígQ", "Eu (a) cobra matarei ?" "Sim, matar" i.e. "Devo
matar a cobra?" "Sim; mata-a". ! Esta
f. aplica-se a pessoas, animais ou vegetais, para indicar urna morte. provocada mas náo por armas ou objeto
contundente. Também urna morte
mandada executar por outro é indicada com a ·mesma f.
Bíe - pl. de hía. Designa9áo : 1. das orelhas. exs. "Á-~e híe i-wagarl;Í-ji". "Ú,
i-m\)ge híe ", " (De) tua máe ore273

Bíka

Bíe-dóge
lhas minha palavra ela". "Sim, eu
farei orelhas" i.e. "Refere a tua mae
minhas palavras ". "Sim, referirei" ;
"KQgiQá ta-gá-re i-víe?", "Por que
vós nao fizestes (as) minhas orelhas ?" i.e. "Porque nao me avisastes?" ; i-mQge ta-víe kí hQe ~-rQ-i hQe
épa tQ d'fJ.ji, eu farei (as) vossas orelhas ( com) ponta (os) bororo sua
a9ao tiveram ro9a em, que i.e. informar-vos-ei minuciosamente daquilo
que os bororo fizeram na ro9a; 2. de
certa fruta semelhan te a orelhas
pendura das: jenipapos. Esta f. justifica-se por parecerem essas frutas, presas aos galhos sem fólhas, orelhas
apensas aos ramos; 3. de várias rela96es de parentesco, correspondentes as
express6es im~g\1 rógu e ar~g\l rógu
~ hQe ~-wa, aldeia bororo.

ta com a qual os índios tingem de
preto os fios de algodao para tecelagem e, em sinal de luto, o corpo. O
suco é usado também como lenitivo e
cicatrizante das feridas feitas durante
as escarifica96es.
Bigºº\11 - ~" hí1, morte; gQg\11, suf. Agonia, amortecimento, desmaio. ex. vel.
i-vigQg\1 núre i-ké hQi kóia, minha agonia tenho minha comida desejo causa
i.e. sinto-me morrer pela fome.
BigQg\12 - * ? Qualidade do que é esguio. ex. í bigQg\1, árvore ( com) qualidade do que é esguio i.e. árvore esguia
i.e. caibro.
Big9º1J.gQ1 - * bigQg\li, agonia ; dQ1, suf.
[fazer agonia]. Fazer agonizar, amortecer. conj. "A-káQa kiQgo bigQglJ.gQ ! "
"Ú, i-mQg\1 ká-re bigQglJ.gQ", "Tu nao
(a) ave fazer agonizar!" "Sim; eu nao
farei agonizar" i.e. "Nao fa9as sofrer
a ave!" ~· Sim; nao a farei sofrer".
BigQgl)gQ2 - ·k bigQQ\12, qualidade do que
é esguio; dQ1, suf. [fazer esguiol Tornar esguio, afinar, alongar. conj. i-:g.úre
i-w~íga bigQglJ.gQ, eu meu arco torno
esguio i.e. estou alisando meu arco
para torná-lo mais fino.

Bíe, jenipapos

Bíe-dóge - * bíe, jenipapo; dóge, suf.
pi. [ abelhas que produzem mel escuro
como tinta retirada de jenipapos verdes]. Mumbuca (Melipona sp.).
Bíe í - 1( bíe, jenipapo; í, árvore [árvore dos jenipaposl Jenipapeiro (Genipa americana).
Bíe tl)g\1 - ~'r bíe, jenipapo; tl)g\13, novidade [jenipapos verdes]. Jenipapos
nao maduros. 1 O fruto , nesse estado, é
capaz de fornecer urna espécie de tin-

BigQg\lré\11 - * bigQQ\11, agonia; ré\l,
suf. poss. Aquele que agoniza, o amortecido.
BigQg\lré\12 - ~'r bigQg\12, qualidade do
que é esguio; ré\1, suf. poss. O esguio.
Bíji - son. de ~ píji e ders. De, desde.
Bíka - ~'r Í. onom. [ave que quando canta parece dizer bíka]. Anu-branco
· ( Guira guira). É denominado também
~ cijíji. 1 Ave de bom agouro cujo
canto é interpretado pelos bororo
como garantia de que durante urna ca9ada nao haverá nenhuma morte, nao
acontecerá nenhuma desgra9a, mas
também a ca9ada nao surtirá bom exito. Isto tudo se deduz da etimologia
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Bíre
popular da f. bíka ( -1< hí1, morte; kás,
nega9ao i.e. nao haverá mortes nem
entre os ca9adores e nem entre a ca9a) .
Quando, pelo contrário, o anu-branco
canta "cijíji" entao tudo correrá melhor. Para no96es sobre outros fenómenos interpretados como de bom ou
de mau agouro ~ b\)e ~-J!l~art.t9áe, supersti96es dos boro ro.
Bf~a

J9kt.t ~'< bíka, anu-branco ; ji,
( d )ele ; 9kt.t, ólho [ ólho de anu-branco]. Designa9ao : 1. do ólho de anubranco; 2. do planeta Marte, vermelho
como ólho de anu-branco.

Bío1 - * hí1, morte; Oi, suf. pos s. Assassínio, homicídio, acidente, desgra9a. l
Esta f. encerra o conceito de assassínio
na mais ampla acep9ao da palavra. Pelo
estudo d(;lS lendas infere-se que esta
prática era realizada sem escrúpulos
nas mais variadas ocas.i 6es e até entre
os parentes mais próximos. A morte da
pessoa odiada é obtida por processos
violentos e cruentos, · ou por processos
lentos e incruentos. No primeiro caso,
sempre com disfarces e traÍ\'Ües, a vítima pode ser eliminada com flechadas, con1 caceta das, com punhaladas,
com a extremidade do arco usada
como lan9a ou por sufocamento durante o sono. No segundo caso, os índios recorrem a algum ~ ~rú!?o, assaz
temido pelos bororo. Note-se que as
mortes operadas pelo bári, xama dos
espíritos, quando age como tal, nao
sao considerados assassinatos e nao
sao vingadas. Também o infanticídio
nao é tido como homicídio, antes é
sempr e exigido. Para pormenores
~ nt.tiáo, sonho. Em caso de assassinato verdadeiro, os funerais relativos ao
matado sao protelados até que sejam
terminadas as vingan9as e a paz tenha
voltado a aldeia. Se esta demorar, a
calma é imposta pelos chefes e os funerais sao realizados. Nao há f. indi-

cadora de ?uicídio. A antropofagia é
desconhecida, embora haja alus5es em
nomes próprios como no caso de um
membro do cla dos Kíe, denominado
J;:k9Jé!?a, Devorador de Seres Humanos.

Bío2 -

son. de

~

pío e ders. Cotovelo.

Bió9Q - ·k bío, assassínio; dQ, suf. [fazer assassínio l
Assassinar, matar.
conj. bara~9\l t,í-re bió9Q b\)e ~-iJ!le
j~rá-ji, ( um) civilizado ele matou
( um) chefe dos boro ro ele i.e. um civili~ado matou um chefe bororo.
Bio999a - -;, hío, assassinato; d\)Qa, suf.
Localidade onde se realizou um assas,

.

SinIO.

Bioº99Q vart. bioºQº\l· * bío, assassínio ; d\)9Q, suf. Assassinado, m~- .
tado. ex. hio9\>9Q m\)9e bara~9t,í-ji, assassinado será ( um) civilizado ele i.e.
assassinaremos um civilizado.
Bioº99t.t - vart. bioºººº' Assassinado,
matado.
Bio9Q9t.trét.t - * bio999\1, assassinado ;
rét.t, suf. subst. O assassinado, o
matado.
Bi\)gQ - vart. ~ ht.tiQgQ. Piranha.
Bióro - -;, ? Vácuo, vazio. ex. i-kúri bióro núre, · meu ventre vazio tem i.e.
tenho fome.
Bioró9Q - * bióro, vazio; dQ1, suf. [fazer vácuo J. Esvaziar. conj. i-m99e k\)9Q bioróºQ, eu (a) cesta esvaziarei.
Bioroº\)gQ vart. bioroºQº\1· -;, bióro,
vácuo; d\)9Q, suf. Esvaziado.
Bioro999\1 vart. bioro999Q. Esvaziado.
Biororét.t - * bióro, vácuo; rét.t, suf.
poss. Aquilo que é vazio.
Bíre - -;, ? l\1ulher pertencente a um cla
no qual o hornero pode escolher a própria esposa de acórdo com as leis exógamas dos bororo ~ b\)e ~..:wa, aldeia
bororo.
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Bir~gQ

- * híre, futura esposa; dQ1, suf.
[fazer futura esposa]. Casar. 1 Esta f.
é usada apenas pelo homem. A mulher
diz kQg~gQ -+ h9e ~-wa, aldeia bororo.
conj. vel. i-m99\l ká-re i-vir~gQ rQga, eu
nao me casarei ainda.
Bire999\l - * bíre, futura esposa; dQg\l,
suf. Casado.
BiregQg\lré\l - * hiregQg\l, casado ; ré\l,
suf. subst. O casado.
Bireré\l - * híre, futura esposa; ré\l, suf.
poss. O casado.
Biréu. - * hí1, morte ; ré\l, suf. poss. O
morto, o triste, o abatido, o murcho.
Biré\lge ~-iáo - * biré\l, o morto; ge, suf.
pl. ~, ( d )eles; iáo, localidade [ localidade dos mortosl Cemitério. É denominado também -+ ar9e ~-iáo.
Bíri1 - * ? Bondade, honestidade, retidao, justi9a, ordem.
Bíri2 - * ? Pele, epiderme, casca, pericárpio, couro. 1 O bororo recém-nascido apresenta urna tez relativamente
clara, que assaz se aproxima da pigmenta9ao de exemplares de ra9a branca. Com o tempo o colorido da epiderme intensifica-se até adquirir urna bela
tonalidade bronzeada. Como em todas
as ra9as, também nesta, há elementos
inais claros e outros mais escuros.
Para esses últimos, reserva-se a denomina\:ªº de bíri CQré\l, pele escura. Os
indivíduos de ra9a negra sao chamados taºáe, negros. A pele do bororo é
lisa, aveludada, isenta de defeitos, e,
normalmente, oleosa, por_ causa dos
resíduos de pasta de urucu e gorduras. Raros sao os casos de dermatoses.
A cicatriza9ao das feridas, as vezes
freqüentes, é rápida, normal e livre de
manifesta96es infecciosas. Salvo os cabelos que sao intensamente negros,
abundantes e resistentes, poucos pelos
recobrem a pele dos bororo, que cuidadosa e repetidamente os extirpam
todos.
Bir~gQ
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Birikédo
Bíri c9ré\l - * hírh, pele; cQré\l, o escuro [pele escura]. Pele escura.
Esta f. aplica-se a indivíduos bororo
de tez mais escura.
1

BlrígQ - * hírl1, bondade; dQ1, suf. [fazer bondade]. Beneficiar, ordenar, enfileirar. conj. í-re bc)e hirígQ, eu (as)
coisas ordenei ; i-m9ge hQe hirígQ tá-i,
eu (as) coisas beneficiarei vós a i.e.
benificiar-vos-ei.
BirigQgQ
vart. hirigQg\l. * bíri1,
bondade; dQgQ, suf. Beneficiado, ordenado, enfileirado .
Biri999\l - vart. birigQgQ. Beneficiado, ordenado, enfileirado.
Blrigóºo Birlgo~ógQ

* ? Antipatia.
- * hirigóºo, antipatia; dQ1,

suf. Antipatizar.
Birigoºoré\l * hirigóºo, antipatia;
ré\l, suf. poss. O antipático.
BirigQg\l - * híri1, ordem; gQg\ti, suf.
Bondade, asseio, justi9a, cortesia, honestidade. ex. im~g\l hirigQg\l núre
~J!la, homem cortesía tem ele i.e. é
um hornero cortes.
BirigQg\lré\l * hirigQg\l, bondade ;
ré\l, suf. poss. Aquele que é bom, asseado, justo, honesto. ex. ar~9\l birigQ9\lrel¡Í-gQ rQ ká-re QÚ].Q, mulher a honesta a9ao nao fez assim i.e. urna mulher honesta nao faz assim.
Bíri gc)ri - * híri2, pele; gQri, chamusca
[pele chamuscada]. Designa9ao genérica de vários tipos de dermatoses, por
causa das quais se desprendem escamas como de pele queimada.
Bíri gQriré9 - * híri gc)ri, dermatose ;
ré\l, suf. poss. Aquele que é afetado
por dermatose.
- vart. birikég\{. * bíri2, pele ;
kégo, limpeza [pele limpal Nudez,
descascamento. 1 Os bororo de ambos
os sexos apresentam-se em público
sempre com o há, estojo peniano, se

Birl~égo

Birlke{IQ{IQ

homens, ou com o kQg\1, cinto mulíebre e o IVgt)ri, faixa íntima, se mulheres. As crianc;as sao nuas até a puberdade real ou suposta.
Birike{IQ{IQ - * biriké~o, nudez; dQ1, suf.
[fazer nudezl Despir, descascar, depenar. conj. vel. í-re i-virlke{ic}{IQ, eu me
despi ; ta-gába ta-virlke{IQ{IQ, vós nao
vos despir i.e. nao vos dispais.
Birlkedoréu
. - * birikédo,
- nudez; ré\l,
suf. poss. Aquele que é despido, aquele que nao tem adorno ou pintura,
aquilo que é descascado, o depenado.
Biriké{l\1 - vart. biriké{lo. Nudez.
Bíri kigaguré\1 - ~ bírh, pele ; kiga{luré\1, o branco [ indivíduo de pele
branca]. Aquele de tez mais clara, de
pelo claro, aquilo revestido de branco;
peixe piratinga ( Branchiplatystoma
rousseauxii).
Bírl Kí Pár\t - * bíri2, pele; kí2, secura;
pár\J, princípio [foz do cór. da pele
secal Cór. afl. · da esq. do c. m. do
PQgQ.QQ, r. Vermelho: cór. Birigue.
BirimQ{iQ - vart. BirlmQ{i\l.
- n. p. ~ II v.
BirimQ9\l vart. BirimQ{iQ. * bíri2,
pele; mQ{i\12, beleza [ indivíduo de pele
bonital Herói lendário, denominado
também Bai!ogógo ou Bakoróro ou
Kal]oré\J., chefe do sub-cla dos ArórQe
<\>1?ugiw\Íge, primeiro em ordem de
dignidade de todo o cla ~ hQe ~-wa,
aldeia bororo.
- n. p. ~ II v.
BirimQ{i\lré\1 - * bíri2, pele ; mQ{i\12, beleza; ré\1, suf. poss. [pele bonita l.
Aquele que tem pele bonita.
Biriré\1 - * bíri2, pele; ré\1, suf. poss.
O revestido, aquilo que tem casca,
que apresenta um revestimento como
de pele ou casca.
Biri\Íl'u - * bírl2, pele; \1, ( d )ela; rú1,
calor [calor da pele]. Indignac;ao, rai-

va, febre. ex. vel. a-J!lágQ kál]a 'í; i-virlQrú-re i-iógi, tua palavra nao mim a :
minha indignac;ao mim sobre i.e. nao
me fales : estou indignado.
BírQ - * f. onom. [ave que cantando parece dizer hírQ]. Vard. de pequeno
,
passaro.
BírQ \tke PQQQ - * bír9, pequeno pássaro; ~, ( d )eles ; ké, bebida; PQQQ,
água [ cór. em que foram encontrados
alguns pássaros hírQ bebendo águal
Cór. afl. da dir. do c. i. do Porul]í, r.
Porube Aidjau.
Bí!Q - * bíi, morte; tQ, em [fazer mortel Matar com violencia. 1 Compare
com ~ bí{IQ, matar e bío, assassínio.
conj. i-mQ{ie áp\1 hí!Q i-ké-Je, eu (urna)
paca matarei meu alimento ele i.e.
matarei urna paca para meu alimento.
Bi!Q{ia - * hí!Q, matar; da1 , suf. Lugar
da matanc;a; matadouro (neol.). ex.
kí hi!Q{ia kéJe, arigáo \Í-re t'Q~{IQ 'í,
(da) anta lugar da matanc;a sobre, (o)
cáo ele mordeu mim a i.e. o cáo mordeu-me no lugar onde matamos a
anta.
Bi!Q{iQ vart. bi!Q{i\1. * bí1, morte ;
tQdQ, suf. Matado. ex. aígQ r~kQ{i\Í-re,
máre bi!Q{iQ mQ{ie, (a) suc;uarana
fugiu , mas matada será.
Bi!Q9\1 - vart. bi!Q{iQ. Matado.
Bi!Q9\lré\1 - * bi!Q9\l, matado; ré\l, suf.
subst. Aquele que foi matado, abatido.
Bí!\l - * hí1, morte; tu2, suf. Apagamento, secagem, cura de urna ferida. ex.
f QIV hí!\l mQ{ie, seu fogo apagamento
terá i.e. o fogo apagar-se-á; ik-~ra bia·
g9g9ré\l bi!\Í-re, minha mao aquela que
foi machucada cura teve i.e. a ferida
da minha mao sarou.
Bi!\Í{iQ - * bí!\l, a pagamento; d91, suf.
[fazer apagamentol Apagar, secar. 1
Esta f. indica ac;ao rápida e total. conj.
í-re fQIV bi!\Í{iQ, eu seu fogo apaguei
i.e. apaguei o fogo.
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Bi!\IQQgQ vart. hi!QgQQtJ.. * hí!tJ.,
apagamento; d\)gQ, suf. Apagado, secado. ex. PQºQ hi!QgQgQ m\)ge, (a)
água secada será.
Bi!V.QQg\l - vart. hi!Qg\)g9. Apagado,
secado. ex. J'\lrv bi!Qg\)g9 ké}e pá-gv.
m\)ge, seu fogo apagado quando, nossa
ida teremos i.e. depois de termos apagado a queimada iremos embora.
Bi!*gQ - * hí!tJ., apagamento; gQi, suf.
[fazer apagamentol Apagar, secar,
sarar. 1 A f. indica a9ao lenta ou parcial. conj. a-m\)ge J'\lrv hi!*gQ, tu seu
fogo apagarás i.e. diminuirás o fogo.

ela i.e. meu pai rachou lenha para
minha m ae.
Bó1 - *f. onom. [ave que cantando parece dizer ból Urutau (Nyctibius
grandis ).
Bó2 - vart. b*1· Plumagem das aves, penugem , carapa9a dura de animais e insetos, revestimento.
Bóa - vart. mó1. son. de pó e ders. Saliencia esferoidal, fundo esferoidal,
esfericidade, nádega, joelho, frente esferoidal; aun1ento, acréscimo, abundancia.

Bi!\lgQg\l - * hí!\l, apagamento; gQg\11,
suf. Apagamento iminente, secagem
iminente, cura próxima. exs. PQºQ bi!\lgQg\l núre, água secagem iminente t em i.e. a água está din1inuindo;
i~~ráko biagQgQré\l bi!9g\)g9 núre,
meu dedo da mao aquele que foi ferido comec;a a sarar i.e. o meu dedo
ferido está melhorando.
Bi!tJ.gQgQré9 - * hi!Qg\)g9, apagamento
iminente; rél), suf. poss. Aquilo que
está para apagar-se, para secar, para
sarar, para murchar.
Bí t*k\l t*k\1- ;'( hí1, silencio; t~~\l t*kv.,
fs. onoms. Designac;ao de um passatempo realizado, em geral, no bái máºa
ge!éwQ, choupana central. Consiste em
se conservar sério, nao obstante as
palavras jocosas pronunciadas pelo
chefe do jogo. Quem ri por primeiro
deve como penitencia ir buscar algo
para comer e repartí-lo entre todos.
Bi!Qrél) - .,( hí!\l, apagamento; rél), suf.
poss. Aquilo que foi apagado, que secou, que sarou.
BQ - Rachadura, parte, porc;ao, rasgadura, divisao . ex. i-n.úre j'~rígi b<}, eu tenho de sua lenha rachadura i.e. racho
lenha; i-<}gwa *-re j'~rígi hQ i-J!l*ga
Qi-Qrigí-~e, meu pai ele fez (de) sua
lenha rachadura minha mae su a lenha

BQ1, cobra-nova (CM)

B\)1 - * ? Cobra-nova ( Dryncobrus bifossatus).
B\)2 - ;·, ? Xixá ( S terculia chicha).
B\)s -

son. de PQ e ders. Água.

B<}a - ·k b\)e, coisa; á i, superfície, buraco [ coisa com superfície ou com huraco J. Plano, largo, largura, extensao,
chatice, superfície, planície; cova, buraco no solo. ex. vel. a-k\lgáWQ h~!9
hQá-re, teu tapete esteira extensao tinha i.e. tua esteira é grande.
BQága - ·{( h<)a, extensa.o ; da1, suf. [ a9ao
feita ao ar livre, num lugar aberto].
Brinquedo.
BQáQQ - * h<}a, extensao" cova; dQi, suf.
[fazer extensao ou covaJ. Estender,
aplaudir, alisar, alargar, brincar, divertir-se, passear; aplainar, abrir um
buraco no solo . conj. i-núre h~!Q
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hQáQQ hQ~l\l kéje, eu (a) esteira estendo calor sobre i.e. estendo a esteira ao
sol; i-wQágQ núre, eu passeio ; i!-Qga..
reg~g\l b9ágQ núre, meu filho brinca ;
a-m94e mq!o bQágQ w9e, tu (a) terra
aplainarás aqui.
B9a494a - * hQa, extensao, cova ; d94a,
suf. loe. Lugar onde foi es tendido
algo, lugar onde se aplainou, lugar
onde se brinca, lugar do passeio; lugar onde se abriu urna cova.
B9a494Q - vart. b9a494\l· * b<}a, extensao, cova; d94Q, suf. Estendido, aplainado, brincado, passeado; cavado.
B9a494v - vart. b9ag9gQ. Estendido,
aplainado, brincado, passeado; cavado ; discurso noturno ; prega9ao
( neol.). var. vel. i-wQa494\l, a-w9a49·
g\l, \J·WQag94\l, pa-w9a494\l, Ce-WQa49Q\l, ta-w9ag9Q\l, ~w9ag9g\l, meu,
teu, seu, nosso ( incl.), nosso (excl.).
vosso, deles discurso noturno. 1 Esta
é a f. própria para indicar quaisquer discursos, inclusive os noturnos. Nestes, sempre prolixos, o orador
relata os acontecimentos e as notícias
do dia, narra lendas e, se é chefe, dá
avisos ou faz admoesta96es. Sao declamados com oratória peculiar, em
voz estentórea e t1picamente modulada, freqüentemente interrompidos pela
assistencia com longos e repetidos : ú,
sim, e assobios de aprova9ao e alegria,
quando o assunto assim merece. O silencio e os comentários privados indicam desaprovac;ao. · As vezes vários
oradores falam sucessivamente, sentados sobre esteiras ou peles d~ animais,
perto do bái máºa gejéw\l, choupana
central, ou da própria choupana. Estimadíssimo é quem possui bela voz,
sonora e flexível as modulac;óes. Os
ouvintes, aparentemente distraídos e
alheios ao discurso, continuam seus
afazeres e seu descanso ao redor do

próprio fogo, fora ou dentro da choupana, manifestando, também nessa
circunstancia, aquela inconcussa liberdade que caracteriza todas as fases da
vida indígena. Fatores de ordem moral e cívica sao as paternais repreens6es e avisos no turnos, especialmente
se o orador possui predicados físicos
e éticos que o agigantem aos olhos e
a estimac;ao de seus companheiros.
BQagQg\ÍQQ - * h9a499\l, estendido, discurso ; dQ1, suf. [ fazer extensao ou fazer discurso]. Fazer es tender, fazer
aplainar, fazer brincar, fazer passear;
fazer discursar, fazer pronunciar urna
orac;ao; fazer abrir urna cova. conj.
vel. i-wQagQg\Í-WQ tá-i i-r9 QÍºQ, máre
i!-áo píji karéga; tag-h!lej~ra koiá-re
\Í-re i-w9a4Qg\ÍgQ tá-i k9gi, meu discurso para vós a, minha ac;ao assim,
mas minha cabec;a de, nao; vosso chefe causa ele me fez discursar vós a,
porque i.e. estou aqui para falar-vos,
nao de minha própria vontade, más
porque vosso chefe me mandou.
BQagQg\lré\l * h9agQg\l, estendido,
discurso; ré\l, suf. subst. O estendido,
o aplainado, o feito brincar, o feito
passear; o que foi feito discursar, orador; pregador (neol.) ; cova a berta.
BQág\1- * hQa, extensao; d\11, suf. [ac;ao
que exige espa90]. Brinquedo, passeio,
cac;ada. exs. vel. nóge k\lg\Íre ~-wQág\l
núre PQQQ-!Q, (os) meninos eles brinquedo tem água em i.e. os meninos
brincam no rio ; barogwá!Q hQe ~-wQá9\l mQge, amanha (os) bororo eles cac;ada terao i.e. os bororo amanha irao
a cac;ar. 1 A índole jovial, comunicativa e alegre dos bororo manifesta-se
com freqüencia em jogos e passatempos que costumam realizar no hái mágeléw\l, choupana central, no bQrqrQ, prac;a central, ou nas praias dos
rios, onde lutam com interesse carpo
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corpo. Alguns passatempos sao
~ paopáo, peteca, ~ júre, sucuri. Os
rp.eninos também tem seus divertimentos apropriados como . -~ t\11]\)re t\l·
QQre, lambaris, mas nenhum é mais
útil e desejado do que a ca9a. Nela
exercitam-se desde pequenos com um
pequeno arco, que o pai prepara de
boa vontade para formar em seu filhinho um bom arqueiro.
BQa4\Í4Q - * hQá4\I, brinquedo ; dQ1,
suf. [ fazer brinquedo"J. Fazer brincar,
fazer passear, fazer ca9ar. conj. í-g.úre
i-víe hQa4V.4Q, eu meu irmao menor
fa90 brincar.
BQa4\lré\l - * hQá4\l, brinquedo; ré\I,
suf. poss. Aquele que brinca, passeia;
ca9ador.
BQagúru - * h<)a, buraco no solo ; gl¡Íru,
multidao [multidao de huracos . no
solo J. Localidade com muitos huracos.
BQaré\I - * h<)a, planície; ré\I, suf. poss.
Aquilo que é plano, estendido, aberto,
largo, chato; planície.
Boáro - Tipo de
brinco dos bororo.
Boáro j'aré\l \l·!\Í.8Q flecha.

->

bc}e

~-via4áW\l,

Tipo de

~

tV.gQ,

BQQia4áW\l - * hó2, penugem ; hía, orelha; da2, dentro ; W\I, aquilo [vegetal,
semelhante a penugem, usado as vezes
como brinco J. Vard. de araruta, cujas
flores brancas sao as vezes usadas
como ~ hc}e ~-via4áW\I, brinco dos
bororo.
B~ekág.a

BQ~ek()4i

-

Quase !
Quase !

B<)4a - * h<), rachadura; dai, suf. [lugar da rachadura J. Lugar onde se racha algo.
B<)4v. - * b<), rachadura; d\11, suf. Rachadura, parte, por9ao, rasgadura. ex.
j'~rígi j'am~4\I hQg\l kéje, tá-9\1 mc}ge
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baá!Q, sua
ra quando,
i.e. depois
leriha, ireis

lenha ela toda rachaduvossa ida tereis aldeia em
de terdes rachado toda a
a .aldeia.

BQg\lré\I - * h99\I, rachadura; rél;l, suf.
poss. O rachado. ex. j'~rígi hQg\lrét.t
· r~l!,lQ haí-!Q, sua lenha a rachada introduzir choupana em i.e. leva para· casa
a lenha rachada.
Bc}e - sing. e pl. Coisa, índio bororo,
tempo astronómico, estado atmosfé.
rico.
l. Coisa
2. Índio bororo : preliminares
2.1. Divisao da tribo
2.2. Origem da tribo
2.3. Caracteres físicos
2.4. Características morais
2.5. Índole do indivíduo bororo
'
2.6. Família
2.7. Religiao
2.8. Língua
2.9. Contactos com os brancos
2.10. Rela96es com outras tribos
2.11. Estado atual da tribo
2.11.1. Bororo Ocidentais
2.11.2. Bororo Orientais
2.12. Observa96es
3. Tempo astronómico
3.1. Observa96es ·
4. Esta96es
l. Coisa
É a f. da língua boron;> que tem a

mais ampla significa9ao. Serve para
indicar seres inanimados e animados,
reais e fictícios. Seu uso criterioso denota conhecimento da língua e elegancia de expresao. Muitíssimas vezes
substituí qualquer outra palavra ou
acompanha pleonasticamente qualquer vocábulo. Como facilmente se
pode entrever, estes dois últimos casos
dificultam muito o entendimento da
língua falada, especialmente aos principiantes e leigos .

,

2. Indio bororo : preliminares
,

E esta a f. usada pelos bororo para
se individualizarem. As vezes designamse também com o nome das partes
em que está subdividida a tribo, mas
raramente. A denomina<;ao clássica
permanece sempre hQe. Os membros
das outras tribos sao considerados e
chamados Barége ou Marége ; ou KaiáJ!lO-dóge, se sao tribos inimigas, mas
nao hQe. Os civilizados sao baráe e os
de ra<;a negra sao tal]áe.
2.1. Divisáo da tribo

Atualmente a designa<;ao mais conhecida dos membros da tribo bororo
é Orári Mógo-dóge, ou seja Moradores
das Plagas do Peixe Pintado. Essa expressao serve também para determinar urna das quatro partes em que, segundo urna tradi<;áo bastante recente
foi dividida a tribo. Dessa divisao re~
sultaram os seguintes grupos:
Bororo Ocidentais
Habitam a oeste do c. s. do r. Paraguai e perderam qualquer contacto
e rela<;ao com os outros grupos. A
língua e, talvez, usos e costumes alteraram-se, conservando-se, porém,
marcados tra<;os de urna origem comum como parecem confirmar ostrabalhos de Waehneldt e Koslowski
(Waehneldt 1864, XXVII: 193-229;
Koslowski 1895, VI: 375-441 ). Estes
dois autores falam dos bororo ocidentais. Koslowski, porém, citando e
transcrevendo Steinen, confunde os
bororo ocidentais com os orientais, os
quais últimos foram os únicos descritos pelo explorador. Os bororo ocidentais subdividiram-se ainda em bororo
caba<;ais e bororo da campanha.
Destes, os primeiros habitara as margens do r. Caba<;al, afl. da dir. do r .
Paraguai, no qual desemboca pouco

ao norte da cidade de Cáceres ; os segundos ocupam um pequeno território
na margem direi ta do r. Paraguai a
- 100 Km ao sul de Cáceres.
Bororo Orientais
Podemos dividí-los nos seguintes
grupos:
BQ~u

Mogorége ou BQ~u Mógo-dóge,
Habitadores dos Cerrados, a leste de
Cuiabá. Estes, em tempos idos, ultrapassaram a oriente o Oroaríl]Q K\U"i·
ré\l, r. Araguaia. A toponímia confirma nossa asser<;ao: nas nascentes
desse rio, há um morro denominado
MaivgQri; a jusante da foz do j~Q
ré\lge JJ.-iáo, r. das Gar<;as, corre um
afl. da dir. denominado i'orúl]o J'áo, r.
Caiapozinho; outro afl. da dir. denominado Tamíge JJ,-iáo, talvez identificável com o r . Vermelho, tem a sua
foz no mesmo r. Araguaia, no paralelo 15°.
I!úra Mogorége, Habitadores da Floresta. Ocupam a hacia do c. m . e c. s.
do PQg\)l]Q Ceré\1, r. Sao Louren<;o.
Orári Mogo-dóge, Habitadores das
Plagas do Peixe Pintado. Embora
todos os bororo orientais se apelidem
com esta denomina<;ao, entretanto ela
designa mais propriamente os elementos do grupo da hacia do c. i. do PQgl)l]Q Ceré\l, r. Sao Louren<;o: Cruz
atribui a f. orári a significa<;ao de urna
variedade de centopeia (Cruz, 1942,
LXXXIV: 164-5). Realmente a f. orári
designa também um miriápode, mas
os bororo nunca se imaginaram moradores dos lugares desse artrópode.
J

TQri (>~wa Mogorége, Habitadores
da Montanha i.e. aproximadamente
da regiao da Serra do Jerónimo.
Além desses quatro grupos orientais, há o núcleo dos bororo V!\lgQ
Kl)ri-dóge, ou seja, bororo que usam
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longas flechas. Sua língua, salvo desprezíveis variantes, é identica a dos
outros grupos com os quais t em amizade e intercambio constante de elementos humanos. Urna lenda confirma esta nossa assen;ao, pois n ela se
trata de relac;oes amigáveis entre os
lJ!\ÍgQ Kt)ri-dóge e os outros grupos
orientais. A mesma lenda diz que os
lJ!\ÍgQ Kt)ri-dóge se originaram de um
grupo de bororo do sub-cla dos ApiQQrége Ceºegiwt.íge, denominados tam- ·
bém KáºQ Mogarége. Estes foram estabelecer-se mais ao sul que os outros,
nas margens do KaºQmógo, localidade das taquaras, que corresponde
ao c. m. do r. Taquari. Um trecho
deste rio é chamado pelos bororo
Kó~o í, Cajueiro, que, talvez, se corrompeu na atual denominac;ao de
Coxim.
Os Bororo Orientais tiveram contínuos contactos e relac;oes entre si e
hoje em dia é comutn a passagem temporária ou definitiva de indivíduos de
uni grupo para outro. Deve-se notar
que conservaram inalterados costumes, tradic;oes, língua, cantos e organizac;ao, como pessoalmen te constatamos .
O terri tório ocupado por todos os
citados grupos orientais e ocidentais
pode-se com boa aproximac;ao delimi. tar pela latitude sul 14º - 19º e pela
longitude oeste de Greenwich 51º 59º, ocupando assim urna área _de cerca de 350.000 Km 2 • Entretanto tao extenso território é hoje inexoravelmente invadido pelos civilizados que confinaram a maior parte dos bororo nas
colonias da catequese salesiana e nas
da catequese leiga.
2.2. Origem da tribo
É impossível determinar a origem
dos bororo por indagac;6es diretas com
indivíduos anciaes ou moc;os os quais

concordemente respondem: Pa-~rQºt)
-~a, Nós conhecimento n ao i.e. Nao sab em os nada. As lendas, imperfeitas em
sua cronologia e mudas sobre este problema, nao oferecem nenhum interesse relativo a pesquisa. Em todos os
casos os bororo nao t em a mínima
idéia de grandes extens6es de água
salgada ou mares, embora possuam a
f. PQ maerétJ., água que é sempre i.e.
água sem fim, ou seja mar, expressao
forjada depois do contacto com os civilizados por causa de fotografias vistas, ou descric;6es ouvidas. Deixando
de lado várias hipó teses, lembramos a
de Tonelli que faz provir a tribo b ororo do c. s. do r. Negro e do r. Orenoco (Tonelli 1927). Teriam chegado
ao atual "habitat" pelos vales dos rios
Negro, Amazonas, Madeira, Mamaré e
Guaporé. Durante a emigrac;ao perma-
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neceram por algum tempo entre os
capakúra da Bolívia.
2.3. Caracteres físicos
Os homens "sao os ma1ores indios
até agora conhecidos na zona intertropical" ( "Roquette-Pinto 1938 : 204).
A estatura média é de lm76 e nao raramente encontram-se exemplares de
lm90. As mulheres sao senslvelmente
mais pequenas com lm60 de média.
Harmonioso e belo é o aspecto físico
do homem. Para tanto coopera a vida
de ca9a e pesca e os cuidados maternos com rela9ao as crian9as : cuidados
reais e supersticiosos, mesmo antes do
nascimento. As mulheres, assim como
sao inferiores na estatura, sao também
no aspecto físico. Tem marcada tendencia em avolumar os membros e o
corpo, embora de maneira uniforme,
especialmente depois do parto. Com
probabilidade essas tendencias aumentaram nos últimos decenios por terem
abandonado, ou quase, o uso do kQg\l,
cinto mulíebre, que, servindo-lhes de
espartilho, auxiliava a conserva9áo de
urna linha mais esbelta e sobranceira.
Olhos oblíquos com plica mongólica,
vivos e de íris preto, suscetíveis de repentinas altera96es e reflexos indicadores de bom ou mau humor. Zigomas e nariz salientes. Este, em geral,
platirrino e muitas vézes leptorrino.
As formas da parte inferior da face sao
nobres, embora acentuadamente viris.
Lábios mais túmidos nos indivíduos de
nariz mais largo e mais delgados nos
de nari7 afilado. Ampla e alta regiáo
frontal. Orelhas em geral bem fei tas
e proporcionadas. Dentes grandes e, no
estado natural, sadios e fortes até a
mais avan9ada idade. Cabelos abundantes, lisos, corvinos e, quando fora
do período de luto, carinhosamente
cuidados. Barba, sobrancelhas, cílios e
outros pelos do corpo raros e sempre

completamente extirpados. Maos relativamente pequenas em ambos os
sexos; pés também pequenos e de
forma triangular.
A constitui9ao física é resistente e
apropriada ao meio em que vivem e
ao género de vida que levam, essencialmente feito de ca9adas, pescarías
e longas viagens. As mulheres sao mais
aptas do que os homens a carregarem
pesos no modo tradicional, isto é,
numa cesta caída entre as costas e assentada numa embira que se apoia a
fronte. As vézes vimos dois homens erguerem com esfór90 objetos que urna
mulher sozinha carregava com eficiencia. Além de um maravilhoso desenvolvimento dos sentidos da vista e do
ouvido que lhes permite p. ex. indicar
a um companheiro a posi9ao do planeta Venus em pleno dia, de escutar
um rumor diferente, entre os tantos
que povoam a floresta, tém um complexo de sensibilidade realmente extraordinário. Assim, em qualquer
circunstancia da sua vida ativa, notam
imediatamente toda a irregularidade,
mesmo insignificante, como p. ex. a
posi9áo de urna fólha, a dobra de urna
erva ou de um raminho torcido, coisas
estas que para eles tém a máxima importancia. Um imperceptível rasto, até
no capim, indicará aos bororo a passagem de urna fera, o tempo em que
passou e o sexo a que pertence. Com
a idade é natural que os sentidos percam um pouco da sua eficiencia ; por
isto usam com prazer óculos para trabalh~s mais delicados, como p. ex.
para a execu9áo de um fino tranc;ado
ou para a empluma9áo de urna flecha.
O colorido da pele é bronzeado com
tonalidades que variam .d e indivíduo
para indivíduo e que classificam os
bororo em bíri CQré\l·ge, indivíduos de
pele escura, e bíri kigaªuré\l-ge, indivíduos de pele clara. As máes prefe-
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rem filhos de tez clara. As crian9as ao
nascer apresentarn pigrnenta9ao assaz
clara, que rnuito as aproxima aos indivíduos de ra9a branca. Tem evidentes manchas pigmentárias oliváceas
na regiao sacra, que, corno passar dos
anos, rnais difícilmente se notarn. Ern
julho de 1954 ternos pessoalmente determinado o grupo sangüíneo de trinta
indivíduos, pertencentes aos bororo
. orientais : todos tern sangue do grupo
"O" . Ottensooser e Pasquahn,
· corn deterrnina96es sobre rnaior número de
boro ro ( 119), chegarn ao mesmo re·
sultado ( Ottensooser e Pasqualin
1949: n.º 289). 1 Da observa9ao e do estudo dos caracteres somáticos dos bororo evidencia-se claramente a presen9a de dois tipos: um de aspecto rnais
nobre e delicado (nariz afilado, lábios
delgados, tra<;os mais suaves); outro
de aspecto rnais grosseiro (nariz e narinas largos, lábios grossos, lineamentos menos suaves) . .Nas Iendas, fala-se
de urna tribo denominada dos Koróge,
da qual alguns indivíduos de ambos os
sexos forarn incorporados ·aos bororo.
Tarnbém duas rnulheres de urna tribo
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inirniga casaram-se com os chefes bororo ArQia Kl].rirél]. e J~rígi Q!Q}ÍW\l.
Estribados nessas no96es e na diferenc;a de caracteres somáticos, aventamos
a suposic;ao de que a tribo bororo tenha realmente em seu seio elementos
provenientes de outros grupos.
2.4. Características rnorais
Nao é empresa fácil trac;ar, embora
em rápidas pinceladas, o quadro moral de urna tribo. Mesmo para quem,
como o autor, tem transcorrido a
1naior e melhor parte dos seus anos
em contacto íntiino e prolongado com
ns bororo, tais dificuldades nao se esvaem. Minúcias, facetas as mais variadas, aspectos as vezes contraditórios
a96es generosas e fatos tristes, como
que envolvem em espessa neblina o
pensamento que parece assomar claro
e determinado. Esfor9ando-nos para
sermos imparciais podemos, porém,
afirmar que as sombras sobrepujam
as luzes, nao apenas na legisla9ao e
tradi9ao boro ro, compendiadas nas
lendas, mas também na vida prática,
que é a aplicac;ao das mesmas. É certo
que muitas manifesta96es da coletiviI

•

dade nao se podem atribuir a mesma,
mas a chefes que, com astúcia ou perícia, inclinam a massa a própria vontade. Baste lembrar .o forte ascendente dos dais chefes M~ríri Q!QºtJ_ia (Capitao Majar) e M~ríri O~Qºª ( Capítao Joaquim) que em 1902, no início
da catequese, e em 1908 e 1918 pouparam aos missionários salesianos indefesos urna situa9ao que poderia ter tomado propon;oes assustadoras. Como
reverso da medalha é suficiente recordar os bem sucedidos assal tos a fazendas, todos eles promovidos e organizados por instiga9ao dos chefes
(Colbacchini s. a. [1925]: 127-33). Nao
podemos esquecer que os atas de ferocidade atribuídos a tribo tem suas
raízes em ódios aos civilizados por
antigos e hostis contactos tidos com
eles e por eles causados. Tais hostilidades, lembradas continuamente de
pais a filhos, criaram o clímax propício a represálias e conferiram a tribo
o qualificativo de "feroz", que eremos nao ser bem merecido. Sua ferocidade é o resultado de urna série de
vingan<;as por eles julgadas legítimas
e do desejo de conservar ;;;i. liberdade
do próprio território da · .irrefreável
avan9ada do elemento civilizado. Ternos certeza de que, se nao existisse
urna ininterrupta cadeia de ódio e vingan9as com os brancas, cujo primeiro
elo foi fechado por estes últimos, os
bororo nao se diferenciariam de tribos
limítrofes, .v isitadas por Steinen, que
todas atravesso.u com boas rela96es de
harmonia a amizade (Steinen 1897).
Nao obstante essas notáveis atenuantes, permanecem, porém, as sombras
morais da tribo. Nela a mesma lei natural, no que diz respeito ao homicídio, ao adultério, ao incesto, ao furto,
é tranqüila, embora ocultamente violada. Aparece claro na tradi9ao bororo
que as citadas a96es sao más e por

· conseguin te, se deseo bertas, merecedoras de um ~ mQri, vingan9a, provocada ou pela pessoa lesada nos seus direitos o:u por influencia de algum espírito. Colbacchini e Colbacchini-Albisetti afirmam que a lei tradicional nao
é indulgente no que diz respeito as
transgressoes da m esma e, se fósse
observada, seria intrasigente quanto
a parte moral ( Colbacchini s. a.
[ 1925]: 14; Colbacchini-Albisetti 1942:
38 ). Tal intrasigencia, em teoría inflexível, na realidade transforma-se em
tolerancia, até em manifestas infra96es. Note-se que a consciencia da
transgresao é viva em todos, os quais
aguardam o m·Qri, vingan<;a, da qual
procuram fugir. Um dos conceitos
mais arraigados na men talidade bororo é justamente o de vingan9a. Qualquer má a9ao será castigada ou vingada. O castigo, porém, é deixado ao arbítrio da iniciativa particular. As vezes
a vingan9a é proporcionada, como p.
ex. no caso de adultério que, descoberto, será, pelo menos vingado com
o adultério da nlulher do que pecou
por primeiro. Em geral é maior que
o crime. Nas próprias lendas, pequenas
faltas de respeito sao punidas com a
marte; na vida prática segue-se o mesmo princípio. O temor de um ~ ~rúl]o,
fe~ti90, faz viver sobressaltados os faltosos. Colbacchini, Colbacchini-Albisetti e Baldus, admitem, com razao,
um mínimo de moral na prática da lei
tradicional ( Colbacchini s. a. [ 1925] :
21; Colbacchini-Albisetti 1942: 177;
Baldus 1937 : 300). Esta <leve ter tido
alguma fór9a para explicarmos de certa forma a sobrevivencia altaneira da
tribo. Os antigos chefes, como p. ex.
M~ríri Q!QºtJ.ia (Capitao · Maj or), lastimavam a incapacidade de muitos mo9os de conservarem espartanamente a
virtude, sendo assim causa da rápida
decadencia da tribo. .1 Aventureiros, ex287

ploradores e escritores superficiais
costumam taxar os bororo de indolentes, pregui9osos e de limitada inteligencia. Nao concordamos com essas
asser96es porque, considerando-se p.
ex. os trabalhos extenuantes de urna
ca9ada ou de urna pescaria, nos quais
os índios nao conhecem pausas de
tempo e escolha de lugares, tais acusa96es nao tem cabimento. As fun96es
de um ciclo fúnebre podem-se equiparar a um mes das mais pesadas exercita96es militares e, sendo expontaneas, nao sup6em indivíduos indolentes e pregui9osos. Em linha geral queremos frisar que os brancos erróneamente consideram trabalho apenas
aquilo que a civiliza9ao imp6e para o
próprio sustento e para as exigencias
do mesmo civilizado, enquanto que o
bororo naturalmente reputa ocupa9ao
tudo aquilo que lhe é necessário para
a sua vida e para as suas necessidades
religiosas e sociais o que, mais urna
vez afirmamos, nao é isento de rudes
trabalhos e de diturnos sacrifícios.
Quanto a inteligencia dos bororo, bastará observar o elegante e eficiente
aproveitamento da matéria prima nos
enfeites e utensílios, e a vivacidade na
narra9ao das lendas e contos que, além
de inteligencia, revela feliz e tenaz memória. Nao queremos, por ora, entrar
no campo da acultura9ao reservado a
outro volume desta obra. l É claro
que, como em todos os agrupamentos
humanos, também na na9ao bororo
houve e há indivíduos que mais fielmente observaram e observam os ditames da lei natural, em todos os setores; outros que a praticam na parte
que lhes convém, e um terceiro grupo
que a viola sempre que pode. Nao faltam exemplos de virtude que podería·
mos chamar de extraordinária e de vícios reprovados até pelos próprios bororo, mesmo entre os chefes e xamas
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que . segundo o pensamento da tribo,
deveriam ser modelares também na
prática da lei natural e positiva. Houve
casos em que eles, pela indignidade
com que exerciam seus cargos, nao
apenas foram substituídos, mas friamente eliminados. 1 Com rela9ao a
pederastia, Steinen afirma que nao era
desconhecida na choupana central,
mas que só a praticavam quando havia grande falta de meretrizes ( Steinen 1897: 389). Baldus assevera que
nao existe (Baldus 1937: 146). Nós
nunca assistimos a prática <leste tipo
de homossexualidade e nem sabemos
de sua existencia. Também ignoramos qualquer f. para designá-la.
2.5. Índole do indivíduo bororo
É jovial, alegre, expansiva, especialmente nas crian9as que, depois de um
certo acanhamento nos primeiros contactos com desconhecidos, tomam-se
afetuosas, faladoras e curiosas. Nao
se fazem de rogadas para desatarem
gostosas gargalhadas, acompanhadas
de um singular reflexo nos olhos pequenos e superficiais, cuja natural

Sorriso de crian9a bororo

•

· t9k\1 t9k\1 e ~ túgu cái jé. Urna índo-

Menino exercitando-se no manejo do arco

grac;a vem realc;ada pela característica
ausencia de pestanas e sobrancelhas.
Os adultos, evidentemente, sao um
pouco mais sossegados, mas de rostos
abertos e prontos a risadas cristalinas, especialmente as mulheres que,
como as crianc;as, procuram ocultar a
boca com a mao. Na aldeia, ao pór do
sol, quanta alegria durante o jógo do
paopáo, peteca, a que todos, homens,
mulheres e crianc;as participam. Que
movimentado e delicado prazer na cac;ada de um animalzinho qualquer, até
de urna lagartixa ou de um camundongo. Nao há motivo de mau humor,
mesmo se o dia amanhece fortemente
chuvoso e impede urna proclamada e
esperada cac;ada; no bái máºa gejé~\1,
choupana central, os índios passam o
dia armados de arcos e flechas, representando o ~ ArQe G1iºc)ro, Almas Burladas, que é um conjunto de curtas
cac;adas simuladas. Exteriorizac;ao de
sua índole sao pequenas brincadeiras
coletivas ou individuais como ~ bí

le tao agradável nao deixa, porém, de
ter suas facetas menos boas. Urna
grande volubilidade distingue muitas
cie suas ac;oes: num piscar de olhos
urna nuvem de tristeza pode pairar sóbre eles; o rosto, antes iluminado do
mais franco sorriso, torna-se sombrio,
fechado, ameac;ador. É urna metamorfose cxtraordinária, impressionante,
causada as vezes por urna ninharia,
por urna palavra, urna suspeita. Atentos observadores da natureza, sao também dos seus semelhantes: fitando os
olhos do interlocutor, estudam até a
mais insignificante e involuntária alterac;ao de sua fisionomía e lhe dao
urna explicac;ao, freqüentemente subjetiva, que os pode levar a falsos e
desfavoráveis juízos. Verdadeiros furac6es de rancor, ódio e vinganc;a, existem potencialmente em seus corac;oes.
Raros sao os dias em que nao haja
alguma pequena ou grande desavenc;a,
especialmente entre as mulheres.
Estas, ao anoitecer, divididas em dois

Velho bororo, chamado Marí4Q ~íri do
sub-cla dos lwagú4u-dóge CQl}ugi~ge
(t 1952). Note-se o charuto enfiado no furo
do lóbulo da orelha esquerda
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grupos, espadanam um dilúvio de insultos que podem terminar em' lutas
femininas corpo a corpo, com os ine- ·.
vitáveis arrancamentos de cabelos.
Depqis do desabafo volta com facilidade o bom tempo. Há um aspecto que
aos olhos dos civilizados pode causar
má impressao. O indivíduo bororo
quando recebe algum favor ou presente, está fortemente amarrado ao
~ mQri, recompensa, que ele deverá
entregar como expressao máxima da
ética bororo. Dada a recompens~, cessa
para o índio qualquer sentimento d~
amor, gratidao e amizade. Grave e sentida mancha moral para o bororo é
sentir-se devedor de algum mQri e, pelo
contrário, motivo de glória e de ufania é poder-se declarar quite com
todos. A luz dessa moral, muito se
engana o civilizado que espera gratidao e ami za de pelo fa to de ter f ei to
algum benefício a um índio. Só poderá esperar talvez um mQri, embora esta
obriga9ao recíproca diga somente
respeito a membros da tribo. Eficiente alavanca das boas a~6es é o temor
de ser envergonhado, de modo que um
chefe que conclui um discurso, pedindo a colabora~ao dos súditos, ou
um pai, que recomenda algo aos filhos,
dirao: Ta-gá2a i-pogurú~Q, Nao me envergonheis. Disto decorre que um dos
maiores insultos que se possa fazer é
afirmar : a-pogúru hókwa, nao tens
vergonha.
2.6. Família ~ hQe ~-wa, aldeia bororo
2.7. Religiao ~ arQe, alma ; arQe ~!
-awára áre, xama das almas ; bári,
xama dos espíritos; maer~l}Qe, espíritos
2.8. Língua ~ ba!ár\1, língua
2.9. Contactos com os brancos
ra~~\1, civilizado
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2.10 Rela~oes com outras tribos
Documentos históricos indicam-nos
muitas rela96es hostis dos bororo com
várias tribos, como p. ex., com os
paiaguá e os kaiapó. Sá Carvalho
narra como Antonio Pires de Campos soube inteligentemente aproveitar-se dos bororo para debelar os
indígenas que dificultavam as comunica~oes com a cidade de Sao Paulo,
seja por via fluvial, seja por via terrestre (Sá Carvalho 1946, LIII-LVI: 92-6).
O valoroso. bandeirante conhecera a
valentía dos índios desde o primeiro
encontro que tivera com eles no qual
saíra duramente vencido pelos "coxi~
pone" ( = bororo ). Tendo, posteriormente, conseguido dominar e amansar
boa parte da indómita tribo, tomouse grande e estimado chefe também
entre seus membros e os conduziu,
juntamente com brancos e pretos,
contra os paiaguá. Venceu-os em 1734
com ·o triste ativo de mais de seiscentos mortos e duzentos e sessenta e
seis prisioneiros. No ano de 1742 chefiou outra numerosa turma de bororo
contra os kaiapó, inimigos daqueles, e
em 1744 deixou aldeados muitos dos
nossos. índios no r. das Pedras, afluente do r. das Velhas, o qual último tem
atualmente a denomina~ao de r. Araguari, tributário da esquerda do r.
Paranaíba. Nessa localidade, pertencente entao a província de Goiás, os
índios permaneceram muito tempo
dando origem aos chamados bororo
do r. das Velhas, erróneamente classificados como dependendo das missoes
salesianas ( Meillet, A. et Cohen, Marce!
1952: 1111.). No ano de 1811 deviam
ser ainda bastante numerosos se Francis de Castelnau afirmou que urna
parte deles foi levada para formár um
aldeamento na extremidade meridional da ilha do Bananal onde "nao

H

o km

5

'°km
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Mapa da regiao do morro KaiaJ!lóri ( 2) na qual os savante realizaram várias
incursoes hostis

1.

Os savante mataram duas mulheres bororo ( 1908).

2.

Os savante mataram um homem e urna mulher bororo ( 1910).

3.

Os savantes mataram um bororo (1912).

4.

Os savantes lutaram contra dois homens e duas mulheres bororo
( 1914): nao houve vítimas.

S.

Os savantes assaltaram dois bororo ( 1915): morrerap:i alguns
'
savante.

6.

Os savante mataram dois bororo e depois foram perseguidos pelos
bororo que mataram vários $avante ( 1919).

7.

Quinze savante lutaram contra sete bororo ( 1927) : nao houve
vítimas

8.

Vários savante mataram um civilizado e feriram gravemente sua
mulher ( 1934 ).

9.

Os $avante mataram um adolescente civilizado ( 1935).
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Quadro do S. Cora9ao restaurado depois de
ter sido ma9ado pelos savante durante urna
de suas incurs6es a urna residencia missionária situada no KalaI!J.órl. Nao houve vítimas pelo fato de ser urna moradia habitada apenas no período de certos trabalhos
agrícolas. Os cacetes que emolduram a
imagem foram abandonados na localidade
pelos assaltantes (FC)

tardaram muito a ir engrossar os
bandos dos Canoeiros ", moradores das
margens do r. Tocantins ( Castelnau
1949, II: 27 ). Em 1819 a aldeia foi visitada por Auguste de Saint-Hilaire o
qual nao encontrou mais índios de
ra~a pura "a exce~ao de um ou dois
indivíduos" (Saint-Hilaire 1944: 246).
As lendas e outras tradi96es pouco
de positivo dizem acerca desses contactos. Steinen confessa também sua
ignorancia a respeito ( Steinen 1897:
403 ). Todavía urna delas denominada
"j~rígi Q!QJÍW\1 Re}" i.e: "Fa~anhas de
j~rígi Q!Q]Íw\l", prova a introdu~ao na
tribo
de elementos heterogeneos.
Narra como esse herói tenha aprisionado e repartido entre vários clas
quatro casais de índios denominados
Koróge ~ II v. Sabe-se que as tribos
amigas nao bororo sao apelidadas
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com a designa~ao de Marége ou
Barége, animais, e as tribos inimigas
sao chamadas de KaiáJ!lo-dóge, nome
que ficou reservado aos savante, única tribo da qual ternos até agora provas palpáveis de inimizade e lutas. No
período da catequese salesiana houve
vários encontros com os savante, por
nós presenciados. As principais incurs6es <lestes, nas vizinhan~as da missao,
sao assinalados no mapa anexo. As freqüentes guerras com os KaiáJ!lo-dóge
consistiam, conforme as lendas, em assaltos coletivos ou ern combates de um
só bororo corajoso contra os inimigos.
Esta última tática, baseada q.a habilidade do guerreiro que de longe procurava nao deixar-se ferir, tinha como
finalidade esgotar as flechas dos inimigos que, depois, eram atacados pelo

O superior da Missao, Pe. Ernesto Carletti,
e o autor examinam cacetes e flechas ensangüen tadas de savante, recolhidas no ano de
1937 numa fazenda a ,..., 30 Km a leste de
Sangradouro, onde os índios, a 28 de junho
do mesmo ano, assaltaram e mataram dois
camaradas (FA)

grosso da tribo escondida na floresta. Nas primeiras rela96es hostis com
os baráe, civilizados, usavam os mesmos sistemas ou fingiam amizade
para trai9oeiramente alcanc;arem seu
fim. As armas usadas eram o arco e
as flechas.
2.11. Estado atual da tribo
2.11.1. Bororo Ocidentais
Os bororo ocidentais, provavelmente j á em número menor desde a separac;ao de seus irmaos orien tais e em
condi96es climáticas inferiores, mais
depressa que estes
diminuiram
e
.
.
se deixaram absorver pelos núcleos
civilizados. Rondon F., percorrendo
a zona dos bororo cabac;ais no
ano de 1936, declara: " ... nao obtivemos notícia destes índios, nos campÓs de Caissara, que percorremos albures, robustecendo-se assim a presun9ao
de que a tribo Cabac;ais está completamente assimilada a populac;ao sertaneja da regiao em que outrora vivia" ( Rondon, F. 1938: 254). O mesmo
autor, com relac;ao aos bororo da Campanha, diz que estes "orc;am ainda por
tres ou quatro centenas" e "já estao
muito mesclados com os brancos"
(Rondon, F. 1938: 257).
2.11.2. Bororo Orientais
E_s ta parte da tribo conta ainda
( 1962) cerca de mil membros. Podemos considerá-los reunidos em tres
grupos:
Grupo amparado pelas miss6es católicas salesianas do planalto a leste de
Cuiabá. Os principais centros sao Merúri e Sangradouro nos quais é notável o progresso .da tribo a caminho da
civilizac;ao. A natalidade é em aumento
com relac;ao aos óbitos.
Grupo aos cuidados . do S. P. l. no
c. m. e c. i. do PQg(t1}Q Cerét;l, r. Sao
Lourenc;o. Um funcionário do mes-

mo Servic;o lamentava em 1953 a
preocupante diminui9ao de natalidade.
Grupo dos que escapam a qualquer
contróÍe e vivem independentes em pequenos núcleos nas margens do PQ~
QQ, r. Vermelho, ten do como principal
apóio a cidade de Rondonópolis, em
cujas vizinhanc;as na margem esquerda do PQg9QQ se estende a aldeia PQ'Qc?re BQrQrQ. Visitada e recenseada pelo
autor em 1934, apresentava ainda o
belo número de 140 indivíduos. Percorrida novamente em 1953, encontramos
apenas pouco mais de trinta índios,
com ausencia absoluta de crianc;as. Os
bororo dessa zona mantém um pequeno comércio de peixes com a vizinha
cidade e de artefactos típicos mas
isentos de valor etnográfico. Os arcos
que eles mesmos denominam de haráe
~íga, arco para os civilizados, i.e. feitos
nao de acórdo com as leis tradicionais,
sao vendidos caros aos bisonhos viajantes e visitantes. As. quantias obtidas
sao imediatamente convertidas em bebidas alcoólicas. É claro que a embriagues e a ausencia de filhos em poucos
lustros destruirao este infeliz grupo,
ramo de urna poderosa tribo.
2.12. Observac;6es
É de se notar que ainda agora os
bororo manifestam relutáncia em ceder seus legítimos artefactos e enfeites aos brancas, tanto assim que, como
se disse, no seu incipiente comércio
· nao vendem objetos com os caracteres distintivos de seus clas, mas criaram tipos de arcos, flechas, diademas,
que visam agradar aos olhos dos curiosos e nao satisfazer a exigencias etno. gráficas. Nas .informac;oes sao também
impelidos pelo mesmo espírito interes~eiro que lhes faz dizer, nao a verdade acerca de suas coisas, mas aquilo
que, no seu modo de ver, descobrem
ser mais do · agrado ao pesquisador e
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B9e
conseqüentemente mais bem remunerado, num exemplo típico de verdadeira antecipa9ao social. Somente urna longa prática, o conhecimento pelo menos suficiente de
sua língua e índole, poderao joeirar a
verdade da fantasía e da mentira. ] Ficando firme o princípio que a tribo
bororo tende a conservar-se ainda na
sua pureza de ra9a, <levemos, porém,
observar o seguinte. O homem bororo
em geral nao se une a mulheres . de
outras ra9as. Conhecemos, porém, alguns casos de bororo que vivem com
mulheres mesti9as. A mulher bororo,
ao contrário, mais facilmente se entrega a indivíduos de ra9a branca, e até
os procura, pois espera ter filhos de
tez clara, que é o colorido mais apreciadd pelas maes bororo. Em falta de
brant::os, unem-se também a mesti9os,
mas tem acentuada repugnancia para
os representantes da ra9a negra. f Além
dos grupos citados, há indivíduos ou
famílias bororo semiacul turados que
vivem de seus trabalhos nos pequenos
centros de Güiratinga, Poxoreu e mesmo nas cidades de Cuiabá, Campo
Grande, ou a servi90 de alguma fazenda.
3. Tempo astronómico
A f. b{le indica também o tempo astronómico. P. ex. h{le rái kíJ:!lo, tempo
longo ainda i.e. há ainda tempo ; b{le
ko4omái, tempo um pouco i.e. é ainda
um pouco cedo. As express6es usadas
para indicar vários períodos e as horas
do día e da noite sao.
árl, * ári, lua. Mes lunar. ex. ári m{l4e póQe, i~áre i!-areg{l4\l m{lge, mes
.lunar será dois, entao minha chegada
terei i.e. daqui a dois meses voltarei;
a\VQji, * áW\l, este; ji, ele [este dia].
Hoje;
áWQ m~ríji, * áWQ, este; m~rh, sol;
ji, ele [este sol J. Hoje;
294

baráe ~!-a~ia4ága, (neol.) * baráe,
civilizados; ~t, ( d)eles; a~ia, calvicíe;
dága, dentro [ espa90 de tempo em que
o sol bate sobre a calvície dos civilizados]. Meio-dia e horas vizinhas ;
barógwa, * báru, céu; {lgwa, margem [fenómeno pelo qual aparece a
margem do céu i.e. o horizonte]. Aurora;
· barogwag94\l - * barógwa, auro.
ra; dQg\l, suf. [aurora feitaJ. Nascer
do sol;
batogwá!Q, * barógwa, aurora ; tQ,
em [nova auroral Amanha;
h9e e(>, -:: b{le, tempo; e{>, escuridao
[tempo escuro]. Noite;
h{le c{l4\l, * b{le, tempo ; cQ4\I,
escuridao [tempo escuro J. No~te;
b{le cQgQg\l, * b{le, tempo; cQgQg\l,
escuridao. Boca da noite.
b{le e{>ji, * b{le, tempo; e{>, noite;
.. ji, ela. Noite;

.... .b{le

e{> {l-ia1 * hóe e{>, noite; 01,
( d)ela; ía1, .c entro [centro da noitel
Meia noite;
b{le e(> {lkwa, * hQe e{>, noite; {>~a,
margem [ margem da noi te]. Boca da
noite;

b(>e e(> pár\l, ~~ b{le CQ, noite; pár\{,
início [início da noiteJ. Boca da noite;
jáw\l, -:: ? Tempo passado;
jaw9ji, *? Ontem;
jáw\l Q!Qd.aíw\l, -:: jáw\l, ontem; Q!Q·
gái, antes; W\l, aquele [aquel e ontem
que vem antes l Anteontem;
m~ri

háru kú kajéje, * m~rii, sol;
háru, céu; kú2, ventre; kajéje, sobre
[período do dia em que o sol está sobre o ventre do céu]. De tarde ;
háru Q-ia4á4a, * m~rh, sol ; báru, céu; 0 1, ( d)ele; ía1, centro; dá4a,
m~ri

em [espac;o de tempo durante o qual
o sol ocupa o centro do céu]. Meiodia e horas vizinhas ;

b'Q!\1, * m~rii, sol ; b-Q!\1, queda
[queda do sol]. Ocaso ;
m~ri

m~ríji,

* m~rii, sol; ji, ele. Dia;

·m~ri j\>gQd.\1, * m~rii,
ÍQ, inclina9ao; gQd.\11, suf.

sol; ji, sua;
[sol que está
para cair l De ,_ 15 hs até pouco antes
do ocaso;

kajéje, * m~rl1, sol; kajéJe, sObre [espá90 de tempo durante o qual
o sol parece subir ao céu]. Do nascer
do sol até ,_ 10 hs;
m~ri

m~ri r~~Qd.\1,

* m~ri, sol ;

r~~Qd.\l,

fuga [fuga do sol]. Proximidades do
por do sol;
m~ri

rú!u, * m~ri, sol ; rú!u, subida
[subida do sol]. Nascer do sol.
m~ri

t<}gi * m~ri, sol; tqgi, frente
[hora do dia em qu~ o sol bate na
frente dos homens J. Manha adiantada.
As horas do dia e da noite sao praticamente marcadas com um gesto da
mao que indica a posi9ao que ocupavam, ocupam, ou ocuparao o sol ou
a lua no instante de que se fala. P. ex.
o bororo estendendo urna mao dirá :
ári wQe, a lua lá. De noite, quando nao
há luar, durante a lua nova, substituem a posi9ao da lua pela de certas
consteJa96es características das várias
esta96es, como p. ex. Pári B'Qr~a, Úp~,
Bá~e lwára Arége.
3.1. Observac;oes
Os bororo nao tem um conceito preciso sobre o período de tempo correspondente a urna revolu9ao terrestre.
O maior grau de determinac;áo que
possuem é o que indica um período de
seca e de chuva, passado ou futuro.
Com rela9áo a dias, semanas e meses
ocorre a mesma falta de precisáo.

' Assim sao incapazes de dizer há quantos dias ou semanas ou mesmo meses
se realizou um acontecimento, ou de
· indicarem qual será o tempo em que
se dará algum fa to. As expressoes que
costumam usar sao : mái ou maigQd.\1,
faz pouquíssimo tempo ; Jáw\1 ou jaWlJ.ji, ontem; marigúd.u, faz tempo. A
·m aior ou menor antiguidade do acontecimento é frisada com urna inflexao
particular da voz, qu~ prolonga mais
ou menos a sílaba ri. Quando, nas suas
aproxima96es querem determinar um
tempo, nao consideram os dias, mas
apenas as noites, pois náo tema no9ao·
do dia astronómico de 24 horas. P. ex.
dizem: bQe CQ mQºe á-i pól]e, noite será
~i a, dois i.e. estarás ausente duas
noites i.e. estarás ausente por dais .dias
e duas noites. Nao conhecem o espa90
de tempo correspondente a urna semana. Querendo, porém, marcar um
acontecimento a se realizar em certo
período de tempo, diráo, indicando a posic;ao que a lua ocupará
no prazo determinado : ári wQe, (a) lua
aqui i.e. a lua estará lá, nesta mesma
hora. O espac;o de tempo correspondente a meio mes lunar é indicado
pela expressáo ári kajéJe, meia luna9ao. O tempo atmosférico mau indicase, em geral, coma expressáo hQe p~ga,
tempo mau, tempo chuvoso, tempo
amea9ador, tempo frio, tempo quente,
neblina. Do exposto facilmente se conclui que será sempre tarefa sem solu9áo querer saber dos índios o tempc,
em que se desenrolou um acontecimento ou em que se realizará.
4. Esta96es
Os bororo distinguem apenas duas
esta96es: a das chuvas e a da seca.
A primeira vai desde o come90 de
outubro até fins de abril; a segunda
ocupa os outros meses. A terminologia relativa as estac;oes é a seguinte:
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B\)e akári
A.kíri-dóge - Pleiadas. Esta conste- B\)e ak\lQQQ\l - * h\)e ák\l, clareira; d\)la9ao em fins de junho, antes da aug9, suf. Ro9ado. ex. h\)e ak9g\)g9 kéje,
rora, aparece no horizonte e anuncia
pa-J!l~r\{ m\)Qe, ro9ado quando, nossa
aos bororo a marcha adiantada da esca9ada teremos i.e. depois de termos
ta9ao da seca. Por ocasiao do apareciro9ado ca9aremos.
mento das Pleiadas os bororo reali- B\)e aklJ.!Q - ~'< h\)e, tempo ; á}s9, frio ;
zam urna festa denominada ~ Akíri tQ, em [período do dia em que a tem-dóge :t:-wtJ,r~ KQwtJ,g9, Queima dos
peratura é ainda frescal Cedo, de maPés das Pleiadas. Outras tribos indígedrugada.
nas e povos também de outros contiB\)e áo - ~'< h\)e, terra; áo, cabe9a [ coisa
nentes consideram a mesma constelaalta como cabe9aJ. Planalto; sumida9ao para o cómputo do tempo e das
de do ~ h\)e ~-wa, aldeia bororo.
esta96es. Cfr. Baldus 1940, LXXI:
B\)e áo g\)ri - ~'< b\)e, cerrado; áo, ca88-9.
'
belo; g\)ri, queimadura [cerrado que
h9e kí, * h\)e, tempo; kfo, secura
ainda cheira de queimado]. Queimada
[tempo seco]. Período da seca ;
recente.
ht.thV.!\l, * hlJ,1, barba; htJ.!\l, queda
[queda de água pela barba dos espí- B\)e Áo Kejéw9 - pl. B\)e Áo KelewlJ.ge. Membro homerri de um sub-cla do
ri tos B\l!áo-dóge, pois os bororo sucla dos BaáQQ ieQáge CQQugiwtJ,ge, depóem que a chuva se forme assiml
nominado também BaágQ iéQa CQl?u·
Chuva, tempo das chuvas. Quando ingÍW\l CQQUgÍW\l ou B\)rQ :t:~era~g\l
verna i.e. quando as chuvas sao copio~ h\)e ~-wa, aldeia bororo.
sas e prolongadas diz-se : B9!áo-dóge
B\)e Áo KeJewtJ,ºQ - pl. B\)e Áo KeJew'Q.~!-aregQQ\l, (dos espíritos) B9!áo-dóge
ge. Membro mulher de um sub-cla dos
sua chegada. i.e. chegaram os espíritos
_BaágQ JeQáge CQQugiwtJ,ge, denominaBt.t!áo-dóge i.e. invemou;
do também BaágQ ÍeQágQ CQQugiw'Q.~r9ºV:!\l, * ~r\12, fogo; hlJ.!\l, colocagQ CQQugiw'Q.ºQ ou B\)rQ :t:~erar~g\l.
9ao [ coloca9ao do fogo i.e. tempo em
que se costuma queimar os campos e
cerrados]. Esta9ao da seca.
B\)e akári - ~'< h\)e, vegeta9ao ; akári, separa9ao [ vegeta9ao isolada]. Moi ta
isolada das várzeas.
B?e akóQ\l * b\)e, tempo ; aJsóg9
( = aklJ.Q\l), frío [período do día em
que o calor amaina].· A tardinha, de
tarde. ex. h\)e akóg9 t'áQQ, í-!\l m9ge,
de tardinha ela com, minha ida terei
i.e. partirei de tardinha.
B\)e áls\l - ''< h\)e, vegeta9ao; áJs9, limpeza [ espa90 limpo entre a vegeta9ao].
Clareira.
B\)e aktJ.QQ - * h\)e ákt.t, clareira; dQ1,
suf. [ fazer clareira]. Ro9ar. conj.
i-uúre h\)e ak'IJ.QQ, eu ro90.
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B\)e Áo Kejew¡J.ge - pl. de B\)e Áo KejéW\l e de B\)e Áo Kelew'Q.gQ. Membros
homens e mulheres de um sub-cla dos
BaáºQ ÍeQáge CQºugiw'Q.ge, denominados também BaágQ ieQáge ÓQQugiwtJ,ge CQºugiw¡J.ge ou B\)rQ ~eráe.
B\)e aó!Q - * h\)e, cojsa; áo, cabe9a; tQ,
em [na cabe9a de urna coisa]. Parte
superior de algo. ex. i!-aiwó-re bc}e
aó!Q, eu olhei parte superior de algo
i.e. olhei por cima de algo.
B\)e áro páº\l pár9 jíwt.t paríko - Tipo de
~ b\)e ~!-áo kajejéw9, coroa dos bororo.
- 7' b\)e, tempo; h~reg\)
g9, fervura [tempo ferventel Tempo
quente, morma«;o.

B\)e

h~reg\)g\l

Bc}e bí
Bc?e bí -

BQe ~-~jíw\l

•

* hc?e, localidade;

bí1, morte

[lugar sem vida]. Localidade sem
água, localidade tranqüila, silencio.
Bc}e bía - ·k bc}e, coisa; bía, oculta9ao
[coisa ocultaJ. Segredo.
Bc}e biaré\l - ·k bc?e bía, segredo ; ré\J.,
suf. sem. Segredo.
Bc}e bíºQ - * hc?e bí, silencio; dQ1, suf.
[ fazer silencio]. Silenciar, fazer silencio. conj. ta-mc?ºe hc?e bíºQ, i-nuºú-wQ,
vós fareis silencio eu dormir para i.e.
calai-vos porque quero dormir.
Bc}e biré\l - ~" hc?e hí, silencio ; ré9, suf.
poss. Aquele ou aquilo que é silencioso, tranqüilo, seco.
BQe hQ1 - * bc}e, localidade; he), rachadura [ rachadura i.e. travessia de alguma localidade co1n a própria pessoa].
Chegada pela primeira vez. ex. i-:t)úre
hQe b9 Kejári káe, eu fa90 chegada
pela primeira vez Kejári a i.e. cheguei
pela primeira vez a aldeia de Kejári.
Bc}e h92 - Tipo de ~ bc}e ~-P~l!l~gagc}
º\l' pintura somática dos bororo.
BQe hQrQº\l - * hQe, tempo ou pessoa
ou coisa; hQrQº\l, calma [ coisa cal-

ma J. Calma do tempo, sereno, sossego, calma. exs. hc?e hQrQº\l núre, calma
do tempo é i.e. o tempo está acalmando-se ; bc}e ~-~gQºlJ_-re púi, máre bc}e
hQrQº\l IDQºe, (OS) bororo eles altercaram rec!procamente mas calma será
i.e. os bororo altercaram entre si mas
se acalmara o.
Bc}e blJ.!\l - * bc}e, coisa; hlJ.!\l ( = hQ.!\l),
nascimento [ vegetac;ao brotada]. Capim, pastagem.
Bc}e CQ - Noite ~ hQe, tempo astronómico.
Bc}e CQ9\l - Noite ~ hQe, tempo astronom1co.
BQe CQº\lgQº\l - Noite iminente ~ hQe,
tempo. ex. pa-ºlJ_-wQ: bc}e CQºt;tgQg\1
núre, nossa ida para: noite iminente é
i.e. vamos: está anoitecendo.
A

•

Bc?e CQJi -

De noite

~

hQe, tempo as-

tronómico.
Bc}e CQJÍQQe -

* hc?e cQji, de noite; hc}e,

ser [ser que anda de noiteJ. Animal
ou ser noctívago.
Bc}e CQ Q-ia - Meia-noite ~ hQe, tempo
astronómico .
Bc}e CQ c?kwa - Boca da noite ~ hQe,
tempo astronómico.
BQe CQ pár9 - Boca da noite ~ bc}e,
tempo astronómico.
BQ~ºQgúru
* hQe, espíritos ; ~d,
(d)eles; Q1, ponta; gúru, líqüido [água
que sai das pontas ( = cabelos e barbas) dos espíritos das chuvas J. Gotas
de chuva. Para no96es sobre a crenc;a
relativa a origem da chuva ~ b9hlJ.!\l,
chuva.
BQe ~ºáW\l kóQo -

* hQe, índios boro-

ro ; ~ºáW\J., cadeiras ; kóQO, quebradura [ dor que causa como que urna quebradura na coluna vertebral]. Dor de
caráter reumático na regiao lombar.
Bc}e ~-~jíw\l - * bc}e, índios bororo ; ~,
( d )eles ; é, rosto; ji, ele; W\11 aquilo

[ aquilo que está sobre os ros tos dos
bororo]. Pintura facial dos bororo.
1. Pinturas faciais dos bororo : preli-

.

minares
1.1. Matérias primas usadas nas
pinturas faciais
2. Principais tipos de pinturas faciais
3. Observa96es

1. Pinturas faciais dos bororo : preliminares
Os bororo sao bastante férteis em
desenhos ou pinturas faciais que usam
com freqüencia e prazer, mesmo na
vida cotidiana. A pintura do rosto tem
tres finalidades distintas: ornamenta9ao; tratamento de alguma moléstia
ou dor; preventivo mágico contra malefícios. Os mesmos tra9os podem servir para os tres fins, tendo-se presente porém, que para o segundo e ter297

Pasta de nol)ógo : na fase de prepara~ao
(esq.) e pronta para ser conservada (MRDB
BS2 1028) e (MRDB BS2 1023)

.

,

ce1ro casos e costume encontrar-se na
matéria da pintura também kígQ gúru,
resina. A pintura, quando feita para
fins ornamentais, é privativa de determinados clas ; nos outros casos pode
ser usada por todos. Com exce9ao de
alguns tipos, como p. ex. o aíj~ a!úgo .
é comum aos dois sexos, inclusive
crian9as.
1.1. Matérias primas usadas nas pinturas f aciais
Sao as seguintes :
akíri; penugem branca de aves que
é colada com kígQ gúru na margem
de certos riscos, ou reveste determinadas regi6es do rosto ;
irQg\)gt,1; pó de carvao temperado
com água e as vezes com kígQ gúru,
resina: freqüentemente é obtido de
determinado - > ~rú~o, vegetal mágico ;
kígQ gúru ; é a resina de urna burserácea que dá um verniz quando misturada com pó de carvao ;
nQa_; tabatinga, ou argila branca,
. que, umedecida com água, é diretamente aplicada sobre a pele;
no:n.ógo ; é urna pasta vermelha a
base de urucu. Para seu preparo,
,
~ no:n.ogo, urucu.
2. Principais tipos de pinturas faciais
aíl~ atúgo ~0: aíj~, animal terrífico; a!úgo, pintura [pintura do animal
298

Resina kí~Q gúru: bruta ( esq.) e temperada
com gordura (MRDB B52 1414) e (MRDB
BS2 1027)

terrífico]. É urna pintura facial que
pretende imitar os tra~os de um animal fabuloso identificado como terrível felídeo. Consiste em listras de pó
de carvao. Urna, cóncava, atravessa a
fronte, unindo as temporas; duas,
partindo da extremidade exterior dos
olhos, vao até as orelhas, e finalmente ainda duas, saindo da base inferior
d0 nariz, vao até o maxilar inferior fe-

.

.

Bororo com pintura facial denominada
a!úgo

aíl~

\

Esquema de pintura facial
aíj~ atúgo

/

recoberto de penugem branca, atravessa horizontalmente toda a face,
logo abaixo do nariz. De cada urna
de suas extremidades, nasce para cima
urna série de pequenas manchas retangulares, que imi tam as das penas
da cauda do gaviao real. É privativa
do cla dos ApiºQrége;

denominada

chanclo a boca como que em duas garras. É privativa do cla dos ArórQe.
Usada como remédio, deveria curar
qualquer moléstia;

Esquema de pintura facial denominada
arQe ~~~~a a!úgo

Esquema de pintura facial
ªPººQ Q!Q

denominada

ap\l9Q Q!Q - * ap\)9Q, tucanuc;u; Q!Q,
bico [bico de tucanuc;ul Esta pintura
tenciona imitar a parte superior do
bico de tucanuc;u. Um risco preto de
'verniz de carvao atravessa horizontalmente toda a face ·logo abaixo do nariz. De cada urna de suas extremidades
nascem, para cima, dois trac;os pretos
que · se vao unir no meio da fronte. O
· · espac;o entre os dois trac;os é pintado
com pasta vermelha e amarelada de
.urucu, que lhe dá justamente o aspecto .
de dois bicos de-tucanuc;u. É privativa do c::la dos Kíe, e serve só de adorno ;
ar\)e ~~~ºª a!úgo - -:( ar\)e ~~~ºª' gaviao real; a!úgo, pintura [pintura do
gaviao ·reall Sao motivos estilizados
querendo imitar os das retrizes de
gavíao-real. Um risco de verniz preto

ar\)ia \lkwa a!úgo - ~'( ar\)ia, tecido
(neol.); \lkwa, margem; a!úgo, pintura [pintura das extremidades de um
pano]. Sao pequenas lis tras vermelhas que pretendem imitar a ourela
pintada de certos panos. Urna atravessa toda a fronte horizontalmente;
outra sulca a face logo abaixo do nariz
e duas, partindo de cada extremidade
exterior dos olhos, vao até as orelhas.
Cada faixa verm~lha é bordada por
um tenue risco de verniz preto. A pintura é privativa do cla dos Iwagú~u
-dóge. Pode ser usada como adorno e·
como remédio ;

Esquema de pintura facia l denominada
arQia Q~wa atúgo
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Esquema de pin tura facial denominada

arQrl a!úgo

arc?ri a!úgo - ·k arc?ri, cobra-coral;
a!úgo, pintura [pintura da cobra-coral]. É urna pintura que imita as pintas da cobra-coral. Consiste numa tenue listra, feita de segmentos pretos e
vermelhos alternados a qual, atravessando a fronte no sentido longitudinal,
desee até a altura da boca. É priva.:
tiva do sub-cla dos Iwagúgu-dóge Ce~egiw~ge;
·
•

Esquema de pintura facial denominada
ba~orororé~

a!úgo

bakorororé\l a!úgo - "( bakorororéQ, cobra-coral; a!úgo, pintura [pintura da cobra-coral]. É urna pintura
que pretende imitar a da pele de certa
variedade de cobra-coral. É semelhante a anterior, da qual difere por ser
mais larga. É privativa do cla dos
Arór9e;
hQkQgQri b<) c9rét.t - ''< hQkQYQri,
tatu-canastra; bó2, carapac;a ; c9rét.t, o
preto [ desenho preto da carapac;a de
tatu-canastra]. Sao riscos que preten-

Esquema de pintura facial denominada
hQl5.Q~Qri bq cQré~

dem imitar os da carapac;a do tatucanastra. Consistem em duas tenues
listras pretas que .atravessam a face
no sentido latitudinal, urna na fronte, e outra logo abaixo do nariz. De
ambas partem curtos apendices normais as mesmas, também pretos: na
superior, dirigidos para cima e na inferior, orientados para baixo.· É pri-,
vativa do cla dos BQk99c?ri }J~eráe. E
usada como adorno e como remédio ;
hQkQ9c?ri h<) kujagurél.l - * hQkQ·
gQri, tatu-canastra; hó2, carapac;a;
kujagurét.t, o vermelho [ desenho vermelho da carapac;a do tatu-canastra].
Sao desenhos semelhantes aos anteriores dos quais diferem por serem trac;ados com pasta vermelha de urucu e
nao com pó de carvao. É urna pintura
privativa do cla dos BQkQgQri }J~eráe.
É adorno e remédio ;
- * Bt.tr~gQ·
9t.trét.tge, designac;ao de certos espíritos; ~, ( d)eles; a{l¡J.go2, pintura [pintu,
ra dos espíritos B\lr~gQg\lrévge J.· E
urna pintura que pretende imitar a
dos espíritos Bt.tr~gQgt.trét.tge. Consiste em duas largas faixas de carvao que
atravessam o rosto no sentido latitudinal, urna na fronte e outra logo abaixo do nariz. As faixas originam-se da
justaposi<;ao de. duas séries de triangulozinhos, enfileirados e unidos entre
si pelos vértices. É privativa do cla
ht.tr~gQg\lrét.tge ~, gúgo
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dos Baá4Q Je\?áge Ce\?egiw\Íge e serve
de adorno e de remédio ;

E squema de

* ht.t!\lr\)ri, pedra usada numa representac;ao fúnebre; kujaguré\l, o vermelho; ji, ( d )el a; é, rosto; a!úgo, pintura [pintura vermelha semelhante a da
superfície de u rna pedra usada numa
representac;ao fúnebre]. É urna pintura semelhante a anterior da qual difere por apresentar a borda preta de
verniz de carvao um pouco mais tenue.
É privativa do cla dos PáiwQe e é usada como adorno e como remédio :

pintura facial denominada

h\lr~gQ~\lré1,lge ~'~úgo

h\l!\lr\)ri CQré\l j'~ a!úgo * h\1!\lr\)ri, pedra usada numa representac;ao fúnebre ; CQré\l, o pr~to ; ji, ( d )ele;
é, rosto; a!úgo, pintura [pintura preta
semelhante a da superfície de urna
pedra usada numa r epresenta9ao fúnebre]. É um largo risco fechado cuja
forma quer imitar os contornos de
urna pedra u sada em certa representa9ao do ciclo fúnebre. É feíto com
pasta de urucu, borda do com urna
faixa preta de verniz de carvao ; atravessando toda a fronte no sentido latutudinal, desee pelo rosto indo unirse debaixo do nariz. Assim olhos e nariz ficam circundados por esta pintura. É privativa do cla dos PáiwQe.
É usada como adorno e como remédio;
h\l!\lr\)ri kujaguré\l j'~ a!úgo -

Esquema de pintura facial denon1inada
h\l!\lrQri kujaguré1,l

j'~

a!úgo

Esquema de pintura facial
cil]áe

denominada

~'gwp-~a

ci~áe ~'g\ir~a

ci~áe,

araracangas ; ~, ( d )elas ; ~g\ir~a, listras de plumas perto dos olhos [pintura que quer
imitar as listras de plumas dos olhos
das araracan gas] . É um tenue risco
fechado, semelhante ao anterior, mas
feito só de ver niz preto. De vários pontos dele partem normalmente e para
dentro outros apendices, dirigidos
para os olhos e para o nariz. É pintura privativa do cla dos BQl5QgQri
~~eráe e pode ser usada também como
remédio;
-

-:(

Esquema de pintura facial denominada
cb~ada!áO Íl!lO
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cinadatáo
ga- - ímo
- - * cinadatáo,
linhp.-de-bugre; Íl!lO, enfeite [pintura
que imita a cor das penas da galinhade-bugrel É um simples risco de verniz preto que, atravessando a fronte
no sentido latitudinal, desee pelas faces até a altura da boca. É privativo
do sub-cla dos BQ~QQQri J;.~eráe CQt?ugiw\Íge e serve também como remédio;

Esquema de pintura facial denominada
~ºQg\ljé~a a!úgo

~:g.Qg\ljé"ºa a!úgo -

7
'

J;.:g.Qg\ljé"ºª'
designa<;ao de certo espírito ; a!úgo,
pintura [pintura do espírito i;,g.9gl}jé~a]. É urna pintura que pretende
imitar a do espírito · J;,:g.Qg\ljéQa. Consiste numa série de tres riscozinhos
verticais de verniz preto, alternados
com dais de pasta vermelha de urucu,
tra~ados embaixo de cada olho. É privativa do cla dos Baá4Q iebáge CQQU·
giw\Íge e pode ser usada também como
remédio;
7
' é, rosto ; pár\l, prin~parógwa cípio ; 01, ( d )ele ; Qgwa, margem [pin-

Esquema de pintura facial denominada
~parógwa
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tura da margem do princípio do rosto]. É urna pintura que consiste em
tres triangulozinhos vermelhos bordados de tenue listra preta : um no
meio da fronte e os outros dais ao
lado de cada olho. É privativa do cla
dos PáiwQe e pode ser usada também
como remédio ;
j~rigígi b<) - ~·· j~rigígi, cágado; bó2,
carapa\;a [carapac;a de cágadol É urna
_pintura conduzida a imitac;ao da carapac;a de cágado. Consiste em duas
faixas: urna atravessa a fronte no sentido latitudinal e a outra sulca a face
lago abaixo do nariz. Sao feítas de retangulozinhos pretos espac;ados e unidos entre si por duas ' tenues lis tras
também pre tas, que lhes servem de
ourela. É privativa do cla dos Baá4Q
ie!?áge Ce!?egiW\Íge e pode ser usada
também como remédio;

Esquema de pintura facial denominada
j~rlgígi bQ

kígQ gúru bc}a k\lriré\l * kí4Q
gúru, resina; b<}a, extensa.o·; k\lriré\t,
o grande [extensa faixa de resina]. É
urna larga faixa de verniz de carvao
que; atravessando a ·fronte no sentido latitudinal, desee pelas faces até a
altura da boca. É privativa do cla dos
BQ~QQQri J;.~eráe e pode ser usada
também como remédio;
kí4Q gúru hQaré\l - * kí4Q gúru, resina ; hQaré\l, o largo [larga faixa de.
resinal É urna pintura semelhante a
anterior, mas menos larga. Além disto
as extremidades inferiores da listra

BQe

Esquema de pintura facial
kí~Q gúru b<}a kQriré\I

denominada

sao unidas entre si por urn tenue risco que passa por baixo do nariz. É privativa do cla dos Iwagúgu-dóge e pode
ser tarnbérn usada corno remédio ;

Esquema de pintura facial
kí~Q gún1 bQaréQ

k\ÍgQ f Qk\Ír~a ~-. k\ÍgQ, gav1aoquiriquiri; ji, ( d )ele; Qk\ir~a, listras
de plumas perta dos olhos [finas listras de plumas perta dos olhos do
quiriquiri]. É urna pintura que pretende imitar riscos de plumazinhas da regiao dos olhos do gaviao quiriquiri.
Consiste em duas linhas pretas que,
saindo cada urna da extremidade exterior dos olhos, chegam até as orelhas.
Normais a elas há dois pequenos apendices também pretos, dirigidos para
baixo. E privativa do cla dos PáiwQe
e pode ser usada também como remédio;

denominada

kigQ gúru j'áka - 1' kígQ gúru, re·
sina; ji, ( d)ela; iáka, corte [píntun.\
de resina interrompida]. É semelhante a kígQ gúru h<)a k\lriré\l, da qual difere por , ser interrompida no meio da
fronte. E privativa do cla dos BaágQ
Jeºáge Ceºegiw\Íge e pode' ser usada
também como remédio;
\

Esquema de pintura facial
kí~Q gúru j'~a

~-~jÍW\l

denominada

Esquema de pintura facial
k\ÍgQ j'Q~':Ír~a

denominada

kurugúgwa a!úgo - -1. kurugúgwa,
gaviao-caracaraí; a!úgo, pintura [pintura do gaviao-caracaraí J. É urna pintura que pretende imitar a das penas
do gaviao-caracaraí. Urna larga faixa
de verniz de carvao atravessa a fronte no sentido latitudinal e desee pelas
faces até a altura da base inferior do
nariz, onde sulca novamente o rosto,
mas em trac;o mais fino. É interrompida por flocozinhos de branca penugem
no rneio da fronte e na altura dos
olhos. É privativa do cla dos ApiºQrége e pode ser usada também como
rernédio;
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Esquem a

de pintura facial

denominada

kurugúgvva a!úgo

maríºQ j'Qk\1 - ~'< maríºQ, cilindro
de pecíolos de fólhas de buriti; ji,
( d )ele; Qk\1, ólho [pinturas dos olhos
arredondadas como o cilindro de pecíolos de buriti, usado em certas represen ta<;oes]. Consiste em duas manchas pretas arredondadas colocadas
embaixo de cada ólho. É privativa do
cla dos 1wagúºu-dóge ;

Esqu em a

Pintura facial denominada
Q-ia cQ

m~ri~á'!:?<>

j'~

ce}, escuridao [rosto do sol com o centro escuro] . É urna larga faixa preta
que atravessa a face de urna a outra
orelha, incluindo também os olhos. O
rosto todo, que quer imitar o sol, é
generosamente espalmado de pasta
vermelha de urucu . É privativa do cla
dos BaáºQ ieQáge CQQUgi~ge e pode
ser u sada também como remédio;

de pintura facial denominada

marí~Q j'Q~\t

,Esquema de pintura facial
m~ri j'~

denominada

Q-ia CQ

Q-ia CQ - 1' m~riºáQO,
furao; ji, ( d )ele; é, cara; 0 1, ( d )ela;
ía1, centro; ce}, preto [centro préto da
cara do furao J. É urna pintura que tenciona imitar o focinho do furao. O rosto é preto orlado por urna faixa de penugem que, as vezes, desee até ao peito. É privativa do cla dos ArÓrQe;
m~riºáQo j'~

j'~ Q-ia ce} - * m~ri1 , sol; ji,
( d )ele; é, rosto; 0 1, ( d )ele; ía1, centro ;
m~ri

Esquema de pintura facial denominada

Q ÍJ!lO
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BQe
Q ÍJ!lO - * Q2, socó; ÍJ!lO, enfeite [enfeite do socól É urna pintura que pretende imitar a das penas do socó. Urna
listra preta, atravessando a fronte no
sentido latitudinal, desee pelas faces
até a altura da base inferior do nariz,
onde, afinando-se, cruza novamente o
rosto. É interrompida por tres segmentos vermelhos no meio da fronte
e na altura dos olhos. É privativa do
clá dos Baá4Q JeQáge CQQugiw\Íge e
pode ser usada também como remédio;

. .

~-~jíwt.t

.

Esquema de pintura facial denominada
Q~Qge ~'~úgo

Q~Qge ~'4úgo

- >'< Q~Qge, peixes dourados; ~, ( d)eles; a4úgo2, pintura [pintura
.. dos peixes dourados]. É uma pintura que pretende imitar as escamas
dos peixes dourados. Consiste em um
quadrado feito de pintazinhas pretas
e vermelhas, desenhado embaixo de
cada ólho. É privativa do clá dos BQ·
kQ4Qri :t;:~eráe ;

Esquema de pintura facial denominada
Q jQ~\Í~a

Q j'Qk\Ír~a - * Q2, socó; ji, ( d )ele;
Q~\Ír~a, listras de plumazinhas perto
dos olhos [ listras de plumazinhas oerto dos olhos do socóJ. Sáo quatro riscozinhos pretos perpendiculares, feítos
embaixo de cada ólho, querendo imitar as listrazinhas de plumas dos olhos
do socó. É pintura privativa do clá
dos Baá4Q Jel]áge CQQUgiw\1ge. É usada só como adórno ;
Q~Qge h\lr~ -

* Q~Qge, peixe dou-

rado ; b\lr~, cauda [cauda cÍo dourado J. É urna pintura que quer imitar
na forma a cauda do dourado. Consiste em tres triangulozinhos vermelhos.; um no meio da fronte e outros
'dois ao lado dos olhos. É privativa do
clá dos PáiwQe e pode ser usada também como remédio;

Esquema de pintura facial denominada
pÓQU

b\Ír~

póºu h\Ír~ -- •'< pó"Qu, pacu; h\1r~,
cauda [cauda do peixe pacuJ. É urna
pintura que quer imitar na forma
cauda dos peixes pacus. É semelhante
a Q~Qge bt)r~, da qual difere por ser
feita com verniz preto. É privativa do
clá dos Baá4Q j eQáge Ceºegiw\lge e
pode ser usada também como remédio;

a

JOS

3.

Esquema de pintura facial denominada
reá be) .

reá hQ - * reá, tatuete; bó2, cara. pa9a [ carapa9a de tatuetel Pintura
q·~e quer imitar os · riscos da €arapa9a
do tatuete. É semelhante ao bQ~Q~Q
ri bQ CQré9, do qual difere por ter
maior núrµero de apendices e mais delgados. ~ privativa dó cla dos Baá9Q
..Jel?áge Cel?egiw\lge e pode ser usada
também como remédio;

Observa~óes

Algumas pinturas faciais podem ser
usadas contemporaneamente, máxime
em se tratando de faixas que atravessando a fronte descem pelas faces. 1
Em certos indivíduos encontra-se urna
. pintura facial permanente, feita por
meio de tatuagem, consistindo em dois
tenues riscos, que, partindo das extremidades dos lábios, como qué prqlongam a bóca. Para no96es sobre tatuag~m ~ a!ug\)9Q, tatuar.
. .
'

BQ.e ~-ia9a9áw9 - Designa9ao genérica
de su~-clas que se localizaw._ entre
"·
outros dois sub-clas no ~ b9e ~-wa,
aldeia bororo.

ro

B9e ~-iáo - -1: bQe, indios boro J. ~'
( d )eles; iáo, locaiidade [ localidade
habitada por. índios bororo]. Aldéia,
povoado bororo.
BQe ~-íl?a kejéW\l - Tipcf de b9e ~!-áo
.kaJeJéw9, ·coroa dos bororo.
'BQe ~-f~a keJéw9 ki9Qré\l cQré\l - Tipo
de ~ hQe ~!-áo kajejéw9, co_roa dos
bororo.
·

Esquema

de pintura facial denominada

lJ.!Ql]ága a!úgo

\l!Q°Qága a!úgo - '" lJ!Q°Qága, certo
espírito; a!úgo, pintura [pintura do espírito lJ!QQága]. Sao desenhos que pretendem imitar os do espírito l)!Q'Qága.
Consistem em duas largas faixas pretas, latitudinais, urna cobrindo tóda a
fronte e a outra, a parte inferior do
rosto, logo abaixo do nariz; urna terceira branca atravessa a face na altura dos olhos e urna quarta, paralela
as outras e vermelha, reveste a regiao
que compreende também o nariz. É
pintura privativa do cla dos Páiw9e.
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BQe ~-bpe]~!"ª - * bQe, índios bororo ;
~, ( d)eles; bpej~ra, chefe. G,lÍef~ de
urna aldeia bororo.
1.
2.
3.
4.

Chefes bororo : preliminares ..' ,.
Investidura de um chefe
Prerrogativas dos chefes .
Requisitos físicos e morais de um
chefe

5. Observa~óes
..

1. Chefes bororo : preliminares Os chefes da tribo bororo nao- exercem seu cargo como legisladores ou
executores. Mais do que chefes poderíamos considerá-los autorizados orien~
tadores e conselheiros da tribo. A fór9a de suas ordens e conselhos nao lhes
advém tanto do cargo que ocupam,

urna aldeia. Se há vários irmaos a esquanto da retidao moral e da valencolha recai sobre o mais velho. O fato
tia de que sao ornados. Assim os chefes
sao obedecidos mais em virtude da esde um bororo pertencer a um cla dos
tima que gozam do que pelo poder
Baá~Q jel?áge, nao lhe confere autori' '
que tem. Dirigein e orientam seus súdade de chefe, que é apenas potencial
ditos, especialmente a noite, durante
e que somente se atualiza quando ino ~ hQa~Q~\1, discurso feito na pra9a ,,. digitado pelos seus súditos e por ele5
da aldeia. De dia todos estáo ocupados
investido, como se descreve a seguir.
em cac;ar, pescar, tecer ou preparar arBaldus afirma que Aipol?uré\1 ou, melhor, Akirío BQrQrQ Keléw\1 ( Tiago
cos e flechas. Também as mulheres
Marques) "tinha, pelo lado paterno,
trabalham, indo a floresta procurar
sartgue de chefe". Is to é falso, pois
alimentos, de modo que a verdadeira
sendo. Akid,o BQr~r9 Kejéw\1 do cla
vida social comec;a a noi te. . É a ho(a
dos BQkQ~Q!'i ~~eráe, da metade dos
em que os .chefes dao a ·conhecer as
notícias externas e internas do dia,
~~eráe por parte da máe, esta for90samente era unida a um membro da
com r espectivos comentários, também
de desaprovac;áo. Este sistema é digno
metade dos T\lgarége na qual nao há
de nota, pois é a única sanc;:ao oficial
nenhum cla de chefes. O pai dele, coque existe entre os bororo. O efeito
·nhecido pessoalmente pelo autor, na"o
de tal castigo é tao eficaz que o culpa··era chefe (Baldus 1937: 165). Um ho\ mem de qualquer outro cla, desde que
do, avassalado pelo pogúru, vergonha,
o mais breve possível procura afastarseja hQ~igá!"~' i~~· valente, poderá merese em demanda de outra aldeia. Estes
cer a confianc;a de seus companheiros
s~rm6es noturnos sao inegavelmente
e ser tido como chefe. Basta lembrar
a alavanca de urna verdadeira formao caso típi¿o de Vke Iwág\1 lJQ que,
4 :
c;ao nacional e a única forc;a de que
sendo um modesto membro do cla
disp6e'm .os chefes. 1 Eles nao dirigen1
dos Páiw9e, corn o valor, bondade e
tó&~ a tribo, como se poderia supor,
generosidade de seu cora9ao, soube
mas apenas a aldeia que os elegeu.
conquistar a afei9ao de grande núm~ro
Disso se conclui que nunca houve um
de boro ro, governando-os paternal e
índio responsável por todas as aldeias,
corajosamente na luta ~ontra os branou por determinado grupo delas, nem
.. cos do planalto a leste 9e Cuiabá por
um espa90 de mais de 25 anos. 1 Váo falado Cadete ( J;:kQe Ceré\1), como
rios autores e exploradores confunquer insinuar Lévi-Strauss, embora ele
dem entre si os cargos de arQe ~!-awá
tivesse muita reputac;ao naquela regiao
ra áre, xamá das almas, de bári, xamá
(Lévi-Strauss 1936, XXVIII : 283). l
dos espíritos, e de hQe ~.Jtpej~ra, chefe.
Pela tradic;ao bororo há dois clás que,
Sao tres ofícios distintos, abrangem
por direi to, fornecem a tribo indivícampos bem diferentes e sao exerciduos destinados a serem chefes. Sao o
dos por tres indivíduos. Há, porém,
cla dos Baá~Q iel>áge C9l?ugiw\Íge e o
casos excecionais em que a mesma
dos Baá~Q iel?áge Cel?egiw\Íge, ambos
pessoa pode concentrar em si até os
~ da meta de dos ~~eráe. Entre os memtres poderes, como aconteceu com o
bros <lestes dois clas sao nomeados os
citado ~~Qe Ceré\1.
que devem governar os destinos de
;
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pelos companheiros .. Naturalmente ele
procura eximir-se da honra, mas afinal aceita. Acabada essa primeira manifesta9ao, voltam todos a aldeia onde
no --+ bái má:ga gejéwQ., ch oupana central, passam a noite e1n cantos. No dia
seguinte, sempre na choupana central,
faz-se o --+ ArQe :t::g-Qgwage~Q~\l, Banquete das Almas, depois do qual, o
neo-chefe é generosamente untado de
pasta vermelha de no:gógo, urucu, recoberto de abundantes enfeites e finalmente empossado com a entrega
de maracás. Note-se que na cerimónia
da investidura de um chefe o hári, xama dos espíritos, nao desempenha nenhum papel.

.Chefe bororo: o capacete de plumas nao é
distintivo de autoridade

2. Investidura de um chefe
Qualquer membro dos clas de chefes, antes de exercer a sua autoridade,
C:leve receber a investidura por parte
dos futuros súditos. Os homens da metade dos T\).garége, com circunspec9ao,
preparam abundantes enfeites e um
par de hápo rógu, pequenos maracás, e
de hápo-dóge k\lriré\l-ge, grandes maracás. Em um dia marcado realizam
,un;ia grande ca9ada coletiva em que todos tomam parte, inclusive alguns ca9adores com o --+ powári arQe, instrumento musical de sópro, e com o --+
arQe ~!-awára áre, xama das almas. Durante a mesma, em momento oportuno,
o ar\)e ~!-awára áre, executa um canto,
terminado o qual, o candidato vem arrastado por urna mao, e circundado
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Par de bápo rógu os quais sao oferecidos
a um chefe durante a cerimónia da investidura (MRDB B57 3170 2) e (MRDB B57
3170 1 ) , 1 = Om220

BQe

~-hpeJ~ra

3. Prerrogativas dos chefes
As atribui96es dos dirigentes sao
distribuídas em duas classes: a. proclama<_;ao de ca<;adas e pes carias, com relativos cantos e dan<;as, privativa dos
chefes do cla dos BaágQ iel]áge CQl]ugiwl)ge; b. bando de festas, ágapes,
cantos e dan<;as, relativos as almas e
espíritos, reservado aos chefes dos
BaágQ Je'1áge Ce'1egiwl)ge. Outras
atribui96es comuns a todos os chefes
sao: a. determinar o lugar onde <leve
surgir urna aldeia e vigiar pela constru<_;ao da mesma, de acordo com as
regras tradicionais; b. exercer papel
relevante na cerim6nia --+ ipáre ~ºº Q
baºQº\I, imposi<;ao do est6jo peniano
aos rapazes; c. orientar as cerim6nias
e representa96es do ciclo fúnebre; d.
e~tar alerta para que se conservero os
c.o stumes tradicionais ·e repreender os
transgressores; e. exercitar a sua autoridade, paternalmente, com discursos noturnos. Do sobredito se concluí
que, em cada aldeia, os chefes sao pelo
menos dois.
1

4. Requisitos físicos e morais de um
chefe

Físicos. É necessário que possua
atributos que o engrande<;am aos
olhos de seus súditos, como sejam
alentada fór<;a muscular, agilidade, resistencia as marchas, as ca9adas e as
pescarias. Deve ser valente atirador,
ter boa voz, conhecer bem cantos e
tradi96es.
Morais. Deve manifestar coragem
em todas as ocasioes, possuir boas
iniciativas, ser bom falador, mas prudente, e sobretudo evitar qualquer
fanfarronice ou soberba e fugir das
alterca96es. Virtude muito apreciada
é a generosidade, e vício extremamente reprovado é a soberba. Com rela9ao a esta, costumam dizer: 1)-re t'a-

·

r~gQ

tt.t·m~gl)ia

ht.tkejé-Wl;l, pogúru
m\)ºe; 1)-re t1.1-r\l9Q tt.t·m~g*ia kt.tºá-W\l
ré.tpa jí-re i~áre b\)e ~-m\)ge t9-iá9Q, ele
se pular seu companheiro acima, aquele vergonha terá ; ele se fazer seu companheiro embaixo aquele pelo contrário, ele entao bororo eles farao seu
centro i.e. aquele que se levantar sobre seu companheiro, será envergonhado; pelo contrário, aquele que se
colocar embaixo de seu companheiro
será exaltado.
S. Observa96es

Em falta de elementos no cla dos
BaáºQ iel]áge C9l]ugiW1J_ge, os membros do sub-cla dos BQ~Qg\)rl :t:~eráe
CQ'1ugtwl)ge sao por direito de tradi9ao os naturais chefes da aldeia, os
quais, porém, devem ser eleitos como
qualquer outro. Se nao houver elementos nocla dos Baá9Q Jel]áge Cel]egiwl)ge, escolhe-se um do cla dos Kíe
Cel]eglWlJ_ge. 1 As proclama96es feítas
pelos chefes, em linhas gerais, obedecem aos seguintes moldes. Supondo-se
p. ex. que alguns bororo tenham combinado urna ca9ada, a tardezinha da
véspera do dia marcado, pedem a um
Iwagúºu-dog~º\l' que convide o chefe
a proclamá-la. O mensageiro vai a
choupana dos Baá9Q ie'1áge CQ'1ugiw¡)ge, p6e urna mao sóbre a cabe<;a
do chefe e lhe diz : "Manda os bororo
buscar antas, queixadas, caititus e tamanduás, lá na grande mata. Eles depois receberao, como comida e bebida,
canjica, bolos de farinha de milho, ca..
cos e vinho de palmeiras ". O chefe
entao prazeirosamente repete alta e solenemente as mesmas palavras e termina com este bom agouro : "Os bororo voltem da ca9ada carregados de animais ". Um "wó" fortíssimo manifesta
a imensa alegria de todos. Chegada a
noite, entregam ao ar\)e ~!-awára áre,
·xama das almas, um par de pequenos

309
a

maracás, a fim de que cantando evo·que as almas para que estejam prontas _com arcos e flechas rumo a urna
grande ca9ada. Ato contínuo um chefe
ou um valente cac;ador dá alguns avisos relativos a próxima cac;ada. Depois
comec;am os cantos próprias das cac;adas, que se protraem até a madrugada, quando comec;a a excursáo. Notese que, em ocasióes sem~lhantes a esta,,
bororo e almas confundem-se, senda
estas últimas representadas pelos primeiros. No caso p. ex. que se queira
fazer um banqute, o cerimonial é análogo. A tardezinha da véspera do día
designado, um membro dos Iwagú~u
· -dóge vai a choupana dos Baá~Q je. '!?áge Ce'!?egtw~ge e, pondo urna mao
sobre a cabec;a' do· chefe, diz: "arQe ~º
-Qgwáge iágu t\1-gé kuia~á kúru, t\1-gé
kuiadá al!liré\l, tt;1-gé kuia~á t'QJV, t\l
~gé iw·ó ro, etc. t\1-gé m~á-ji". "(Meus
· companheiros mandam dizer as) almas
Cd)elas alimento que (seja) sua
'comida canjica, sua comida bolo de
farinha de milho, sua comida milho
assado, sua bebida vinho de palmeira
· acuri, etc. sua comida tabaco ele.,,
i.e .. "Meus companheiros· mandarri di. zer-te que as almas comam canjica, bolos, milho assado, bebam vinho de
acun, etc. e fumeril tabaco". Depois
hái mádfsto ·o mensageiro volta
:g.a gejéW\l, chot.i.pana central, 'onde é recebido com os costumeiros assobios ·de
.alegria e aprovac;ao. Ato . contínuo
ouve~se
voz do chefe que .grita: "BQ, rQrQ 'tQ . . . h_c}r(>rQ tQ . . . kuiaªá kúru
h\t!4ªQ, · hQr(>rQ tQ .. ·. kuia~á al!liré\l
· ·b\l!~ªQ, etc. hQi-QrQ tQ ... hQrQrQ tQ ...",
:- "pra~a em. ·.. prac;a em ... canjica fa. · ·zer cair, prac;a em .. . bolo de farinha
.. de ínilho fazer cair, etc. prac;a em . ..
·pra~a em ... ,, i.é. "Reuní ·na prac;a
niuita 'canjica, bolos de · milho, milho
assado e ·autros alimentos,,. A isto todos, aprovando, respondem: "wó ! "

ªº
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Lago a seguir o chefe, dentro do hái
má:g.a gejéw\t, inicia um·· canto que
dura toda a noite. 1 As vézes um indivíduo tido _como hQ~igáre, valente,
mesmo sem ser elei to chefe, goza de
grande autoridade entre os seus, que
de boa vontade lhe obedecem e acompanham suas iniciativas. 1 Quando um
chefe desagrada a seus súditos, nao é
deposto, mas continua em seu cargo,
embora sem autoridade, juntamente
com um hc?e ~-hpej~ra maíw\l, novo
chef~, escolhido pelos boro ro, com cerimonias análogas as da eleic;ao do verdadeiro chefe, mas com menor solenidade e sem a entrega do par de grandes maracás .
BQe ~-hpel~ráge Chefes.

pl. de hc}e ~-iJ!lel~ra.

Bc?e ~-hpej~ra maíw\l - * hQe ~-hpel~ta,
chefe ; maíw\l, novidade [chefe novo].
Chefe recém-elei to, chefe recém-escolhido. Para pormenores sobre a elei.c;ao de um chefe, ~ hQe ~-iJ!le}~ra, chef e dos boro.ro.
~-~ajejéw\I

- - :( bc?e, índios bororo;
~, ( d)eles; kaléle, ao redor; W\l, aquilo [ pec;a que está ao redor dos bororo J .
Designac;áo genérica de qualquer cinto, faixa ·ou tanga de uso masculino ou
féminino.

Bc?e

l.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
'13.
14.

Aewára
Baíku
Bakatáia
BQe ~-~Qg\l kajejéW\l
BQrQ
B\l!Qre
lwQígu
KQe ·
KQeré\l .
KQg\I
M~ri

o-íku
Pagáji ikuré\l
Reá be}

r<>ro

; .'

BQe ~-kaJe]éW\l

BQe ~-lfaJejéw\t

· zinhos de plumas vermelhas de ararapiranga e interrompido em tres pontos eqüidistantes por trés flocozinhos
semelhantes. As pontas nao apresentam revestimento e servem de atilho.
É um cinto masculino privativo dos
membros do sub-cla dos BQkQd.Qri
~~eráe C9'Qugiw\ige.

Pormenores
grosso, e de

'cie · aewára,

tran~ado fino e

ba~aráia

Os principais tipos sao :
l. Aewára - * áe1, folhas de palmeira ; iwára, vareta [ tranc;ado rígido de
folhas de palmeira J. É um delgado cinto duplo Jeito com tirazinhas de folíolo.
de bruto . 9e babac;u.
Para o fa·.
bricó, dois finos cordéis de fibra de
rí!Q, tucum do campo, mantidos paralelos, .sao envolvidos alternadamente
por urna fitazinha de folíolo de broto
de babac;u. Origina-se um trabalho com
aspecto de tranc;a. Duas dessas espécies de tranc;as, mantidas unidas com
pontos, de ,.., OmlSO em OmlSO,
constituem o cinto. No meio dele e
·á ,..., Om200 das extremidades há tufozinhos de plumas de ara~as~ É 'de
us9 masculino e privativo dos sub-clas
.dos Kíe C9'QugiW1.íge ou dos Kíe C~'Qe
giwQge, de acordo com a sua maior
OU ffié'.nOr largura e a cor das plumas.
t'.~

"~

·~

2. Baíku - * bá2, folíolo de palmeira; íku, cordel [cordel de folíolo de
··palmeira]. Cordel torcido com fibras
....de folíolos de broto de palmeiras. É
de uso masculino e feminino ;
3. Bakaráia - *? É urna tranc;a de
fibras de broto de buriti, revestida de
,. .~ .l1m tranc;ado de acúleos brancos de
ouric;o e linha preta de algodao, ·Ilmitado nas duas extremidades por tufo-

Tipos de aewára (MRDB B54 2080),
1 = lm230 e (MRDB B54 1883) e de ba~aráia (MRDB B58 3589)
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Tipos de bQe ~-~Qgt,t kajejéw\l (MRDB BSl
1099), 1 = lmOOO e (MRDB B52 892)

4. Bc?e ~-~Qg\l ka}eléW\l - * hQe, bororo; ~' ( d)eles; kQg\l, cinto mulíebre; kajéje, ao redor; W\l, aquilo [ faixa colocada sobre o cinto mulíebre].
Designa9ao genérica de estreitas faixas de algodao, tecidas com linha
branca, preta, amarelada e vermelha
que, colocadas ao redor do kQg\l, cinto mulíebre, servem de adorno. Sao
de uso exclusivamente feminino. Prirnaciais do cla dos BQkQQQri J;~eráe,
podem ser usadas por qualquer mulher. Para seu fabrico ~ akígu, algodao.
5. BQrQ - * hQrQ, carapa9a de urna
vard. de pequeno caracol [ pe9a ornada corn fragmentos de carapa9a de
urn pequeno caracol]. Designa9ao
genérica de ricas tangas feitas com
penas presas a urna faixa de tecido
de algodao, ornada com fragmentos de
hQiv, pequeno caracol. Quando esta
matéria prima escasseia, pode ser legltirnarnente substituída com fragmentos de á!u, concha dos rios. mas a designa9ao permanece a mesma. Nurna
,faixa estao atadas muitas penas de
araras, papagaios e gavi6es, predominando as de cauda de araras. A própria faixa vem ornada, a intervalos
iguais, com tres .grupos de quatro ou
tres fileiras verticais de tres fragmen312

tos elipsoidais de carapa9a de caraca~
ou concha, cada urna. Os atilhos sao
amarrados sobre o ventre; é de uso
exclusivamente masculino, embora
viajantes e amadores tenham fotografado rnulheres com hQrQ. A cor de
certas penas e do tecido da faixa determinam os clás possuidores dos vários tipos de hQrQ. Alguns exemplares
sao os seguintes:
5.1. hQrQ c9ré9 - * hQrQ, tanga;
c9ré\l, o preto [tanga preta]. Tanga de
penas presas a urna faixa de tecido de
algodao tingida de preto corn o sumo
de bíe, jenipapo nao maduro. É privativa do sub-cla dos BaágQ iel}áge
c~.>~ugiw~ge CQl}ugiw~ge;

Tipo de bQrQ cQré\l (MRDB B53 1364 ),
1 = lmOOO

5.2. hQrQ ~kvré\l - * hQrQ, tanga;
~~\lré9, o amarelo [tanga amarela].
Tanga de penas presas a urna faixa de
tecido de algodao tingida de vermelho
corn pasta de noy.ógo, urucu. Nela predominam as penas amareladas da cauda de kuígQ, arara. É privativa do subcla dos BaágQ iel}áge C91}ugiw~ge CQºugiwQ.ge;
5.3. hQrQ kujaguré\l - *bQrQ, tanga;
kujaguré\l, o vermelho [tanga verrnelha l Tanga de penas, presas a urna
faixa de tecido de algodao, tingido de
vermelho com pasta de noy.ógo, urucu.

~~\lré\l,

o amarelo [ tanga-chocalho
com penas amareladas J. Rica tanga
de penas em que predominam as amarelas da cauda do kuígQ, arara, presas
a urna faixa de tecido de algodao branco e sem nenhum enfeite. É privativa
do sub-cla dos lwagúgu-dóge C9\?ugiwt_íge;

Tipo de bQrQ kujagurél;l (MRDB B54 1803),
1 = lm160

Nela há somente retrizes , vern1elhas
de naQl¡Íre, ararapiranga. E privativa
do cla dos BaáQQ ÍeQáge CQQUgiwt_íge;

6.3. h\l!Qre kujaguré\l - * h\l!Qre,
chocalho de unhas de porco silvestre;
kujaguré\l, o vermelho [tanga-chocalho com penas vermelhas l. Rica tanga de penas, semelhante a precedente,
apresentando somente penas vermeIhas da cauda de na\?t_íre, ararapiranga. É privativa do sub-clá dos Iwagúgu-dóge Ceºegiwt_íge.

5.4. hQI"Q tQroré\l - * hQI"Q, tanga;
tQro, broto de baba9u; ré\l, suf. sem.
[tanga semelhante a broto de baba9u
i.e. branca]. Tanga s·emelhante a precedente, da qual difere por apresentar a faixa de algodao completamente
branca. É privativa do cla dos BaáQQ
Je\?áge ~QQugiW\Íge.
6. B\l!Qre - * h\l!Qre, chocalho de
unhas de porco silvestre. Designa9ao
genérica de tangas, semelhantes as
precedentes, providas de unhas de porco silvestre e de capivara. Tais pe9as,
quando cingidas durante as dan9as,
pelo saltitar dos dan9arinos, ajudam a
marcar e mantero ritmo. Sao de uso
exclusivamente masculino. As principais sao:
6.1. b\l!i)re cQré\l - ~·( h\1!9re, chocalho de unhas de porco silvestre; cQrél¡I,
o preto [ tanga-chocalho preta de unhas
de porco silvestre]. Rica tanga de retrizes de arara, presas a urna larga
faixa de tecido preto de algodao. É
privativa do sub-cla dos Iwagúgu-dóge
~eºegiW\Íg~ ;
6.2. h\l!Qre ~k9ré\l - * h\l!Qre, chocalho de unhas de porco silvestre;

Tipo de bl;l!Qre
1 = lm370

~~l;lrél;l

(MRDB BSS 1967),

7. Iw9ígu - * iwi)i, entrecasca; ígu,
cordel [cordel de entrecascal É um
cordel, de comprimento conveniente,
f ei to com finas en trecascas de 9ertas
árvores, usado exclusivamente pelas
mulheres, durante o período de luto,
de gravidez ou de purpério, em substitui9ao ao ~ kQg\l, cinto mulíebre.
8. K9e - * kQ2, mau cheiro; e4, suf.
pl. [colares feitos com certas substancias que, ao serem esfregadas durante o fabrico, desprendem mau cheiro J.
Designa9áo genérica de cintos feitos
corn inúmeros discozinhos brancos de
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Tipo de iwQígu ( MRDB BSS 2040), l.= Sm200

á!u, concha, e pretos de hQio, cóco de
tucum da floresta, enfiados em longos
cordéis de fibra de rí!Q, tucum do cerrado. O sistema de fabrica9ao é o seguin te : reduzida a matéria prima a
fragmentos, estes sao perfurados com
um hQe póro épa, fu rador com ponta
de q uartzo, depois enfiados em um
cordel e finalmente alisados com QkQ,
arenito, até adquirirem urna forma
perfeitamente circular como diametro
de - Om003. O cinto, que é duplo, origina-se da uniao de duas pe9as iguais,
cada urna com extremidades pretas de
alguns discos de bQio, seguidos por
urna dúzia de discozinhos tam b ém
pretos alternados coro grupos de brancas de - OmOOS de comprimento, separada do grupo seguinte por um trecho de discos todos brancas de
,..., Orn250. Os grupos alvos e negros sucedem-se até alcan9ar o comprimento
desejado. É prirnacial do sub-cla dos
BQkQ~Qri J;:~eráe Cel]egiw1Jge, mas
pode ser usado por todos.
9. KQeré\l - * kQe, cinto; ré\l, suf.
sem. [pe9a semelhante ao cinto kQel
Cinto como o precedente, mas coro
disposi9áo dos discozinhos brancas e
pretos em alternancia uniforme de urn
disco preto seguido por um conjunto
de discos brancas de - Om006. de comprimento. É privativo do sub-cla dos
BQkQ~Qri J;:~eráe CQ]]ugiw1Jge. As vezes o cinto é de discos de carapa9a de
tatuete, apresentado em seu meio a al314

ternancia descrita. Neste caso a denornina9ao permanece a mesma, mas o
objeto é privativo do cla dos Baá~Q
Jel]áge Cel]egiwt;íge;
9 .1. kQerét} ~ºáW\1 \l-r\lg\tré\l * kQeré\l, cinto; ~ºª' ponta; W\l, aquele ; 9, ele ; rt}gvrév, o vermelho [cinto
coro plumas vermelhas]. Cinto semelhante ao anterior, com a variante de
ter as extremidades recobertas de branca penugem e apresentar tres tufozinhos eqüidistantes de plumas verme-

Tipo de kQe (MRDB B52 866), 1 = Om490 e
de k9eré\1 (MRDB B52 865), 1 = Om470.
Ambos sao para criancinhas

Pormenores de reá bQ e de kQerél;l

11. M~ri o-í~u - ~·( M~ri, certo espíri to; 0 1, ( d )ele; íku, cordel [cordel do
espírito M~ri J. É um resistente cordel
de fibras de rí!Q, tucum do cerrado ou
de seda de broto de buriti, revestido
de plumas vermelhas de ararapiranga coladas com resina vegetal, usado
exclu sivamente pelos homens. É pri" Tipo de reá b<,) ( MRDB BSS 2038), 1 = lmOOO
e de kQerél;l ( MRDB BSS 2497)

lhas de naº~re, ararapiranga, no seu
comprimento. É privativo do sub-cla
dos BQkQ~Qri :t;:~eráe CQl}ugiWl)ge.
10. Kc)g\1 - * kc)g\1, cinto mulíebre.
Cinto mulíebre. É urna tira de entrecasca, enegrecida por macera~ao na
lama. Suas extr emidades terminam em
curtos atilhos da m esma matéria.· É de
uso exclusivamente feminino. Primacial do clá dos Arór9e, é, porém, cingi, do ~por q u alquer mulher ao redor do
ventre. Para no96es complementares
~ ar~Q_\J,. mulher.

KQgt.t envolvido por ,um bQe ~~Qgt;t kajejéW\l (MRDB BSS 2534 ), lt = Om145
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vativo -dos membros do sub-cla dos
Baá9Q ie"!?áge Ce]iegiw(1ge Ce]iegi~ge.
12. Pagáji i.kuré\l - * pagáji, cará
silvesre; íku, cipó; ré\l, suf. poss. [cará com cipóJ. Vard. de ténue cipó usado a guisa de cinto. É privativo do cla
dos BQk99Qri t:~eráe.
M~rl o-~u

( MRDB B56 2572), 1 = 2m120

13. Reá hQ - * reá, tatuete; bó2, carapac;a [cinto de carapac;a de tatuetel
É um cinto semelhante ao ~ kQe, do
qual difere por ser fabricado exclusivamente com discozinhos de carapac;a de tatueté. É privativo dos membros do cla dos Baá9Q le"!?áge Ce]iegiw
w~ge.

14. T9ro - * t\11, ( d)ela; óro, broto
[broto de babac;ul Designac;ao genérica de tangas, de comprimento variável, feitas com b ro tas de palmeira babac;u, os quais podem ser legltimamente substituídos por brotas de buriti.
Os folíolos sao amarrados um por um
ao longo de um cordel de vários metros de comprimento, que, depois, se
enrola em voltas a cintura. É de uso
exclusivamente masculino, senda primacial do cla dos Kíe, mas pode ser
u sado por todos.
B<}e ~-káºa kaJejéw\l - * hQe, índios bororo ; E;, ( d )eles ; káºª' brac;o ; kaJéje,
ao r edor ; W\l, aquilo [adorno que está
ao redor dos brac;os dos bororo]. Designac;ao genérica de qualquer tipo de
bracelete. Os principais sao :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dan9arino cingin do o t<}ro numa fes ta noturna
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A9úgo ()
Aewára
Akígu
Bakaráia
BQe ~-í9Q kaje)éW\l kiQgoáro
l!Qgwaré\l
Ki~géWQ

PagáJi ikuréu

1. Agúgo 9 - -1( a9úgo1 jaguar; Q1,
cauda [cauda de jaguar J. É um bracelete feíto com urna tirazinha de pele

de cauda de jaguar provida de dois
atilhos. De sua parte central nasce um
tufozinho de plumas de araras. É privativo do sub.cla dos Baá4Q iel]áge
C91]ugiw1¡Íge C91]ugiw1¡Íge.
2. Aewára - -:e áe1, folha de palmeira; iwára, vareta [ artefato de folíolos
de brotos de palmeira rígido como
urna vareta J. É um bracelete que se
origina da justaposi9ao de quatro tirazinhas de urna espécie de tr an9ado
de folíolos de broto de baba~u . Há
também tipos com pequenas variantes respeito ao número de tirazinhas e
a cor das plumas que as ornam. No
meio do bracelete sobressai um tufozinho de plumas amareladas de kuí4Q,
arara. É privativo dos sub-el.as dos
K.íe de acordo com a maior .ou menor
largura da tira de folíolo de baba~u
e com a cor das plumas.
3.~ A~gu ~" a,kígu, algodao [bracelete de algodao]. Designa~ao genérica de braceletes de tecido de algodao. Sao usados logo abaixo das axilas, em duas voltas bem apertadas.
Podem variar bastante nos motivos do
tecido, mas sao sempre primaciais do
cla dos· BQ,kQ4\lri ~eráe, embora de
uso geral. Para pormenores sobre os
vários tipos de tecido -> a,kígu, algodao.
4. Ba~aráia * ? É urna pe~a
que consta de brancos acúleos
de ouri90 entrela9ados com linha
preta de algodao sobre urna tirazinha de pele de animal. No meio há
um elegante tufozinho de plumas de
kuí4Q, arara, de naWre, ararapiranga,
de ciwál]o, japu, e de um gaviaozinho.
Na própria tira, aos lados do tufo e
nas extremidades, há plumazinhas vermelhas de ararapiranga e brancas de
kú}e, mutum. É privativa do sub-cla
dos Baá4Q Jel]áge C9)]ugiw1¡Íge CQ)]ugiwt}ge. Há outros tipos de ba~aráia,

Par de bracelet es a~úgo Q ( MRDB B57
3163 1 ~. } _ ~i;n.5 30 . ~ (MRDB B57
. . 3163 2)

Par de braceletes aewára ( MRDB B54
1877 1 ), 1 = Om520 e (MRDB B54 1877 2)

Braceletes do t ipo al5ígu (MRDB B53
1744 1 ), 1 = Om700; (MRDB BS3 1276 l ) ;
( MRDB B53 1275 1) e ( MRDB BSl 1098 1)
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formada por um cordel de fibra de
rí!Q, tucum do cerrado, ao qual se
prendem 111uitas penas da cauda de
ciwál]Q ba!ár\l Qkeá~t;t, japu-femea. A
base das penas ¿ coberta de plumas
pretas de mutum ou vermelhas de ararapiranga. É privativa do sub-cla dos
BaáªQ iel]áge CQ1]ug~w~ge B(>e ~-ia
ªªªªw~ge.
7. Ki~géwQ - '~ ki~ge, aves ; wó1, plumagem [pe<;a r evestida de plumas]. É

Bracelete do tipo bQe ~-ígQ kajejéWt;t kiQ·
goáro (MRDB B53 1752), 1 = Om340

semelhantes ao precedente, mas com
pequenas variantes nas penas, que determinam urna mudan<;a do sub-cla
possuidor.

Par de braceletes do tipo baJsaráia (MRDB
BSS 1933 ), 1 = Om600 e ( MRDB B57 3167 2)

5. B(>e ~-íªQ kajejéw\t kiQgoáro * h(>e, índios bororo ; ~, ( d)ele.s ; íªQ,
bra90; kajéje, ao redor; W\l, aquele;
ki9goáro, tufo de penas [tufo de penas
usado pelos bororo ao redor dos bra<;os J. É um tufo de penas e plumas
que normalmente se usa como enfeite
do occipício, inas que também pode
servir de bracelete, adquirindo entao
essa denominacao. De acórdo com a
qualidade e cor das penas é privativo
de vários clas e sub-clas.
~

6. l!Qgwaré\l - * i!(>gwa, pecíolo de
fólhas de palmeiras; ré\l, suf. sem.
[bracelete de penas dispostas de tal
forma que aos olhos dos bororo assemelham-se a pecíolos de palmeiras
presos ao estipel É urna linda pe<;a
318

Bracelete do tipo bQe ~-ígQ kajejéWt;t kiQ·
goáro· ( MRDB B59 4037 ), 1 = Om340

Par de braceletes do tipo ki~géwQ (MRDB
~57 318~ 1), 1 = Om550 e (MRDB B57
3185 2)

Uso do bracelete do tipo bQe

~-í<JQ

kajejéW\1

ki9goáro

1

Par de braceletes do tipo ki~géwQ (MRDB
B57 3183 l ), 1 = Om400 e (MRDB B57
3183 2)

urna tirazinha de pele de animal, ou
um suporte de tranc~s de fibras de
broto de palmeira revestidas de plumas vermelhas de ararapiranga n as extremidades e de arara, no meio. No
centro emerge un1 tufo de plumas de
ararapiranga e arara. É privativo do
cla dos BQkQ~Qri t:~eráe ;
7.1. ki~géwQ ~k\lrét;t ~': ki~géwQ,
bracelete de plumas; ~k\lrét;t, o amarelo [bracelete amarelo J. É um bracelete, feito con1 a técnica descrita, no
qual predominam plumas amarelas.
É privativo dos membros do sub-cla
dos BQkQ~Qri :t;:~eráe CeQegiw(:tge;
7 .2. ki~géWQ \l·IVg\lré\I - '1: ki~gé
WQ, bracelete de plumas ; \1 ele ; r\lg\l·
réQ, o vermelho [bracelete vermelho J.
É um bracelete, feito como o anterior,
no qual predominam plumas vermelhas. É privativo dos membros do subcla dos BQkQ~Qri ~~eráe CQQugiw~ge1

Par de bracelete do tipo i!Qgwaré\1 ( MRDB
B58 3598 1), 1 = Om380 e (MRDB B55 1960 1)

8. Pagáji ikuré\I - * pagáji, cará
silvestre; íku, cipó; ré\J., su f. poss .
[ cipó de um cará silvestre J. É urna
vard. de tenue cipó usado a guisa de
319

B(>e ~-l;fé
5.4. Ku~ur~bQe
S.S. Kugur~l]Qe
5.6. Kurur~l]Qe
5.7. T'Qr\lr~11Qe
5.8. Tugu~\lr~1}Qe

6. Notas

1. Riqueza da alimenta9ao bororo

Tipo de bQ~íga Q!Q jíw\l u sado como braceiete ( MRDB B52 1284), 1 = Om200. e.ste
é privativo do cla dos Baá~Q Jeºáge CQºugi~ge CQºugi~ge

bracelete. É privativo do cla dos BQ~Q~(>ri :t:~eráe.

Além desses braceletes propriamente ditos, usam também o hQ~íga (>!Q
jíWl,I, penacho que orna a ponta dos
arcos festivos, ou mesmo qualquer
atilho, cordel ou cipozinho, especialmente as criancas.
J

B(>e ~-~é * h(>e, índios bororo ; ~,
( d)eles; ké2, alimento [alimento dos
bororo]. Designa~áo genérica dos alimentos tradicionais dos bororo.
l. Riqueza da alimenta9ao bororo
2. Preparo dos alimentos
2.1. Utensílios de cozinha
2.2. Modos de coc9ao
2.3. Modos de cozinhar a ca9a e a
pesca
3. Paladar bororo
4. Costumes bororo durante as refei96es
4.1. Notas
S. Pratos da cozinha bororo
5 .1 . Amiré\l
5.2. B~rer~l]Qe
5.3. GQrir~l]Qe
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A regiao que foi e a que é ocupada
pela tribo dos bororo fornecem generosamente produtos do reino animal e
vegetal de tal forma que os índios nelaencontram urna dieta abundante, variada e sadia. Os alimentos albuminóides sao-lhes especialmente proporcionados pelas carnes de mamíferos, peixes, répteis e aves, pelos ovos de certos
voláteis, tartarugas e jacarés, pelo milho e por algumas leguminosas como p.
ex. o ho~wá~Q, jatobá. As gorduras,
das quais sao gulosíssimos, sao retiradas dos animais. As sementes oleaginosas, especialmente de cocos e de
certas frutas como o ~~o, pequi, sao
fontes inesgotáveis desse alimento e
nunca faltam numa choupana bororo.
Os hidratos de carbono sao obtidos
sobretudo das numerosíssimas frutas
maduras, dos alimentos feculentos e
amiláceos, como várias espécies de carás, palmitos, estipes de palmeiras e,
em grau eminente, do mel silvestre que
as mulheres habilmente procuram e
encontram. Vitaminas e sais minerais,
exceto o cloreto de sódio, provém dos
mesmos alimentos, muitos dos quais,
ingeridos crus, mantém a plena eficiencia de seu poder nutritivo.
2. Preparo dos alimentos
É tarefa exclusiva da mulher que a

executa dentro da choupana ou no terreiro da mesmá.

•

2.1. Utensílios de cozinha

mi~íra,

peneira de nervuras de folíolo de palmeiras ;

Os principais sao :

pari~ihó!o,

aria, grande panela de barro, que se
assenta diretamente sobre a brasa,
nível do solo ;

ªº

ventarola, para avivar o
fogo e as vezes para amparar pequenas
porc;6es de alimentos;

á!u e a!\lréQQ, conchas de moluscos
de água doce, que servem de colher;

paro!c}ri, machado de pedra, para
retirar palmitos e para outros trabalhos de colheita;

bá~u,

bandeja de tranc;ado de broto
de palmeira a qual pode servir também de abano ;
iwarápa, escumadeira de tranc;ado
de embira, para retirar alimentos sólidos do caldo ;
káia, pilao com respectivo kaiQóri,
mao de pilao ;
kuiára, espátula de madeira para remexer os alimentos durante a cocc;ao;

pc}ri, pote, para conservar a água;
ruwóQo, grande tigela de barro,
usada como o aría.
2.2. Modos de cocc;ao

Os típicos sao :
b~re,

cozimento em água, para animais, ou em caldo de carne ou peixe
para vegetais ;
gc}ri, defuma9ao ou chamusca,
executadas ou sobre moquéns, adrede
preparados, ou simplemente atirando
as chamas ou as brasas os alimentos;
Qrl¡l, fogo i.e. assadura sob as cinzas quen tes, para peixes e vegetais, ou
numa cova aberta no solo e previamente aquecida, para grandes quantidades de carnes, excetuando-se os
pe1xes.
2.3. Modos de cozinhaF a cac;a e a
pesca
Os pequenos animais, inclusive as
aves, cozinharri-se inteiros, previamen-

lwarápa (MRDB B51 805 ), l - Om510

Mi~íra

(MRDB B52 990), l -

Om585
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te depilados pela a9ao do fogo. Muitos
pássaros, porém, sao depenados, pois
suas penas se aproveitam para adornos. Os animais de porte considerável
sao antes esquartejados e, quando destinados ao cozimento, simplesmente
colocados em água sem nenhum tempero. Tratando-se de por96es de peixes, estas vem cuidadosamente amar.-radas com tiras de embira ou de folíolos de palmeiras, para que nao se
desfa9am durante a fervura. Notese _q ue mesmo mamíferos de grande
porte nao se esfolam, exceto se suas
peles servirem de esteiras ou de or·n~men to. Certos peixes de escamas, de
tamanho médio, como p. ex. o pól}u,
pacu, e o Qe~eré\f, matrinxao, quando
assados debaixo de cinzas, sao envolvidos em fólhas. Os tatus em geral
sao antes ch~muscados, para facilitarse a retirada da carapa9a, e depois cozidos em água.

Káia (MRDB BSS 2093), h

=

Om320

3. Paladar boro ro
Os bororo nao gostam de sal ou de
algum seu sucedaneo que nao conhecem. Nao consomem carnes cruas e
nem sup6em que nesse estado possam
servir a alimenta9ao. Tem repugnancia
para o sangue que procuram limpar
logo dos objetos, das maos e do carpo.
Nao apreciam alimentos muito quentes, que arrefecem com o sópro. : Sao
ávidos de gorduras, especialmente das
de animais, que tanto mais prezam
quanto mais sao gordos. Comem qualquer animal excetuando-se alguns,
como p. ex. as cobras. Nao recusam
carnes com sinais de decomposi9ao e
até gostam, senda isentos de qualquer
moléstia que possa decorrer de sua ingestao. Aproveitam animais mortos
por picadas de cobras. Gostam de felídeos e de tatu-canastra, embora tra:
di9ao e lendas afirmem que antiga-
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Kai~óri

(MRDB BSl 1072), 1 -

Om575

Kuiára (MRDB B54 1829), 1 - Om585

Paro!Qri (MRDB B57. 3116), 1 = Om660

Rín,t, aparelho ignígero, para produzir o
fogo por atrito (MRDB BS3 1401 2),
1 = Om240 e (MRDB BS2 974 1)

mente tais carnes eram rejeitadas. Os
ovos de certas aves, de tartarugas e
de jacarés, sao aproveitados depois de
cozidos na água. Sao gulosos de ic;ás
que recolhem num pequeno pote ecomem cruas, ou assadas numa ceramica, sem tempero.
4. Costumes bororo durante as refei96es
Os índios retirara os alimentos sólidos da bandeja com as maos. Para
comer grandes pedac;os de carne prendem-nos comos dentes e cortam o excesso com a ponta de urna flecha h\1·
!\íie, ou com um fragmento de quartzo,
ou com urna lasca de bambu. A mastiga9áo é vagarosa e demorada pois os
bororo julgam que isto auxilia a conservar a· saúde. Depois das refeic;oes,
ao menos urna vez por dia, o bororo
lava os dentes com água, ou, pelo menos, mastiga sementes de coco de baba9u afim de deterge-los. Os alimentos líqüidos sao levados a Eóca com
um á!u, concha, que cada um mergulha na vasilha colocada no solo, e que
depois deixa no recipiente. As bebidas,
exceto a água, sao sorvidas do recipiente comum com um l>Qiw9, canudinho de taquara. A água toma-se com
um pQgQga, caba9a, ou levando a boca
o pQréro, potezinho, ondeé conservada
limpa e fresca. Nos banquetes oficiais
nunca se serve água como bebida mas
hidromel, refrescos de fruta e iwóro,

vinho de acuri. Nao há horário para
as refe~96es : qualquer hora do dia e
da noite é boa e oportuna, exceto para
os banquetes oficiais que, evidentemente, se realizam em horas marcacadas; o lugar também nao é determinado, salvo para as refeic;oes rituais
que se fazem no hái má~a gejéw\1,
choupana central. Os limites de temperan9a correspondem a capacidade
estomacal de cada um.
As mulheres, urna vez pronta a · refei9áo, generosamente a repartem
entre os parentes, oferecendo-a a domicílio sobre um há~u, bandeja.
4.1. Notas
Os preparativos para o cozimento
dos alimentos, como a busca de lenha e água, sao também tarefa da mulher. Na choupana bororo nunca falta
um bom depósito de cocos, frutas cozidas e de vez; algumas sao enterradas
num buraco recoberto de folhas, para
amadurecerem. O bororo, embora
ocasionalmente durante longas viagens tenha que sofrer a fome, encara
essa circunstancia com coragem, resigna9ao e grande resistencia. A cac;a,
a pesca e as colheitas raramente escasseiam porque, antes que os recursos naturais c~ssem por completo, a
aldeia bororo emigra para localidades
ricas de produtos comestíveis. Os velhos nao dispensam as carnes e sementes duras, m(\s com o auxílio de duas
pedras, amol~cem a primeira e esmigalham as segundas, envolvidas em
embiras. Os bororo classificam os próprios alimentos de rQr~ºQe, coisa gostosa e os dos brancas de khpar~QQe,
coisa insípida.
5. Pratos da cozinha bororo
As carnes sao cozinhadas como j á
descrevemos. Para o preparo de vege-
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.tais e frutas, há mais variedade. Julgamos útil apresentar um cardápio,
embora parcial, deste tipo de alimentos, reunidos em grupos.
5.1. AJ!liré\l - * áJ!li, ato de apiloar;
ré\l, suf. poss. [prato feito com substancias apiloadas J. Pequeno bólo, que
pode variar no tamanho e na forma,
feito de várias farinhas, amassadas
com água pura, e cozido também em
água pura. Os principais tipos sao :

apéQ b~re - * apéQ, cóco de acuri ;
b~re, ebuli9ao. Sopa feita com polpa
de cócos de acuri ;
api9Qia b~re - -.'( api9Qia, palmito
de acuri; b~re, ebulic;ao. Sopa de palmitos de acuri, desfeitos;
kuia9á b~re - * kuia9á, semente de
milho; b~re ebuli9ao. Sopa de sementes de milho ;

apí9Q aJ!liré\l - * apí9Q, acuri; aJ!tl·
ré\l, bólo. Bólo de farinha de estipe de
.
acµr1;
kuiadá
- amiréu
. - * kuiadá,
- semente
de milho; aJ!liré\l, bolo. Bólo de farinha de milho, bastante grande e
achatado;
kuiadá áo kú tQri - * kuia9á, semente de milho; áo, cabe9a; kú2, ventre ; tQri, pedra [ bólo de milho esferoidal como urna pedra l. Bólo de farinha de milho com aspecto de pequena
·bola;
kuia9á kíe ~-p~ré\l - * kuia9á, semente de milho; kíe, antas; ~,
( d)elas; p~, esterco; ré\l, suf. sem.
[bólo de milho semelhante, na forma,
a esterco de antas]. Bólo de farinha
de miho de forma e tamanho semelhante a esterco de anta;

Cocos de macaíba

kúQ b~re - * kúQ, cóco de piac;aba;
b~re, ebuli9ao. Sopa de polpa de cócos
de pia9aba;
nQi9Qia b~re - -1: nQi9Qia, palmito
de baba9u; b~re, ebulic;ao. Sopa feita
com palmitos de babac;u desfeitos, ou
. apiloados na própria palmeira, quando ainda sem estipe ;

rí!Q aJ!liré\l - * rí!Q, tucum do cerrado; aJ!llré\l, bólo . Bólo de farinha
retirada do tucum do cerrado.

DQ kQ9\l b~re - * nQ, cóco de babac;u; kQ9\l, polpa; b~re, ebuli9ao. Sopa de polpa de cóco verde de baba9u.

5.2. B~rer~JiQe - * b~re, ebulicao;
re2, posse ; hQe, coisa [alimento feito
com água ferven te]. Espécie de sopa
fei ta com caldo de carne ou de peixe.
Osprincipais t~os sao:

Nota. O api9Qia b~re e o nQi9Qia b~
re podem ser servidos também frios,
como refrescos.

- * ~Q, cóco de macaíba;
b~re, ebuli9ao. Sopa feita com polpa
de cócos de macaíba ;
~Q b~re
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5.3. G9rir~Ji9e - * gc}ri, chamusca;
re2, posse; bc}e, coisa. Alimento torrado ou chamuscado diretamente sóbre
brasas ou sóbre jiraus. Os principais
tipos sao:

°'\

Bóe ~-~é

5.4. Kugur~º9e - * kú9u1 farinha;
re2, posse; b9e, coisa. Farinha de 'vários vegetais. Constituí o p~ncipal elemento do farnel bororo dun;\ nte as viagens. Os principais tipos sao :
apí9Q kú9u - * apí9Q, acuri ; kúªU1,
farinha. Polvilho de estipe de acuri;
kuia9á kú9u - * kuia9á, semen te
de milho; kú9u1, farinha. Farinha de
milho;
mo!óre kú9u - * mo!óre, macaíba
nova; kú9u1, farinha. Polvilho de estipe de macaíba nova ;
n<,)a kú9u - * n<,)a, semente de baba9u; kú9u1, farinha. Farinha de sementes de cocos de baba9u e, por extensao, de qualquer outra palmeira;
rí!Q kú9u - * rí!Q, tucum-do-Cerrado; kúgu1 farinha. Polvilho da parte
basilar do tucum-do-cerrado ;
1

Cachos de cocos de acuri

koJ!laréga vestre;

vard. de tubérculo sil-

kuia9á gc}ri - * kuia9á, semente de
milho; gc}ri, chamusca. Espiga de milho assada sobre b rasas;

vard. de tubérculo sil-

kuól}o vestre;

5.5 Kugur~l)Qe - * kúgu2, mingau;
re2, existencia; hQé, coisa. Mingau
muito espesso, feíto com água pura ou
caldo de carne ou de peixe. Os principais tipos sao :
kúgu' - * a~Q, coco de inacaíba; kúgu2, mingau. Mingatl de polpa de
cocos de macaíba ;
a~Q

~úg9 kúgu -

n<,)a kí - * n<,)a, semente de coco de
baba9u; kí2 secura [sementes torradas J. Semente de baba9u ou de qualquer palmeira torrada perto das brasas ou sobre jiraus;
1

paróri gc}ri - ~'( paróri, cumaru ; g9ri, chamusca. Sementes de cumaru
torradas.

Com este sistema comem também a
polpa de muitos cocos e cipós, ou a
por9ao branca basilar de várias bromeliáceas.

* a~ú9Q, estipe de

macaíba ; kúgu2, mingau. Mingau de
polvilho de estipe de macaíba ;
á~u

kúgu - * á~u, macaíba; kúgtta,
mingau. Mingau de polpa fermentada
de coco de macaíba ;
apegíre kúgu - * apegíre, cocos de
acuri; kúgu2, mingau. Mingau de palpa fermentada de cocos de acuri;
apéQ kúgu - * apéQ, coco de acuri;
kúgu2 mingau. Mingau de polpa de cócos de acuri ;
1
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apigQia kúgu - -/( apigQia, palmito
de acuri; kúgu2, mingau. Mingau de
palmito de acuri ;
apí~Q

irági kúgu - * apí~Q irági, fatia de estipe de acuri; kúgu2, mingau.
Mingau de fatias secas de estipe de
.
acur1;
kúgu * apí~Q, estipe de
'·ac!-1rf; kúgu2, mingau. Mingau de polvilho de estipe de acuri;
apí~Q

ho!wágQ kúgu - * ho!wá~Q, jatobá; kúgu2, mingau. Mingau de polpa
de jatobá;
kuia~á

gQri kúgu - * kuia~á, semente de milho; gQri, chamusca; kúgu2, mingau. Mingau de farinha de
mtlho torrado ;
kuia~á

kúgu - ,'< kuia~á, semente
de milho ; kúgu2, mingau. ~!fingau de
farinha de milho ;
kuiJ:!láre kúgu - ,'< kuiJ:!láre, vard. de
macaíba ; kúgu2, mingau. Mingau de
polpa de cocos de urna vard. de macaíba ;
kuóºo kúgu - * kuóºo, vard. de
tubérculo silvestre; kúgu2, mingau.
Mingau de urna vard. de tubérculo silvestre;
kuQ kúgu - * kuQ, coco de ·pia9aba; kúgu2, mingau. Mingau de polpa de
cocos de pia9aba ;

Mingau de polvilho de estipe de rnacaíba nova;
kúgu - * nQidQia, palmito
de baba<;u; kúgu2, mingau. Mingau de
palmito de baba9u;
nQi~Qia

nQ kQ~\l irági kúgu - -:( nQ, coco de
baba<;µ; kQ~\l, polpa; irági, fa tia seca;
kúgu2, mingau. Mingau de polpa seca
de coco de baba9u;
nQ kQ~\l kúgu - * nQ, coco de baba9u; kQ~\l, polpa; kúgu2, rningau. Mingau de polpa de coco de haba9u;
ó~e

kúgu - ·k ó~e, coroatá do cerrado; kúgu2, rningau. Mingau de farinha
da base das folhas assadas de coroatá
do cerrado;
ó~e

kúgu - .¡, ó!e, vard. de araruta silvestre ; kúgu2, rningau. Mingau de
urna vard. de araruta silvestre ;
9!9e kúgu - ,'< Q!Qe, vard. de cará
silvestre; kúgu2, rningau. Mingau de
urna vard .. de cará silvestre;
rPQgQgáwv kúgu
"'' pQgQgáWl¡I,
vard. de inhame dos brejos; kúgu2,
rningau. Mingau de inhame dos
brejos ;
rí!Q kúgu - -;, rí!Q, tucum do cerrado ; kúgu2, mingau. Mingau da base
do tucum do cerrado ;
rUJ!lága kúgu - * ruJ!lága, jatobá
· do cerrado; kúgu2, mingau. Mingau de
polpa de jatobá do cerrado;

mQri kúgu * mQri, coroatá;
kúgu2, mingau. Mingau de farinha da
base das folhas assadas de coroatá;

kúgu - ~" tagári, vard. de tubérculo silvestre; kúgu2, mingau. Mingau de urna va.r d. de tubérculo ·sil. vestre.

mo!óre irági kúgu - * mo!óre irági,
fatia de estipe de macaíba nova; kúgu2,
mingau. Mingau de fatias secas de es. tipe de macaíba nova;

5.6. Kurur~ºQe - * kúru, líqüido;
re2, posse; hQe, coisa. Bebidas preparadas e servidas frias. As principais sao:

· mo!óre
ba nova;
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kúgu - * mo!óre, macaíp~, polvilho; kúgu2, mingau.
p~

ta~ári

~QgQ

kúru -:, a~Qg{)2, taruma;
kúru, b ebida. Bebida de polpa de taruma;

piente para uso imediato, ou depois
de fermentado;
máº-o Q kúru - * m~o Q, coco de
buriti; kúru, bebida. Bebida de polpa
de cocos de buriti ;
marígQ kúru * marígQ, buriti;
kúru, bebida. Seiva de palmeira buriti, extraída do estipe, depois de abatida a planta;
ID\liáwQe ~-~úru - * ID\liáwQe, abelhas ; ~, ( d )elas ; kúru, bebida. Hidromel;
nqígQ kúru - * nQígQ, estipe debaba9u; kúru, bebida. Seiva de baba~u,
usada logo ou fermentada;
paróri kúru - * paróri, cumaru;
kúru, bebida. Bebida de polpa de
cumaru;
Cachos de

baba~u

ári kúru - * ári, marmelada espinho; kúru, bebida. Bebida de polpa de
marmelada espinho ;
hQ~QgQré\l

kúru * hQkQg9ré\I,
vard. de marmelada do cerrado ; kúru,
bebida. Bebida de polpa de urna vard.
de marmelada do cerrado ;
hQkQ kúru * hQkQ, marmelada
preta; kúru, bebida. Bebida de polpa
de marmelada preta ;
hokwágQ kúru - * ho~wágQ, jatobá da floresta; kúru, bebida. Bebida
de polpa de jatobá da floresta;
iwóro - ·1< ? Seiva de palmeira acuri,
extraída do palmito. É usada logo ou
fermentada;
kuiagá kúru - -:( kuiagá, semente
de milho; kúru, líqüido. Milho bem
socado e cozido em água, ou pouco
apiloado, cozido em água, mastigado
pelas mulheres e recolhido num reci-

ruJ!lága kúru - * ruJ!lága, jatobá
do cerrado; kúru, líqüido. Bebida de
polpa de jatobá do cerrado.

5.7. T'QlVr~~Qe - * t\11, seu; Ql\l,
fogo; re2, posse; hQe, coisa [alimento
assadoJ. Bolo de farinha, amassado
com água ou com gordura, ou palmito
e tubérculos, assados sob cinzas. Os
principais tipos sao :
t'QlV - * a~Q, coco de nlacaíba; t\11, seu; Ql\l, fogo .. Bolo de polpa
de coco de macaíba;
á~Q

apegíre t'QlV * apegíre, cocos
de acuri; t\ti, seu; Ql\l, fogo. Bolo de
polpa fermentada de cocos de acuri;
apiªQia t'Ql'\1 - * apigQia, pa~mito
de acuri; t\11, seu; Ql\l, fogo. Palmito
de acuri assado inteiro;
apíªQ t'QlV * apíg9, estipe de
acuri ; t\11, seu; Qr\l, fogo. Bolo de polvilho de estipe de acuri ;
kuiaªá t'QlV- * kuiaªá, semente de
milho ; t\11, seu; .Q r\l, fogo. Bolo farinha de milho, especialmente novo ;
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tos mergulhados]. Alimentos fervidos
em água pura. Os principais sao :
a]s<} tugú9\l - ,·: ak<}, coco de macaíba; tugúg\{, mergulho. Cocos de macaíba;
apéQ tugú9\l * apéQ, coco de
acuri; tugú9\l, mergulho. Cocos de
.
acur1;
api9c}ia tugú9\l - .¡, api9Qia, palmito de acuri; tugú9\l, mergulho. Palmito de acuri;
Cacho de cócos de buriti (FA)

kuÍl!láre t'Qr\l - ·J< kuÍl!láre, vard.
de macaíba; t\11, seu ; Qr\l, fogo. Bolo
de polpa de coco de urna vard. de
macaíba;

~ka

tugú9\l - ~( ~ka, fruta de mutamba; tugú9\I, n1ergulho. Fruta de
mutamba;

mo!óre kúgu t'Qr\l - * mo!óre, macaíba nova ; kúgu, farinha ; t\11, seu;
QJV, fogo. Bolo de polvilho de estipe
' de m acaíba nova ;
mo!óre t'Qr\l - ~" mo!óre, macaíba
nova; t\11, seu; Qr\l, fogo . Peda9os de
estipe de macaíba nova;
nQigc}ia t'Qr\l - ·k nQigc}ia, palmito
de babac;u; t\ti, seu; QJV, fogo. Palmito
de babac;u assado inteiro.
DQ kc?9\l t'Qr\l -

* DQ, coco de ba-

J atobás do cerrado

bac;u; kc?9\I, polpa; t1J1, seu; Qr\l, fogo.
Bolo de polpa de coco de babac;u ;

tugúg9 - * ~]so, pequi; tugú9\1, m ergulho. Frutas de pequi;

ok<} t'Qr\l - * o]sQ, vard. de cará
. silvestre; t\{1, seu; Qr\l, fogo. Vard. de
cará silvestre;

kú9Q tugú9\l - * kú9Q2, vard. de
cará silvestre; tugúg\l, mergulho .
Vard. de cará silvestre;

rí!Q kúgu t'Qr\l - 1( rí!Q, tucum do
.cerrado; kúgu, farinha; t\11, seu; Qn,t,
fogo. Bolo de farinha da base de
. tucum do cerrado ;

kuiagá tugúg9 - * kuia9á, semente de milho; tugúg9, mergulho. Espiga de miho;

tagári t'QIV - * tagári, vard; de tubérculo silvestre; t\11, seu; Qf\l, fogo.
Vard. de tubérculo silvestre;
5.8. Tugug\{r~QQe - * tugúg\l, ·mergulho; re2, posse; bc}e, coisa [ alimen328

~ko

mo!óre tugú9\l - * mo!óre, macaíba nova; tugú99, mergulho. Estipe de
macaíba nova, cortado em pedac;os ;
nQigQia tugú9\I - * nQigQia, palmito de babac;u; tugú9\l, mergulho. Palmito de babac;u;

o~Q

tugúª\l - ·k o~Q, vard. de cará
silvestre; tugÚQ\J., mergulho. Vard. de
cará silvestre ;
pogoQóri tugÚQ\l - · '/( pogo~óri,
vard. de cará silvestre; tugúgl)., mergulho. Vard. de cará silvestre;
tagári tugúgl). - o': taQári, vard. de
tubérculo silvestre; tugúgl)., mergulho.
Vard. de tubérculo silvestre.

Pequis

6. Notas
Do sobredito podemos concluir que
a dieta bororo fornece abundantemente todos os alimentos necessários para
. urna existencia sadia e* para um metabolismo perfeito. Discordamos das
afirmac;6es de Steinen que nota como
os bororo, para se fortificarem, bebessem água com barro ( Steinen 1897:
369). Há ocasi6es em que ~ arQe ~!
-awára áre, xamá das almas, e o arQe
maíwl)., representante de um finado,
tomam água barrenta para fins rituais, mas nao para se fortificarem.
Também nao concordamos em admitir que os bororo durante as chuvas
passem dias sem comer,, pois, como
dissemos acima, na choupana sempre
há alguma reserva de cocos, frutas, es-

tipes secos de palmeiras. Além disto
raras vezes a chuva impede cac;adas,
Epecialmente
pescariias e colheitas.
nos banquetes oficiais, a quantidade
de alimentos é abundantíssima, de tal
forma a satisfazer o apetite de todos.
As mulheres fazem questáo que a
quantidade seja excessiva, .justamente
para evitarem o pogúru, vergonha., que
é urna das principais alavancas da moral bororo.
J

BQe ~k-egáe - '/( hQe, índios bororo; ~k,
( d)eles; ~Q\l, segurac;ao; áe2, a [objeto
por excelencia carregado pelos homens bororo]. Armas i.e. arco e flechas. 1 Esta f. indica muito bem os
objetos que servem para a ocupa9ao
principal dos bororo que é a cac;a, pesca e defesa pessoal, e que o índi.o
nunca esquece quando sai de casa. Os
bororo ocidentais nao conhecem nenhum' tipo de propulsor, embora
Schmidt afirme existir exemplares
dele no Museu de Londres ( Schmidt,
Wilhelm 1942: 73 ).
BQe ~k-~ºáwl). - Tipo de ~ hQe ~-kúie,
colar dos bororo.
BQe ~k-~ºº taQáwt.t - * hQe, índios bororo; ~k, ( d)eles; ~º9' nariz; tága, dentro ; W\J., aquilo [adorno que está
dentro do nariz] . Adorno nasal. 1 É a
designac;áo genérica de elegantes e delicados adornos destinados ao septo
nasal. Essencialmente sao feítos de
duas pec;as oblongas e simétricas que,
introduzidas no orifício do septo nasal e enxertadas entre si, ficam presas a base do nariz como dois longos
bigodes. Sao de uso exclusivamente
masculino. Para pormenores sobre a
perfurac;áo do septo nasal ~ ipáre ~k
-~ºº porogQQ\l, perfurac;ao do septo nasal aos mo9os.

Os principais tipos sáo :
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l. Aro
1.1. kerekére-dóge ~!-áro
1.2. ki~ge ~!-óre
1.3. kuíºQ áro
1.4. nabúre
- . áro
2. B\ln)gQ
2.1. arQe ~~~!?a Q-!?v.rt;ígQ
2.2. kuºórQ Q·!?\lr\ÍgQ
2.3. kuíºQ Q·!?\lr\ÍgQ
2.4. kurugúgwa Q·!?\lr\ÍgQ
2.5. na!?(1re Q·!?\lrl:ÍgQ
3. Ci!?aíwQ
3 .1. ci!?aíWQ ~k\lré\l
3.2. ci!?aíWQ kujaguré\l
4. Ipíe ~ºQ h\Í
S. Íve Q!Q
6. Kagára
6 .1. kagára j'~ ~k\lrét.t
6.2. kagára j'~ kujaguré\l
7. Kurugúgwa Q-iága mag.oré\l
8. Qr~a k\lºáW\l
8 .1. kuíºQ Qr~a k\lºáw\l
8.2. na!?\Íre kuíºQ Qr~a k\lQáW\l
8.3. na!?\Íre Qr~a k\lfJáwt.t
9. T\ÍgQ agíri
9.1. tl;ÍgQ agíri ~k\lré\l
9.2. tl;ÍgQ agíri kujaguré\t
l. Áro - * áro, tectrizes da parte
interior das asas das aves. Designa<;ao
genérica de · duas classes de adornos
nasais. A primeira compreende pe9as
mais vistosas formadas por dois segmentos de taquarinhas encimados por
urna curta por<;ao da extremidade das
retrizes centrais de na!?\Íre, ararapiranga, e revestidos de um elegante
tran<;ado de acúleos brancos de ouri90 com linha preta de algodao . Ao
longo das taquarinhas há pequenos
molhos de plumas a guisa de pingentes. Conhecemos dois tipos:
1.1. kerekére-dóge ~!-áro - * kere·
kére, vard. de ararinha; dóge, suf. pl.
~t, ( d)elas; áro, tectrizes da parte interior das asas. Adorno nasal com plu-

mas de ararinha. Nele as plumas-pingentes sao amarelas de urna vard. de
ararinha. O tran9ado é parcialmente
revestido de plumas vermelhas de na!?\Íre, ararapiranga, coladas ccm kíQQ
gúru, resina. É privativo do sub-cla
dos BQkQºQri :t;:~eráe Ce!?egiW\Íge ;
1.2. ki~ge ~!-óre - * ki~ge, aves ; ~t,
( d)elas; óre, filhotes. Adorno nasal com plumas de filhotes de periquitos. É semelhante ao anterior, do qua]
difere por ter as plumas-pingentes de
filhotes de periquitos e o tran9ado parcialmente revestido também de a'kíri,
penugem branca, colada com kíQQ
gúru, resina. É privativo do sub-cla dos
BQkººQri :t;:~eráe CQºttgiwl;Íge.
A segunda classe, mais simples, elenca pe9as formadas apenas por dois
pares de plumas que simplesmente
se adaptam ao septo nasal. Os principais tipos sao :
1.3. kuíºQ áro * kuí9Q, arara ;
áro, tectrizes da parte interior das
asas. Adorno nasal de plumas de arara.
É privativo do cla dos PáiwQe;
1.4. naº\Íre áro - * na!?\Íre, ararapiranga; áro, tectrizes da parte interior

Tipo de kere~ére-dóge ~!-áro, privativo do
sub-cla dos BQ~QªQri ~~eráe CeºeglW\Íge
(MRDB BSS 2492), 1 = Om640; de kiége ~!
-óre, privativo do sub-cla dos BQ~Q~Qrl ~~e
ráe CQºugiW\Íge (MRDB BS2 883); de kuru·
gúgwa Q-iága maºoré\l, privativo do sub-clá
dos Baá~Q Jeºáge CeºegiW\Íge CeºegiW\Íge
(MRDB BSS 2074)
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das asas das aves. Adorno nasal de
plumas de ararapiranga. É privativo do
sub-cla dos BQkQgQri :e~eráe CQºugiw\Íge.
2. B\lr\ÍgQ - -:: h\lr\ÍgQ, par de retrizes centrais. Sáo adornos formados
apenas pela extremidade das duas retrizes centrais de aves determinadas
que se adaptam simplesmente no furo
do septo nasal. Os principais sao :
2.1. arQe ~~~ºª Q·'1\lr\ÍgQ - -:( arQe
~~~ºª' gaviao-real; 0 1 , ( d)ele; ht.tr\ÍgQ,
retrizes cen trais [ retrizes cen trais de
gaviao-realJ. Adorno nasal feíto com
as duas retrizes centrais de gaviáo-real.
E privativo do cla dos BaágQ Jeºáge
Ceºegiw\Íge ;
2.2. kugórQ Q-º\lr\ÍgQ - * kugórQ,
araraúna; 0 1, ( d)ela; ht.tr\ÍgQ, par de
retri2les centrais [ retrizes centrais de
araraú'na]. Adorno nasal feito com as
duas retrizes centrais de araraúna. É
privativo do sub-cla dos Kíe Cel]egiW\Íge;
2.3. kuígQ Q·ºt)r\Íg.Q - * kuígQ, arara; 01, ( d )ela; ht.tr\ÍgQ, par de retrizes
centraís [ retrizes centrais de arara T.
Adorno nasal f eito com as duas retrizes centrais de arara. É privativo do
sub-clá dos BQ~Qgc)ri i;:~eráe CeºegiW\Íge;
2.4. kurugúgwa Q·º\lr\ÍgQ - -J: kurugúgwa, gaviáo-caracaraí; 01, ( d)ele;
h\lr\ÍgQ, par de retrizes centrais [retrizes centrais de gaviáo-caracaraíl
Adorno nasal feíto com as duas retrizes centrais de gaviáo-caracaraí. É pri'::ativo do sub-clá dos BaágQ Jel]áge
CQºugiW\Íge Cel]egiw\Íge;
2.5. naº\Íre ·Q-1]\lr\Íg\I - '~ naº\ire,
ararapiranga; 01, ( d)ela; h\lr\ÍgQ, par
de retrizes centraís [retrízes centrais
de ararapirangaJ. Adorno nasal feíto
c_o m as duas retrizes centraís de ararapiranga. É privativo do sub-cla dos
BQkQgc)ri :e~eráe CQºugiw\Íge.
,

V

Tipo de kurugúgwa Q-1}9rl)gQ, privativo do
sub-cla dos Baá~Q Jel}áge CQºugi\VQge Ceºegiwl)ge (MRDB BSS 2035), 1 = Om260 e de
naº*re Q-ºQ.rQgQ (MRDB BS4 1262), privativo do sub-cla dos BQ~Q~Qri ~~eráe CQl}ugiw*ge

3. CiºaíwQ - -:: ciºáe, araracangas;
ÍWQ, taquarinha [ taquarínha com
plumas de araracangas J. Designa~ao
genérica de adornos nasais constantes de Elois segmentos de taquarinha
encimados por urna curta porc;ao de
urna retriz de araracanga e recobertos
de plumas v~rmelhas da mesma, coladas com kígQ gúru, resina. Ao longo
das duas pe~as, a guisa de pingentes,
está.o amarradas plumas de araras;

3.1. ciºaÍWQ ~k\lré\( ,'{ CÍºaÍW Q,
adorno de penas de araracangas ; ~~\l
rét.t, o amarelo [adorno com plumas
vermelhas e amarelas J. Neste os pingentes sao de plumas vermelhas e amarelas. É privativo do sub-cla dos BQ~Qgc)ri :e~eráe C~l]egiw\Íge ;
1

3.2. cjl]aíWQ kujaguré\l - -l: cf~aÍ·
WQ, adorno de plumas de araracangas ; kujaguré\I, o vermelho [adorno
com plumas vermelhasl Neste os pingentes sao todos de plumas vermelhas
de araracangas. É privativo do subclá dos BQ~QfJc)ri :e~eráe C~)~ugiW\Íge.
4. Ipíe ~J]Q h\Í - '~ ipíe, ariranhas;
~:g.Q, nariz; h\11, pelos [adorno nasal semelhante a bigodes de ariranhaJ. Consta de duas nervuras de fo331

aparadas somente vermelhas de ararapiranga. É privativo do sub-cla dos
BQ~Q~Qri J;:~eráe CQºugiW\Íge ;
o quarto é semelhante ao anterior
com a diferen9a que as plumas aparadas sao metade amarelas e metade
vermelhas. É privativo do sub-cla dos
BQ~Q~Qri J;:~eráe CQQugiw\Íge ;
Tipo de ipíe ~ºQ bt;í, privativo do sub-clá
dos ArórQe Cegegiwt;íge (MRDB BSS 2496),
1
Om180

=

líolos de fólhas de palmeira, revestidos de branca penugem, colada com
kí~Q gúru, resina. Do centro <leste enfeite pendem dois curtos cordéis também recobertos de penugem branca
os quais sao colados no rosto a guisa
de bigodes chineses. F. privativo do
sub-cla dos ArórQe CeQegiw\Íge.
5. Íve Q!Q - -:( íve, ouri<;o; Q!Q,
acúleo [adorno nasal com acúleos de
ouri<;os]. Designa<;ao genérica de adornos nasais feitos de dois segmentos de
taquarinhas belamente revestidos de
elegantes tran9ados de acúleos brancos de ouri<;os . e linha preta de algodao. Do tran<;ado nascem com muito
gasto plumas de araras. Há vários tipos, homónimos, dos quais descrevemos os quatro seguintes:

6. Kagára - * ká1, lasca; ága1, cabeleira ; rá1, osso [adorno nasal com rígidos tufos de cabelos]. Designa9ao
genérica de um adorno nasal fei to de
dois segmentos de taquarinhas encimados por curtas por9óes de retrizes
de naºt.íre, ararapiranga, e revestidos
por um tran9ado de acúleos de ouri90 com linha preta de algo dao, parcialmente recobertos de plumas de ara-

Tipo de kagára j'~ kujagurét,1, privativo do
sub-cla dos BQ~QcJQri ~~eráe CQguglw4ge
(MRDB BSS 2495), 1 = Om650 e de nabúre
áro (MRDB B52 1263), privativo do subclá dos BQ~QcJQrl ~~eráe CQgugiw4ge

.

o primeiro apresenta, no tran<;ado,
plumas vermelhas de naQ\Íre ararapiranga e, em cada extremidade, urna
curta por9ao de retrizes da mesma
ave. É privativo do sub-cla dos BQ15.Q~Qri :t:~eráe CQQUgiw\Íge ;
no segundo as plumas tem as extremidades aparadas em linha reta e
ao longo dos dois segmentos há mode plumas amarelas de aralhozinhos
,
ra. E privativo do sub-cla dos Baá~Q
jel}áge CQQuglwt_íge Cel}egiW\Íge ;
o terceiro é semelhante ao segundo
do qual difere por apresentar plumas
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Tipos de íve Q!Q, privativos do sub-clá dos
BQ~QcJQrl ~~eráe CQguglw4ge (MRDB B52
882), 1 = Om570 ; do sub-clá dos BQ~QªQri
~~eráe CQgugiwt;íge (MRDB BSS 2493); do
sub-cla dos BQ~QcJQrl ~~eráe Cegegi\Vl)ge
(MRDB BSS 2494)

lt

ras, coladas com kíg9 gúru, resina.
Presos as taquarinhas e normais a
elas há pingentes bastante rígidos de
tufozinhos de cabelos humanos robustecidos ' até
a metade, de
lascazinhas
.
.
de taquaras cobertas de plumas de
araras. Há dois tipos :
6.1. kagára j'~ ~k\J.ré\l - * kagára, .
adorno nasal com rígidos tufos de cabelos ; ji, (d)ele; é, superfície; ~kt.tré\1,
o amarelo [adorno nasal com rígidos
tufos de cabel os e plumas amareias J.
Neste as plumas coladas no tran~ado
e nas lascas dos pingen tes sao meta de
amarelas de kuíg9, arara, e metade ver,
.
melhas de naº1Jre, ararapiranga. E privativo do sub-cla dos B9k9gQri :t:~e
ráe Ceºegiw1Jge;
6.2. kagára j'~ kujaguré\J. - ~" kagára,
adorno nasal com rí~idos tufos de cabelos ; ji, ( d )ele ; é, superfície ; kujaguréu. , o vermelho [adorno nasal com
rígidos tufos de cabelos e plumas vermelhas]. Neste todas as plumas sao
vermelhas de ararapiranga. É privativo do sub-cla dos BQkQ4Qri :t:~eráe CQºugiw1Jge.

7. Kurugúgwa 9-iága mag.oré\l * kurugúgwa, gaviao-caracaraí ; 01,
( d )ele; iága mag.oré\J., cada urna das
duas retriezs de aves, que ladeiam as
duas cen trais [adorno de retrizes de
gaviao-catacaraí J. É um simples adorno semelhante ao descrito em kurugúgwa Q·º\lrJJgQ, do qual difere por
apresentar retrizes nao centrais de
gaviao-caracaraí. É privativo do subcla dos Baág9 Jeºáge Ceºegiwl;l.ge Ceºegiw1Jge.
8. (>r~a k\lgáW\l - '" Qr~a, axila; k¡Jda, embaixo ; W\J., aquilo [ tectrizes que
~stao nas axilas J. Designa~ao genérica
de adornos nasais, formados apenas
por dois pequenos tufos de tectrizes
axilares. Introduzem-se simplesmente

no furo do septo nasal. Os principais
tipos sao:
8.1. kuíg9 Qr~a kl;lgáw\l - -:: kuíg9,
arara ; Qr~a k\lgáw\l, tectrizes axilares [adorno de tectrizes axilares
de arara J. Adorno nasal fei to de dois
tufos de plumas amarelas de arara.
É privativo do cla dos Páiw9e;
8.2. naº1;1.re kuíg9 Qr~a kl;lgáw\l -;, nag1Jre, ararapiranga; kuí9Q, arara;
Qr~a k\19áw\J., tectrizes axilares [ ador~
no de tectrizes axilares de araras J. .
Adorno nasal feito de dois tufos de plumas de araras. É privativo do sub-cla
dos BQk99Qri :t;:~eráe Cegegiw1Jge ;
8.3. rta~1;1.re Qr~a k\19áw\l - '" naºvre, ararapiranga; Qr~a kv:gáw1¡1, tectrizes axilares [adorno de tectrizes axilares de ararapiranga 1. Adorno nasal
feito de dois tufos de plumas de ararapirangas. É privativo do sub-cla dos
BQk99Qri :t:~eráe C9ºugiw¡Jge.
9. T1JgQ agíri - * t1Jg9, taquarinha ;
agíri, penugem [segmentos de taquarinhas, revestidos de penugem brancal
É um adorno nasal que consta essencialmente de dois segmentos de taquarinhas, revestidos de penugem branca
colada com kíg9 gúru, resina. Há dois
tipos:
9 .1. t1JgQ agíri ~k\lré\l -:: t\1.gQ
~gíri, adorno revestido de penugem;
~k\lré\J., o amarelo [adorno nasal, revestido de penugem e ornado com plumas amarelas J. Neste adorno as taquarinhas sao envolvidas por vários
anéis vermelhos e amarelos de penas
de araras, coladas com kí9Q gúru, resina, e com pequenos tufos de plumas
br_flncas de kúle, mutum, nas extremidades. Ao longo das taquarinhas e normais a elas há plumas vermelhas e
amarelas de araras, a guisa de pingentes. As taquarinhas terminam com cur~
ta por~ao de retrizes de ararapíranga.
333

BQe

~k-~ra

bararéia

É privativo do sub-cla dos Iwagú~u
-dóge CQl?ugiw\Íge ;
'

9.2. t\ÍgQ agíri kujaguré9 - * t\ÍgQ
agíri, adórno revestido de penugem;
kujaguré9, o vermelho [adorno para
o septo nasal, revestido de penugem
e ornado de penas vermelhas]. É um
enfeite semelhante ao anterior do qual
difere por ter os pingentes todos vermelhos de plumas de ararapiranga. É
~rivativo do sub-cla dos Iwagú~u-dóge
Cel?egiw\Íge.

Uso do adorno nasal

BQe ~k-~ra hararéia - ~" hQe, índios bororo; ~k, ( d)eles; ~ra, mao; haráre,
amparo; ia, suf. poss. [objeto que
ampara a mao dos bororo i.e. que
auxilia J. Corrimao; designa9ao de um
apoio qualquer, p. ex. de um cipó estendid<? entre as margens de um córrego por ocasiao da travessia do inesmo
sobre urna pinguela, especialmente
quando há mulheres carregando
.
cr1anc;as.
BQe ~k-~ráko ta~áw9 - (neol.) ~" hQe,
índios bororo; ~k, ( d )eles; ~ráko,
dedo das maos; tá~a, dentro; W\l,
aquilo [objeto que está nos dedos das
maos]. Anel. 1 A.n tes do contacto com
os civilizados era desconhecido aos
bororo qualquer adorno dos dedos.
BQe ~k-~ra páiv kalejéw1;1 -- ~" hQe, índios bororo; ~k, · ( d )eles; ~ra pár9,
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p~lso; kajéle, ao redor; w9,
[ ado~no que está ao redor dos

aquilo
pulsos
dos boro ro]. Designac;ao genérica de
pulseiras fei tas com a mesma técnica
que os braceletes e usadas da mesma
maneira, porém, ao redor dos pulsos.
Variam apenas no comprimento e na
largura que sao menores. Os principais tipos sao: a~úgo Q, aewára,
akígu, hakaráia, i!Qgwaré9, ki~géwQ,
pagájf ~uré9. Para pormenores sobre
seu fabrico e uso ~ estas fs. em hQe
~-káºa kajeJéw9, braceletes dos bororo.
BQe ~-ké rqia - * hQe, índios bororo; ~,
( d )eles ; ké2, alimento; r9ia, canto
[canto dos bororo feíto com a bocal
Canto bororo, indistintamente ~ rá2,
canto.
BQe ~-ké r9ia kQ - ~~ h<)e ~-ké rQia, canto boro ro; kQ2, alimento [canto dos boro ro que é como seµ..- alimento].
Execuc;ao de um canto, indistintamente.
BQe ~-kíga - -:( hQe, índios bororo; ~'
( d )eles ; kíga, chifre [ chifre dos bororo J. Designac;ao genérica de adornos
da cabec;a usados a guisa de pregos
para os cabelos. Tais pregos sao numerosíssimos, variados, belos e delicados.
Tem um comprimento que varia de um
mínimo de - Om300, como o p~k\l,
a um máximo de - 2m000 como o
i~íra akíri. A parte essencial de sua
estrutura é urna vareta, as vezes de
estipe de palmeira ou de taquarinha,
e em certos casos de osso, sobre a
qual sao coladas, amarradas e adaptadas penas e plumas de aves. A qualidade, a cor e a disposic;ao das mesmas determinam o cla e o sub-cla dos
quais os pregos sao privativos. Sao
todos de confecc;ao e de uso exclusivamente masculino. Para evi tarmos urna
prolixidade excessiva na · descric;ao
pormenorizada de centenas de objetos

B(>e ~-kíga

semelhantes, julgamos oportuno classificá-los nos seguintes tipos:
1. Ap(>gQ (>!Q
2. Bakaráia
3. Bakororího
4. Baragár~
5. Baruhóro
.5.1. ttiº(>re ~-waniºóro
5.2. V!QQága 1;1-warv.ºóro
5.3. haruhóro
. - birikedoréu
.
5.4. bar1;1ºóro ~k1;1ré9
5.5. bar\lºÓro ~k\lré1;1 (>-ia CQré1;1
5.6. bar1;1"!?óro kujaguré\l
5.7. bar1;1ºóro kujaguré1;1 (>-ia CQré1;1
6. B\lke (>!Q rá kugóra
7. CfºaÍWQ
7.1. CiºaÍWQ ~k1;1ré1;1
7 .2. CiQaÍWQ j'~ ~k\lré\(
7.3. ci"!?aíwQ kujaguré\l
8. :erigíga
8 .1. ~rigíga cQré\l
8.2. ~rigíga ~k\lré1;1
8.3. ~rigíga kujaguré\l
9. Icíra
- akíri
10. Kagára
1O. l. kagára j'~ ~k1;1ré1;1
10.2. kagára j'~ kujaguré\l
11. Kerekére-dóge ~!-áro
12. KiQg(>gQ
13. Kudóra
14. Maríg9 \l·kíga
15. M~ri ·PQríra
15 .1. M~ri pQríra cQré1;1
15.2. M~ri PQríra ~k\lré9
15 .3. M~ri pQríra kuiagaré1;1
15.4. M~ri p9ríra kujaguré\l
15.5. M~ri PQríra kuogoré\l
16. P~k\l
16.1. P~k\l CQré\l
16.2. P~k\l kujag1}ré\l
17. Pógea ke}éw1;1
17.1. pógea keléW\l ikáwa
ar(>e ~~~ºª ikáwa biagaré1;1
ar(>e ~~~"!?a ikáwa k\lriré\l

háce
- ikáwa
hakugúl!la ikáwa hiagaré\l
hakugúl!la ikáwa k9riré1;1
kuígQ ikáwa
kurugúgwa ikáwa
nahúre
- . ikáwa
17.2. Pógea keJ.éw9 Q-iága
ar(>e ~~~Qa Q-iága
hakugúl!la Q-iága
kQgQríga Q-iága
kugórQ Q-iága
kurugúgwa Q·iága
m~ríri kiga~uré\l

mokureá"!?o agaré9 Q-iága
na"!?(tre Q-iága
Qk9geré9
párÍ b<)
18. Rl;lh~jéw1;1
19. T\lgQ agíri
1. Ap(>gQ Q!9 - '~ ap(>~Q, tucanu9u;
(>!Q, bico [ prego ornado com bico de
tucanu~u]. Consiste numa vareta pontiaguda, recoberta de plumas, coladas
em mosaico com kígQ gúru e ornada
com tufozinhos de plumas brancas de
kúje, mutum. Na extremidade superior

Tipos de apQ~Q Q!Q, sendo os dois primeiros
privativos do sub-cla dos Baá~Q Jel}áge CeJ}egiw(íge Cel}egiwQ.ge e os dois últimos respectivamente do sub-cla dos Baá~Q Jel}áge
Cel}egiw(íge CQQUgiw(íge e do sub-clá dos
Baá~Q Jel}áge CQJ}ugiwQ.ge BQe E-ia~a~a
w(íge ( MRDB B53 1312 ), 1 = Om370;
(MRDB B53 1383; MRDB B54 1952 ; MRDB
B53 1297)

335

é adaptada, ou normalmente ao prego

ou na sua continua<;ao, a parte superior de um bico de tucanu9u. Variantes na disposi9ao das plumas e a
presen9a de plumas entre a vareta e
o bico, ou de penugem colada no mesmo, determinam os sub-clas possuidores.
2. Bat5aráia - * ? Com esta denomina9ao distinguem-se vários pregos,
as vezes bastante diferentes €ntre si,
mas todos caracterizados por um tran9ado de acúleos brancas de ouri90 e
linha preta de algodao, justamente denominado bakaráia.
3. Bat5ororí'ºo - * ? É urna vareta
levemente recurvada, na qual está
amarrada pelo seu éomprimento, a
guisa de bandeirinha, urna pequena
rede de cardéis de cujo lado maior
livre pende1n brancas plumas de pato
selvagem. A rede e a vareta sao revestidas de at5íri, branca penugem, colada com kí~Q gúru, resina. É um prego
privativo do cla dos lwagú~u-dóge.

ra tendo, porém, a ponta desprovida
de osso; b. qualquer um dos punhais
e furadores descritos em ~ baragára,
os quais podem ser usados também
como pregos, embora sua finalidade
principal nao seja esta.
S. Baivºóro -

* ? Sob esta denomi-

na9ao há dois tipos de pregos. O pri, meiro inclui adornos cujo fabrico obedece a seguinte técnica: em um seg.;.
mento de taquarinha, partido longitudinalmente em 1O ou 12 lascas, é introduzido um arozinho do mesmo material que, preso a elas. com b~rágu,
cerol, as mantém afastadas de tal forma que o conjunto adquire um aspecto ovoidal, quando as pontas da taquarinha sao amarradas e mantidas uni-

4. Baragára - * baragára, furador
com ponta de osso para abrir vários
furos rituais dos bororo. Nesta denomina9ao incluem-se : a. um tipo de pregos semelhan tes em seu aspecto geral
aos furadores descritos em ~ baragá-

Par de pregos do tipo ba~oronl?o, privativos do cla dos Iwagú~u-dóge (MRDB BSl
1127), 1 = Om450 e (MRDB BSl 1128)
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Tipo de baragára, privativo do sub-cla dos
Baá~Q Je'Qáge Ce'Qegiw\Íge Cq'Qugiwt;íge
(MRDB B54 1954), 1 = Om750

prego desta categoría privativo do cla
dos Apí!?Qrége ;
5.2. \l!Ql}ága t)-wart)l}óro - * l}!Ql}ága, designa9ao de certo espírito; \1,
( d)ele; warQl}óro, prego [prego dos
membros do cla que tem a primazia
sobre o espírito l}!Ql}ágal É um prego
desta categoría um pouco maior que
o precedente. É privativo do cla dos
PáiwQe.
A segunda categoría é formada por
exemplares cujo fabrico obedece a
seguinte técnica: numa pequena
cruz latina, feita de duas varetas, enrola-se um cordel o qual origina um
quadrado cuj os angulas sao as extremidades das próprias varetas. O pé
da cruzinha é pontiagudo e emerge do

Tipos de ban;tl]óro ~~l;lrél¡l Q-ia CQrél;l (MRDB
B55 2518 3), 1 = lm800 e de barl¡ll]óro lrujaguré\l Q-ia cQré\l (MRDB B55 2518 4 ), ambos
primaciais do clá dos Kíe; quatro tipos de
m~ri pQríra cQrél¡l, sendo o primeiro priva. tivo do clá dos · Baá~Q Jel]áge Cel]egiwV,ge
(MRDB BSS 2518 10) e os outros do clá dos
Kíe (MRDB B56 2518 17; MRDB B56 2518
18; MRDB B56 2518 16)

das. Em urna das extremidades adapta-se urna ponta de madeira e na outra
urna retriz de arara. O interior da
parte ovoidal é repleto de branca penugem, também colada as mesmas lascazinhas com kí~Q gúru, resina. Alguns
tipos sao:
5.1. t\ll}Qre ~-wart)l}óro - ~" tt)l}Qre,
lambaris; ~' ( d)eles; warQl}óro, prego
[ prego dos membros do cla que tem a
primazia sobre os lambaris J. É um

Tipo de barl;ll]óro birlke4orél;l privatI~o do
sub-clá dos K.íe CQl]ugiWV,ge ( MRDB B55
2049), 1 == .Om430
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Tipo de baivl]óro ~~\Iré\{, privativo do subclá dos Kíe CQl]ugiwY.ge (MRDB B52 831),
1 = Om600, e de baivl]óro kujaguré\l Q-la
~Qré\l, privativo do sub-clá dos Kíe Cel]eglwY.ge (MRDB B52 875)

quadrado. Os fios, em. geral sao invisiveis pois vem recobertos de plumas
coladas com kí4Q góru, resina, e os
lados do quadrado . sao ornados com
atµrl, branca penugem. o angulo oposto ao pé é encimado por urna retriz
de arara e os outros dois por tufozinhos de plumas da mesma ave. Alguns
tipos sao:
5.3. baiVl?óro birike4oré\l - * bar\l1}óro, prego ; birike4oré\l, aquele que
nao tem adornos [ prego sem adornos].
É o mais simples desta categoría e
consiste apenas na cruz latina com o
cordel enrolado na mesma. É privativo do sub-cla dos Kíe C91}ugiWl¡Íge.
5.4. bar\{1}óro ~k\lré\l - * har\{l?óro, prego ; ~k\lré\t, o amarelo [ prego
amarelo l Nele sao usadas sornente
plumas de kuí4Q, arara. É privativo do
sub-cla dos Kíe CQbugiw4ge. Quando
33.8

Par de pregos do tipo m~rl pQríra ~~\lré\l,
privativos do clá dos BaágQ Jel]áge Cel]eglwY.ge (MRDB B55 2518 6), 1 = lm800 e
(MRDB B55 251 5); tres m~ri pQríra kuia4aré\l, privativos do clá dos BaágQ Jel]áge
Cel]egiw\Íge (MRDB B55 2518 7; MRDB B55
2518 8; MRDB B56 2518 15); tres m~rl PQríra kujaguré\l, primaciais do sub-clá dos
Baá4Q Jel]áge Cel]egiwY.ge Cel]eglwY.ge
(MRDB B56 2518 12; MRDB BS6 2518 11;
MRDB B55 2518 9); par de m~rl pQríra kuo•
gorél}, primaciais do sub-clá dos Baá~Q Jel]áge Cel]egiwY.ge Cel]egiwY.ge (MRDB B56
2518 21 e MRDB BS6 2518 20)

empregado como complemento da coroa ~ arQe ~~~]}a pode alcan~ar o comprimento de ,.., lm800 e tem toda a
haste revestida de branca penugem ;
5.5. bar\lQÓro ~k\lré\l Q-ia c9ré\l * ba~]}óro, prego ; ~k\lré\l, o amarelo ;
01, ( d )ele; ía1, centro; c9ré9, o preto;

Tipo de b'l)~e Q!Q rá ku~óra, privativo do
sub-cla dos ~álwQe Ce11egiw1)ge ( MRDB B54
1307), 1 = Om440

[prego amarelo corn. centro pretol É
semelliante ao ·precedente, tendo, porém, no centro urna grande pinta arredondada de pe1i'as pretas de kúle, mutum. É privativo do sub-cla dos Kíe
CQQUgiw\Íge;
5.6. bani~óro kujaguré\l - * bar1}Qóro, prego ; kujaguré\{, o vermelho
[ prego verrnelho]. Nele sao us.a das
apenas plumas vermelhas de naQ\Íre,

Tipo de ciQaíWQ kujaguré\1 ( MRDB B53
1367), l = Om840 e de cillaíwQ j'~ ~~\lré\1
(MRDB BS4 1921 ), respectivamente privativos dos s ub-clas dos BQ~Q~Qri ~~eráe CQºugiw1)ge e dos BQ~Q~Qri :e~eráe Ce11egiw1)ge

ararapiranga. É privativo do sub-cla
dos Kíe CQQUgiw\Íge ;
5. 7. bar\{QÓro kujaguré\l Q-ia cQré\l
. - * bar\IQÓro, prego; kujaguré\l, o
vermelho; 01, ( d )ele; ía1, centro; CQ·
ré\J., o preto [ prego vermelho com centro pretoJ. É semelhante ao anterior,
tendo, porém, no centro do quadrado,
de ambos os lados, urna grande pinta
preta arredondada de plumas de kúje,
mutum. Quando usado como comple339
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mento da coroa, -+ ar«}e ~~~]ia pode alcan9ar o comprimento de ,..., lm80 e
tem tóda a baste revestida de branca
penugem. É privativo do sub-cla dos
Kíe CeQegiW\Íge.

6. B\Í~e Q!Q rá ku4óra - * bl)\e, tamanduá-bandeira; Q!Q, ponta; rá1,
osso ,· kudóra,
araraúna [ prego confeccionado com osso de focinho de
tamanduá-bandeira e ornado com tectrizes de araraúna]. Embora classificado como pógea ke}éW\l, entretanto difere <leste tipo em vários pontos.
A vareta é substituída por um dos
ossos do maxilar inferior do tamanduá-bandeira. É encimado por urna
pena de cauda de arara e revestido de
plumas coladas com kí4Q gúru, resina.
Ao longo do osso estao presas muitas
plumas de papagaio, a guisa de pingentes, cujas bases sao ornadas com
akíri, branca penugem. É privativo do
s~b-cla dos PáiwQe Ce]iegiWl¡Íge.
7. CiQaíwQ - * ciQáe, araracangas ;
íwQ, taquarinha [ taquarinha revestida de penas de arar~cangas]. É um
segmento de taquarinha revestido de
plumas de araracanga, coladas com
kí~Q gúru, resina. De espa90 em espa90 há também alguns tufos anulares
de plumas brancas de kúJe, mutum, e
longo da mesma sao disseminadas
a guisa de pingentes presas pela base,
plumas de araras. Em urna das extremidades há urna ponta de madeira e
na outra urna retriz de arara. Alguns
tipos sao os seguintes:

ªº

1

7 .1. cil_?aÍWQ ~~\lré\l * CiQaÍWQ,
· prego ; ~~1;1ré\l, o amarelo [ prego amarelo]. Em sua confec9ao sao usadas
apenas plumas amarelas de kuí4Q,
arara. É privativo do cla dos BQ~Q4Qrl
:t:~eráe;

7.2. CiQaÍWQ J'~ ~~\lré\l - * CiQaÍWQ,
prego ; ji, ( d )ele ; é, superfície ; ~~\l340

ré\l, o amarelo [ prego com plumas
amarelas na facel .Sua taquarinha é
revestida numa metade de tectrizes
vermelhas de clQáe, araracanga, e na
outra de plumas amarelas de kuí49,
arara. As plumas-pingentes sao também amarelas e vermelhas de araras.
É privativo do sub-cla dos BQ~94Qrl
:t:~eráe CeQeglw1¡Íge ;

7 .3. ciQaÍWQ kujaguré\l - * CiQaíw9,
prego ; kujaguré\l, o vermelho [ prego
vermelho]. É semelhante ao ci]iaíw9
~~\lré\l, com a diferen9a que as plumas de arara sao substituídas com tectrizes de ararapiranga. É privativo do
sub-cla dos B9~949ri :t:~eráe C91.?H$t·
'
W\lge.
~

8. :t:rlgíga - * ~rígl, cerne; gá, lasca [prego feito com urna vareta assaz
resistente]. É um rico prego. feíto com
urna refor~ada vareta de madeira revestida de plumas coladas com kí49
gúru, resina, e envolvidas por alguns
tufos anulares de plumas brancas de
kúJe, mutum. A extremidade superior
é encimada por urna retriz vermelha
de naQ\Íre, ararapiranga. Ao longo da
vareta e normais a ela há numerosas
retrizes de araras, de papagaios e de
gavi6es. Há dois tipos :
8.1. ~rlgíga c9ré1;1 - * ~rlgíga, prego ; c9ré\l, o preto [ prego preto]. É
caracterizado pelo revestimento da vareta que é de plumas pretas de kúje,
mutum. É privativo do sub-cla dos
Baá4Q ie]iáge C~]iegiW\Íge Ce]iegiwúge
. ,·
8.2. ~rlgíga ~~Qré\l - * ~rlgíga, prego ; ~~\lré\1, o amarelo [ prego amarelo J. É um prego semelhante ao prec~
dente do qual difere pelo revestimento da vareta que é amarelo de plumas
de arara. É privativo do sub-cla dos
Baá49 ieQáge Ce]iegiW\Íge C9]iugiW\Íge;

8.3. ~rigíga kujagurét.t - * ~rlgíga,
prego ; kujagurét.t, o vermelho [ prego
vermelhol Semelhante ao precedente,
caracteriza-se pelo revestimento da vareta que é vermelho de penas de naJi\lre, ararapiranga. É privativo do subcla dos BaágQ Je)iáge C9)iugiw\lge CQ·
ºUgiwQge.
9. I~íra a~íri - * i~íra, vareta ; a~í
ri, penugem [vareta recoberta de penugem]. É urna taquarinha encimada
por urna retriz de araras e revestida
de penugem branca, colada com kígQ
gúru, resina. Há variantes que apresentam alguns tufos de plumas brancas de mutum em vez de penugem, e
pingentes de bicos, peitos de tucanos
ou peles de picapaus. É denominada
também ~ t\ÍgQ agíri. :Estes pregos sao
usados exclusivamente em número de
mais de 20 como complemento da coroa ~ kurugúgwa e arQe ~~~Jia.
10. Kagára - * ká1, lasca; ága1, cabeleira; rá1, osso [ prego com rígidos
pingentes de cabelos humanos]. É urna
vareta revestida de plumas coladas
com kígQ gúru, resina, e encimada por
urna retriz de · ararapiranga. Ao longo
da vareta e normais a ela há pingentes
de cabelos humanos. Estes sao feitos
assim : a pequenas lasc~s de taquara,
revestidas por penas coladas, sao
amarradas· tenues madeixas de cabelos humanos. Há dois tipos :
10.1. kagára j'~ ~~\lrét.t - * kagára,
prego ; ji, ( d )ele ; é, superfície ; ~~\l
rét.t, o amarelo [ prego com face amarela]. Caracteriza-se pelas penas que revestem a vareta as quais, na metade
superior da mesma, sao amarelas de
kuí~Q, arara, e na metade inferior,
vermelhas de na)il¡Íre, ararapiranga.
Dos pingentes alguns tem somente plumas vermelhas e outros, na metade
superior, amarelas e na meta de infe-

Tipo de

~rlgíga

CQrét}, privativo do sub-cla
dos Baá~Q Jeºáge CeºegiwQge CeºegiwQge
(MRDB B53 1369), l = Om640 e de ~rlgíga
kujaguré\I (MRDB BS3 1770) privativo do
sub-cla dos Baá~Q Jeºáge CQºugiwQge CQºugiwQge

rior, vermelhas. É privativo do subcla dos BQ~Qg\)ri i;.~eráe BQe J;.-iagaga,
W\lge;
10.2. kagára J'~ kujagurét.t - * kagára, prego ; ji, ( d )ele ; é, superfície ;
kujagurét.t, o vermelho [ prego com plumas vermelhas]. É semelhan te ao
anterior, com a diferen<;a que as plumas sao todas vermelhas de naQ\Íre,
~rar~piranga. É privativo do sub-cla
dos 'BQ~Qg\)rl J;.~eráe CQºugiw\Íge.
11. Kere~ére-dóge ~!-áro - * kere~ére, vard. de ararinha ; dóge, suf. pl.
~t, ( d )elas ; áro, tectrizes [ prego com
tectrizes de urna vard. de ararinha].
É urna vareta encimada por urna retriz de ararapiranga e, em parte, revestida de um tran<;ado de acúleos de
ouri<;o e de linha de algodao limitado
em suas extremidades por tufos anu341
...

Tipo de kagára j'~ ~~\Iré\{, privativo do subcla dos BQ~Q,ºQrl ~~eráe BQe ~-iaºaga~ge
(MRDB B52 987.), l
Om500

=

lares de plumas vermelhas. Dele sobressaem molhozinhos de tectrizes de
urna vard. de ararinha. É privativo dos
membros do '.sub-cla dos BaáºQ Je}iáge ·
C9)iugiW1Jge BQe :t;-iaºaºa\Vl)ge.

ººº'
bico [prego pontiagudo como bico de
12. KiQgQºQ -

* ki<}go, ave;

aves]. É urna simples vareta revestida
de plumas coladas em mosaico e enci.

Tipo de

.., .

i~íra a~íri,

privativo do cla dos BQ·
, ~QgQri ~~eráe (MRDB B54 180¡ 16),
.'1 , lm800; de m~rl poríra kuogoré\t, pri'v ativo dos clas dos BaágQ Jet>áge Cel>egiwV,ge, dos BaágQ Jet>áge '' CQl>Ugi~ge 'e dos
" Kíe (MRDB B56 2518 19) ;·' par de i~íra ~íri1_privativo do cla dos BaágQ Jeºáge CQ'.l>~gi~ge (MRDB B56 2518 13 e MRDB B56
2518 14)
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ga coladas em mosaico com resina.
Deles nascem tectrizes de ararapiranga, ornamentadas em sua base com penugem branca. É um prego privativo
do sub-cla dos PáiwQe C9JiugiW\Íge.
\1-kíga - * marí~Q, grande cilindro de pecíolos de folhas de
buriti; \l, ( d )ele; kíga, chifre [ prego
semelhante aos que sao usados para
enfeitar o ~ marí49, cilindro de pecíolos de buriti, destinado a urna dan9a, os quais sao denominados também
marí4Q \1-kíga]. É uma vareta pontiaguda tendo, na metade, um tufo anular de plumas brancas de kúJe, mutum,
e toda a metade superior revestida de
plumas coladas em mosaico. No topo
há mais um tufozinho de plumas brancas de mutum, encimado, as vezes,
por outras plumas e sempre por tres
retrizes vermelhas de na'1\Íre, ararapiranga. Sendo que há dois cilindros de
pecíolos de folhas de buriti, denominados respectivamente marí4Q , ar~4\l e
marí49 im~4\l, ou seja cilíndro menor
e cilindro maior, há também dois tipos de pregos destinados a orná-lo_s,
chamados, pois, marí4Q ar~4\1 \l·kíga e
marí4Q im~~\1 \1;.kíga, ou seja, prego
para o cilindro menor e prego para o
cilindro maior. Distinguem-se por variantes na cor das plumas coladas na
has te.
14.

Tipo de kere~ére-dóge ~t-áro, privativo do
sub-cla dos Baá~Q Jeºáge CQºugiW1Jge BQe
~-ia~a~aW1Jge ( MRDB BS6 2598), 1 = Om580
e de ku~óra, privativo do sub-cla dos PáiWQe CQºugiW1Jge (MRDB BSS 1308)

macla por um tufo de retrizes de araras. É privativa dos clas dos Baá49
Jeháge Cehegiw\Íge ou dos Baá4Q JeJiáge CQJiugi~ge de acordo corn a cor
das penas e das plumas.
13. Ku4óra -

* ku4óra, araraúna

[prego com motivos de plumas de
araraúna]. É urna vareta encimada
por urna retriz de ararapiranga. Seu
corpo é parcialmehte revestido de
anéis azuis e verrnelhos, ·al terna dos, de
plumas de araraúna e de ararapiran-

Marí~Q

15. M~ri p9ríra - * ni~rl1, grandeza;
PQríra, instrumento musical de sópro
[grande prego com aparencia de um
instrumento musical de sópro l. Consta
de urn segmento de taquarinha r~ves
tido de plumas coladas em mosaico,
tendo numa das extremidades, ·urna
ponta de madeira e na outra urna pena
da cauda de arara. É ornada tanibém
com tufozinhos anulares brancos de
kuje, mutum, em número variável.
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resina. É privativo do cla dos BaáªQ
ieQáge Cel]egiw~ge ou dos Kíe;
15.2. m~ri pQríra ~~\lré\l - * m~ri
pQríra, prego ; ~~\lré\l, o amarelo [prego amarelo] . Caracter:iza-se por a presentar a taquarinha recoberta de tectrizes amarelas de kuíªº' arara, coladas em mosaico. É privativo do cla
dos BaáºQ iel]áge Cel]egiw\lge;
15.3. m~rl PQríra kuia~aré\l - * m~
ri PQríra, prego; kuiaªá, semente de
milho; ré\l, suf. sem. [prego com penas da cór do milho i.e . .amarelas]. É
caracterizado por anéis de plumas vermelhos e amarelos, alternados. Na extremidade superior há urna retriz de
naQ\Íre, ararapiranga. É privativo do
cla dos BaáºQ Jeºáge Cel]egiW\Íge ;
15.4. m~ri pQríra kujaguré\l - * m~
ri pQríra, prego ; kuJaguré\l, o verme-

· Tipo de marígQ ar~g9 9-~ga, privativo do
; ·sub-cla dos lwagúgu-dóge CQ~ugi~ge
(MRDB B57 3115), 1 = Om740
..

;

.

..
"

Estes tipos ,de pregos podem ser usados também como complemento da coroa ~ -arc}e ~~Qa e, neste caso, alean. c;am o -comprimento de ,..., lm800. Os
principais tipos sao :

15 .1.

m~ri PQríra cQré\¡ -

* m~ri PQ·

rira, prego ; cQré\l, o preto [ prego pre. to:J. É caracterizado por ter a taquari.·.: nha recoberta de plumas pretas de
·r. kúje, mutum, coladas com kí~Q gú~u,

·-

Tipo de marígQ im~g9 9-~ga, privativo do
sub-cla dos Iwagúgu-dóge Ce.~egi~ge
(MRDB BS6 2623), 1 = Om660
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lho [prego com plumas vermelhasl É
caracterizado por apresentar somente
plumas vermelhas de na'Qú.re, ararapiranga, exceto as dos tufos que sao
brancas. É privativo do sub-cla dos
BaágQ Je'Qáge Ce'Qegiwú.ge Ce'Qegi,
W\lge;
15.5. m~ri PQríra kuogoré\l - -1: m~
ri pQríra, prego; kuógo, flor amarela
de paratudo; ré\l, suf. sem. [ prego com
plumas amarelas como flor de paratudo J. Caracteriza-se por a presentar
apenas plumas amarelas de kuígQ,
arara, exceto as dos tufos que sao
brancas. É privativo do sub-cla dos
BaágQ JeQáge Ce'Qegiwú.ge CeQegiwú.ge.

las com kí~Q gúru, resina. Estas sao
limitadas, na parte inferior, por um
tufozinho anular de tectrizes brancas
de kú}e, mutum, e na parte superior,
amarradas ao topo do objeto, por plumas aparadas, de tal modo a se assemelharem a corola de urna flor. Há
dois tipos:
16.1. p~~\l CQré\l - ·k p~~\l, prego;
cQré\l, o preto [prego com plumas pretas J. Apresen ta tectrizes pretas de kúje, mutum, exceto as dos tufos que
que sao brancas, e as do centro da
corola; que sao vermelhas. É privativo
do sub-cla dos BaágQ Je"Qáge CeQegiwú.ge Cel]egiwú.ge ;
16.2. p~~\l kujaguré\l - * ~~, pre·
go ; kujaguré\l, o vermelho [ prego com
plumas vermelhas]. É um prego semelhan te ao anterior, con1 a diferen9a de
que todas as plumas sao vermelhas
de ararapiranga exceto as dos tufos
brancos. É privativo do sub-cla dos
BaágQ ieQáge CeQegiwú.ge CeJiegiwú.ge.

* pú, reciprocidade; Qgea, frente; kéje, sobre; W\11
aquilo [prego cujas penas maiores, sao
colocadas urna sobre a outra J. Designa9ao genérica de um tipo de pregos
que, em linhas gerais, sao feitos assim:
na extremidade superior de urna vareta, variamente ornada com tufos de
plumas, penazinhas coladas, tran9ados
de acúleos de our~90 t es tao amarradas
pela base, a guisa de penacho' duas ou
mais retrizes ou remiges de certas
aves, e, freqüentemente outras menores. As penas, que as vezes levam ornamenta9áo de a~írl, penugem branca,
ou de plumas, es ~áo unidas face a face,
donde a denomina9ao <lestes pregos.
Em certos exemplares, urna das penas
é substituída por urna lascazinha de
taquara, recoberta de plumas coladas
17. Pógea kejéW\l -

P~~

cQré\l ( MRDB B53 1310 ) e p~~\l kuja·

gurét.t (MRDB BSS 2558), ambos privativos
do sub-clá dos Baá~Q Je~áge CeºegiW1¡Íge Ce-

ºegiw*ge

16. P~k\l - -/( ? É um prego feito
com urna lasca de taquarinha revestida no ten;o superior de plumas cola-
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ponta há urna das rémiges menores de
gaviáo-real. É privativo do sub-cla dos
Baá9Q ie\?áge C91}ugiW\Íge BQe J;:-ia9a9aw9.ge;
arQe ~~~l}a ikáwa k1;lriré\f - ~': ar<?e
~~~ba, gaviáo-real ; ikáwa, rémige;
k\lrlré\1, o grande [ prego com grande remige de gaviao-realJ. Prego em
cuja ponta há urna das re1niges maiores de gaviáo-real. É privativo do subcla dos Baá9Q ieºáge Cc;.>ºugiw\Íge CQl}ugiw9.ge e dos Baá9Q Jel]áge C9l]ugiW\Íge Cel]egiw\Íge ;
bá~e ikáwa -

~~ há~e, ·gar9a ( = tu-

iuiú) ; ikáwa, rémige; [ prego com urna
rémige de tuiuiúJ. É urna simples

Tipo de prego arQe ~~~Qa Q5.áwa biagarét,t,
privativo do sub-cla dos Baá~Q JeQáge CQ- \
Qugi"7Qge BQe ~-ia4a4a"7Qge ( MRDB BS6
2613), 1 = OmSOO; par de pregos arQe ~~~Qa
i~áwa kl.lrirét,t, respectivamente privativos
do sub-clá dos Baá4Q JeQáge CQQUgi"7Qge
CQQugiwt}ge ( MRDB B56 2624) e do sub-cla
dos Baá4Q JeQáge CQQUglwe)ge CeQegi\YQge
(MRDB B56 2622)

e encimadas por urna madeixa de cabelos humanos. Nalguns a pena é urna
só, mas a denomina9áo permanece a
mesma. Podemos dividi-los em :
17.1. pógea keléw\t ikáwa - * pógea kejéw\t, prego ; ikáwa, rémige [ prego com remige J. Prego caracterizado
pela presen9a de urna rémige de determinada ave, a qual lhe empresta o
nóme. Alguns tipos sao os seguintes:

ar<?e ~~~ºª ikáwa biagaré\1 - * arQe
~~~ºª' gaviáo-real; ~áwa, rémige; biagaré\f, o pequeno [ prego com pequena
rémige de gaviao-realJ. Prego ern cuja
346

Par de pregos bá~e ~áwa, privativos do
cla dos Baá~Q JeQáge CeQegiwt}ge CeQegiwt}ge (MRDB BSS 1957 2), 1
Om520 e
(MRDB BSS 1957 3 ). Entre os dois pregos,
a rede que serve para prende-los a cabe9a,
denominada bQ~Ql!l\l·dóge ~!-áo j'~wQ
(MRDB BSS 1957 1)

=

..

remige de tuiuiú enfiada numa redezinha, usada na cabe~a a guisa de
touca. É privativa do sub-clá dos BaáQQ iel}áge Cel}egiW\Íge Cel}egiw9ge;

bakugúl!,la ikáwa biagaré\l - * hakugúl!,la, gaviao-requinta; ikáwa, remige; biagaré\l, o pequeno [prego com
pequena remige de gaviao-requinta].
Prego em cuja ponta há urna das remiges menores de gaviao-requinta. É privativo do sub-cla dos BaágQ Jel}áge
Cel}egiW\Íge Cel}egiw\Íge ;
bakugúl!,la i]s.áwa k\lriré\l - * bakugúl!,la, gaviao-requinta; ikáwa, remige; k\lriré\l, o grande [prego com urna
das grandes remiges de gaviáo-requin-

Prego do tipo kurugúgwa i~áwa, privativo
do sub-cla dos Baá~Q Jel]áge CQl}ugiw~ge
BQe ~-ia~a~aw~ge ( MRDB B56 2596),
1 = Om440 ; par de pregos kurugúgwa i~á
wa, privativos do sub-clá dos Baá~Q Jel>áge
CQl]ugiw4ge éel]egi,\'\Íge ( MRDB B56 2631)
e do sub-clá dos Baá~Q Jel]áge éel}egiw4ge
BQe :t-ia~a~aw(1ge ( MRDB B56 2616)

ta]. Prego en1 cuja ponta há urna das
rerniges rnaiores de gaviáo-requinta. É
privativo do sub-cla dos ArórQe Cel}eg1w1¡1.ge;

.

Tipo de ba~ugúJ!la ~áwa k\trirét;t, privativo do su b-clá dos ArórQe · éel]egiw4ge
(MRDB B55 2555), 1 = Om530; de ba~ugú1!1ª ~áwa biagaré\l, privativo do sub-clá
dos Baá~Q Jel}áge éel]egiw4ge éel]egiw4ge
(MRDB B55 2554) ; de nal}l;Íl'e ~áwa, privativo do sub-clá dos Arórqe éegegiW\Íge
(MRDB BSl 1102 )

~

kuígQ ikáwa - >'< kuíQQ, arara; ikáwa, r emige ; [ prego corn urna remige
de arara]. Prego ern cuja extrernidade
superior há urna das rerniges de arara ;
é cornurn a vários clas ;
kurugúgwa ikáwa - '/( kurugúgwa,
gaviáo-caracaraí; ikáwa, rernige; [prego com remige de gaviao-caracaraí].
· Prego em cuja extrernidade superior
há urna r ernige de gaviao-caracaraí. É
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privativo dos sub-clas dos BaágQ Jeºáge.
na~*re ~áwa -

* naº*re, ararapi-

ranga ; i~áwa, rernige ; [ prego de ararapiranga J. Prego ern cuja extrernidade superior há urna rernige de ararapiranga. É privativo do sub-cla dos ArórQe Ce~egiw*ge ;
17. Pógea kejéw9 Q-iága -

* pó-

gea kejéw9, prego; 01, ( d )ele; iága,
cauda [ prego corn retrizes de aves l
Prego caracterizado pela presenc;a de
urna ou rnais retrizes de determinadas
aves, que lhe ernprestarn o norne. Alguns tipos sao os seguintes:

Modo de usar os pregos do tipo
pQríra

m~ri

ar\)e ~~~ºª Q-iága - · * ar\)e ~~~ºª'
gaviao-real ; 0 1, ( d )ele ; iága, cauda
[ prego corn urna retriz de gaviao-real].
É urn prego ern cuja extrernidade superior há urn retriz de gaviao-real. É
cornurn a vários clas ;
~ba~ugúl!la Q-iága -

* ba~ugúJ!la, ga-

viao-requin ta; 01, ( d)ele; iága, cauda
[ prego corn urna retriz de gaviao-requin tal É urn prego ern cujo tópo há
urna retriz de gaviao-requinta. É privativo do sub-cla dos ArórQe Ceºegiw*ge;
kQgQríga Q-iága - * k9g9ríga, galo ;
0 1, ( d)ele; iága, cauda [prego corn urna
retriz de galo]. Prego ern cuja extrernidade superior há urna retriz de galo.
É privativo do sub-cla dos BQkQg\)ri
f:~eráe Ceºegiw*ge. Note-se a particularidade de urna pena de ave introduzida pelos civilizados ter entrado
na confecc;ao de urn adorno oficial
dos bororo;
kugórQ Q-iága - * ku~ór9, araraúna; 01, ( d )ela; iága, cauda [ prego corn
urna pena da cauda de araraúnal Prego ern cuja extrernidade há urna retriz de araraúna. É privativo do subcla dos Kíe CQºugiw*ge;

Pregos do tipo ar9e ~~~qa Q-iága : privativo
do sub-cla dos Kíe CQqughajge (MRDB B56
2627), 1 = Om600 ; privativo do sub-cla dos
Kíe Ceqeghajge (MRDB B56 2615); privativo do sub-cla dos Baá4Q Jeqáge CeqegiW\'tge BQe ~-ia4a4awl¡Íge (MRDB BS6 2608); privativo do sub-cla dos Baá4Q Jeqáge CQºugtW\Íge CQqugiW\Íge ( MRDB B56 2618); privativo do sub-cla dos Baá4Q Jeºáge Ceqegiwl)ge Ceqegiwl)ge (MRDB B56 2619)
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de superior há urna pena de gaviáocatacaraí. É comum a vários clás;
m~ríri

Cabe~a

de bororo ornada com vários pregos

Tipo de ba~ugúlpa Q--iága, privativo do sub-cla
dos ArórQe CeºegiW\Íge (MRDB B57 3128),
1 = OmSSSO; de kQgQríga Q-iága, privativo
do sub-clá dos BQ~QªQri ~~eráe CeºegiW\Íge (MRDB B54 1842) ; de ku4órQ Q-iága, privativo do sub-cla dos Kíe CQºUgiWl¡Íge
(MRDB B53 1534)

kurugúgwa Q-iága - * kurugúgwa,
gaviao-caracaraí ; 0 1, ( d )ele ; iága, cauda [prego com urna retriz de gaviáocaracaraíl Prego em cuja extremida-

kigaguré1;1 - '{( m~ríri, metal;
kigaguré1;1, o branca [ prego com ornamentos de crescentes de metal brancal É um prego, essencialmente feito
com urna pena da cauda de arara, em
cuja nervura esta.o disseminados, presos pela parte central, vários pequenos
crescentes de metal branca, em tempos
idos talvez de prata. É privativo do
sub-cla dos PáiwQe CQ1?ugiwV.ge ;

Prego do tipo kurugúgwa Q-lága priYativo do sub-cla dos Baá4Q Jeºáge CQºUgiW\Íge CQºugi~ge ( MRDB B56 2612), 1 = Om700
e do t ipo ba~aráia privativo do sub-cla dos
Baá4Q Jeºáge CQºugiwt)ge CQºugiwt)ge
(MRDB BS2 896)
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dourado i.e. bonito]. Prego encimado
por urna retriz de arara, de cuja nervura pendem molhozinhos de tectrizes amarelas de arara. É privativo dos
membros do~ sub-clas dos PáiwQe;
pári he) - ·* pári, ema; hó2, plumagem [prego feito com penas de emal
Prego em cuja extremidade superior
há também penas de ema. É privativo do sub-cla dos Iwagú~u-dóge CQ1,;?ugiw(tge.
18. RQ.h~jéw\l ~'< ríti, fogo; h~,
faísca ; ji, ( d )ele; é, extremidade; WQ.,

Par de pregos do tipo m~ríri kigagurét.t, pri.vativos do sub-cla, dos PáiwQe CQºugiw~ge
(MRDB BS.5 2490), l · = Om580 e (MRDB
BSS 2491)

mokureáºo agaré\l Q-iága - ~-r mo15ureáºo agarél;l, curiango; 0 1, ( d)ele;
iága, cauda [prego com retriz de
curiango J. Prego em cuja extre1nidade
superior há duas retrizes de curiango.
É privativo do sub-cla dos Iwagú~u
dóge Ceºegiw(tge ;
naº(tre Q-iága - * nal,;?(tre, ararapiranga; 0 1, ( d )ela ; iága, cauda [ prego
com retriz de ararapiranga J. Prego em
cuja extremidade superior há urna retriz de ararapiranga. É con1um a vários clas;
QkQgeréQ. - ~'r Q.!5\)ge, dourado; réQ.,
suf. sem. [prego semelhante a peixe

Tipo de mo~ureáºo agarét.t Q-iága, privati.vo
do sub-cla dos Iwagúgu-dóge Ceºegi~ge
(MRDB B56 2610), 1 = OmSSO; tipo de naº~re Q·iága, privativo do sub-cla dos ArórQe CQºugi~ge (MRDB B53 1373)
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BQe ~~iripága

•

·BQe ~kiripagá~Q * hQe ~~ripága,
mentira; dQ1, suf. [fazer mentira]. Mentir, enganar, falsificar. conj. "Tá-re hQe
~~rlpagá~Q ?" "B<,lrQ; ce-mQ~\1 ká-re
hQe ~~iripagá~Q ", "Vós men tistes?
"Nao nós nao mentimos" i.e. "Mentistes?" "Nao; nao mentimos".
11

BQe ~-kQ~1J kóQo - ~-: hQe, índios bororo; ~' ( d )eles; kQ~\l, movimento; kóQO, peda90 [ enfermidade que quebra o
movimentol Caibra.
BQe ~-kQgl¡l kaJeJéW\l - Tipo de
~-kaJeJéw\1, cinto dos bororo.
BQe

~-~\l~áW\1

-

-->

hQe

* hQe, índios bororo;

~,

( d )eles; k\l~áw\1, esteira [ esteira
dos boro ro]. Designa9ao genérica de
qualquer artefato usado como esteira.
1. Preliminares
2. Tipos de esteiras
2.1. Esteiras tranc;adas
h~!Q
h~!Q a!ugoré\1
h~!Q J'aré\1
hQkQ~Qri b<.) pá~\1 jÍW\1 b~!Q
kQ~Q
Par de pregos do tipo Q~Qgerél}, privativos
do sub-cla dos PáiwQe CQºugi~ge ( MRDB
B57 3124), 1 = Om750 e (MRDB BS7 3125)

aquele Tprego que quer imitar chamas
e faíscas] : É urna vareta encimada por
algumas retrizes vermelhas de naQvre,
ararapiranga, que quereriam imitar
Hnguas de fogo. É privativo do cla
dos PáiwQe.
19. TlJ,gQ agíri - * t1J_gQ, taquarinha;
agírl, penugem branca [ prego com penugem branca]. É um prego denominado também --> i~íra a~.
BQe ~kirlpága - * hQe, coisa ; ~kiripága,
engano [coisa mentirosa]. Mentira,
engano, falsifica9ao.

kQ~Q

o-k<,lra
2.2. Esteiras de peles de animais
a~úgo híri
aígQ híri
aipoQuré\1 híri
atúho híri
ipíe hírl
ipoceré\l bíri
jQJ!lO hfri
\
Qrógu bíri
PQQQgQ bíri
2.3 Esteira de entrecasca
Q~WaJ!líe

1. Preliminares
Os bororo nunca dormem ou se assentam sobre o solo desprovido de prote9ao mas sempre usam um tapete ou,
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Par de pregos do tipo pári bQ, privativos do
sub-clá dos lwagú~u-dóge tQºugi~ge
( MRDB BS6 2604) / 1 = Om620 e ( MRDB
BS6 2605)

Par de pregos do tipo Q~Qgeré\l, privativos
do sub-clá dos PáiwQe teºegi~ge (MRDB
B57 3127), 1 = Om660 e (MRDB B57 3126)

pelo menos, algumas folhas . Este costume justifica-se pelo medo supersticioso de serem prejudicados pela influencia de alguns possível feiti90 colocado no chao sob a forma de alguma
folha ou raminho. Em cada choupana há tantas esteiras quantas exige a necessidade da família e petmi-

tem as atividades da mulher. Os tran9ados sao feitos de nQi~c}ro, broto de
baba9u, ou de mari~c}ro, broto de buriti. A colheita da matéria prima e a
confec9ao da pe9a sao oficios das mulheres. Elas tem grande habilidade ern
fazer seus trabalhos que tran9am também de noi:te na rnais completa escuridao. A a9áo de tran9ar é indicada com
a f. te}, fabrica9ao, precedida pelo designativo da pe9a que se prepara; p. ex.
b~!Q te}, fabrica9ao de urna esteira de
broto de b°'riti. Urna vez retirado o
broto, os folíolos sao livrados de suas
nervuras. Em seguida sao deixados a
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ourela inicial e a final sáo reinata das,
a tranc;a acabada, com o próprio material da esteira. Os semifolíolos sáo
tranc;ados entre si, previamente dobrados no sentido longitudinal, e o desenho resultante é do tipo de espinha
de peixe, no sentido da largura da esteira, exceto nas ourelas, em que, por
urna faixa de ,..,, OmOSO, muda de direc;áo. As esteiras sáo muito flexíveis e
tem a consistencia de grossos tapetes.
Sáo primaciais de vários clás, mas de
uso comum. Os principais tipos sáo :
h~!Q ·k b(>e,
índios bororo; ~,
( d)eles; ~!Q, estante [ estante dos bororo i.e. coisa onde os bororo permanecem normalmente]. É urna esteira
que nao apresenta particularidades no

Tipo de
~u-dóge

b~!Q,

primacial do cla dos Iwagú(MRDB BSl 829), 1 = lm690 .

ac;áo do tempo, pendurados, a fim de
que percam a umidade e se alvejem.
Durante a operac;áo de tranc;ado a palha é repetidas vezes borrifada com
água para facilitar o trabalho.
2. Tipos de esteiras
2.1. Esteiras tranc;adas
Há esteiras feítas de mariQ(>ro, broto de buri ti. Sáo as mais usadas e
apreciadas por serem de qualidade superior e pela facilidade que oferecem
ao transporte. Seu tranc;ado é conduzido no sentido da largura, sendo o trabalho realizado contemporaneamente
em todo o comprimento da esteira. A

Tipo de b~!Q a!ugoré~, primacial do sub-cla
dos Arór9e C9ºugiw*ge (MRDB B51 1094),
1 = lm950
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B~!Q

j'aré\l, primacial do cla dos Iwagú~u
-dóge (MRDB BS7 2923), lt = Om890

Tipo de b~!Q a!ugoré\l, primacial do sub-clá
.dos BQ~Q~Qri ~~eráe CQºugiwt)ge (MRDB ·
BS7 2924), l = lm680
.

feitio. É primacial do cla dos Iwagú~u-dóge;

h~!Q a!ugoré1;1 -

* h~!Q, esteira de

tranc;ado; a!ugoré1;1, o pintado [esteira de broto de buriti com desenhos J.
É urna esteira como a anterior apresentando; porém, quadriláteros com
lados de ,.,., Om250 fei tos com urna
tira de entrecasca enegrecida por
imersao em lama, incorporada ao tranc;a.do. É comum a vários clas de acórdo com os motivos pretos;
1

j'aré1;1 - * h~!Q, esteira de tranc;ado; ji, ( d )ela; ía1, abertura; ré1;1,
suf. poss. [esteira com abertura]. É
urna espécie de cilíndro feito com o
mesmo tranc;ado do h~!Q e usado para
h~!Q
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dormir nas noites frias. l Esse cilíndro
em outros tempos era um verdadeiro
saco de dormir, aberto apenas de um
lado. A tradic;ao, porém, diz que certa
vez, durante um assalto de tribo inimiga, sucumbiram, sob os golpes élos invasores, alguns moc;os que dormiam
riesse abrigo. Para evitar a repetic;ao
do acontecido, as índias comec;aram
entao a fabricar esta pec;a com aberturas nas duas extremidades, para facilitarem a fuga em caso de perigo.
É primacial do cla dos lwagú~u-dóge;
hQ~Q~Qri hQ pá~1;1 jíw1;1 h~!Q ~Q~Qri

* hQ-

tatu-canastra; hó2, carapac;a;
pá~1;1, decúbito; ji, ela; w1;1, aquela;
b~!Q, esteira [ esteira com desenhos semelhantes aos da carapac;a do tatucanastra]. É urna esteira como o b~!Q
apresentando, porém, a repetic;ao do
motivo da ourela em duas tiras lóngitudinais eqüidistantes dos lados e
entre s~. É primacial do cla dos BQ~Q
~Qri J;,~eráe ;

•

Esteira em fase de fabrica9áo ( MRDB BSS
2557), 1 = lm640

Tipo de bQ~Q~Qri bq pá~t,t jíWt,t b~!Q, primacial do da dos BQ~Q~Qri ~~eráe
(MRDB BSl 830), 1 = lrn700
Adulto sentado sobre urna esteira do tipo
kQ~Q ocupado ern fiar fibras de tucum

relas que, em vista da matéria prima
ser mais grosseira, nao sao tran9adas
mas rematadas com duplos cordéis.
Essa esteira, pela natureza das fólhas
de que é feita, é menos fina e mais
rígida que as anteriores. É primacial
do cla dos ArórQe ;

Mulher tran9ando urna es teira do tipo

kQ~Q

o-~Qra

kc?~9 -

*? É urna esteira de tamanho e técnica de fabrico identicos aos
do h~!9 feita, porém, de nQi~c}ro, broto
de babas,:u. Há urna diferen9a nas ou-

kc}g·Q o-~Qra - * kQQQ, esteira; 01,
sua; kQ1, parte alta ; rá1, pecíolo [ tran-

9ado que conserva, num dos lados, o
pecíolo do bróto de palmeira que
serviu para a sua confec9ao J. Esteira de tran9ado grosseiro, ten do um
dos lados maiores feíto como próprio
pecíolo do bróto de b aba9u que serviu
para sua confec9ao.
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a!ú1?o bíri - ·/( a!ú1?o, veado-galheiro ; bíri2, pele [pele de veado-galheiro].
Cauro de veado-galheiro ;
ipíe bíri - .,( ipíe, ariranha; bírh,
pele [pele de ariranha J. Couro de ariranha;
ipocerév bíri - .,( ipoceré\l, irara;
bíri2, pele [pele de irara]. Cauro de
.irara;

* j<):rpo, lontra; bírh,
pele [pele de lontral Cauro de lontra;
Qrógu bíri - * Qrógu, guac;uti; hírl2,
pele [pele de gua<;uti]. Cauro de guac;uti;
W1?QgQ, gua9uete; bíri2, pele [pele
de guac;uete]. Cauro de gua<;uete. Esse
jQJ!lO bíri -

AígQ bírl ( MRDB B53 1384), 1 = lm670

2.2. Esteiras de peles de animais
As peles de certos animais, depois
de estiradas e secas, sao usadas como
esteiras. As principais destinadas a este
uso sao:
ªºúgo bíri - * ªºúgo1, jaguar; bíri2,
pele [pele de jaguar J. Cauro de jaguar.
Para pormenores sobre a cerimónia
duran te a q ual este couro é pin ta do e
entregue ao dono ~ barége ~-~eºc?9\l,
banquete das feras ;
aígQ bíri - ·k aígQ, su<;uarana ; bíri2,
pele [pele de su9uaranal Cauro de su<;uarana. Para pormenores c. a. ~ barége ~-~eºc?9\l, banquete das feras ;
aipo1?uré\l bírl - * aipo1?uré\l, jaguatirica; hírl2, pele [pele de jaguatirical Couro de jaguatirica. Para pormenores ~ aipol}uré\l bíri, cauro de jaguatirica;

AipoQuré\l bíri (MRDB B51 1132), 1 = lml60
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JQJ!l.O bíri (MRDB B58 3595), 1

Tipo de Q~WaJ!l.Íe
(MRDB B56 2517), 1

para recém-nascido
= Om900

tapete é de uso exclusivo do bári, xama dos espíritos.
2.3. Esteira de entrecasca
QkwaJ!lÍe - * 9kwáf!1\l ' Í, jequitibá;
es, suf. poss. [esteira feita com enti:~e
ca~ca de jequitibál É urna pequena
esteira preta feita com entrecasca de
jequitibá macerada na água. É comum
a todos os clas e serve para abrigar
um recém-nascido.
Bc?e ~-kúºu kejéw\l - Tipo de ~ bc?e
~!-áo ka}ejéw\l, coroa dos bororo.
Bc?e ~-kúºu kejéw\l kiºQré\l cQré\l Tipo de ~ b9e ~!-áo kajejéw\l, coroa
dos bororo.

= 1m040

Bc?e ~-kúie - * bc?e, índios bororo; ~,
( d )eles ; kúie, colar [colar dos índios
bororo]. Designa9ao genérica de qualquer adorno usado pelos bororo a
guisa de colar.
1. Preliminares
2. Tipos de colares
2.1. Colares de algodao
akígu bc?e ~-iaºaºáwt.t
2.2. Colares de casulos
mar\lgQº\l j'aiw9rét.t
2.3. Colares de dentes
aºúgo Q
ªºúgo
,
, º~ºº
a1g9 Q
aígQ Q~ºQ
aipol,;?uré\l Q
baráe ~!-Q
júkQe ~!-Q
júkQ Q
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BQe ~-kúie

2.4. Colares de madrepérola
k9e
k9e áro ~~\lré\l
k9e áro \l·n.tgt.tré\l
kQe ceré\l
kQeré\l
kQeré\l áro ~k\lré\l
kQeré\l áro \l·n.tgt.tréQ
2.5. Colares de metal
m~ríri ~k\lré\l
m~ríri ~~\Iré\! \1-kigaré\l
m~ríri
m~ríri

kigaguré\l
kigaguré\l \1-kigaré\l

2.6. Colares de osso
úp~ rá
2.7. Colares de unhas
hQkQgQri b\lr~gi
hQkQgQrl ~Qgi
hQkQgQri iu.Qgi akirlré\l
hQkQgQri i:g.Qgi aroré\l
hQkQgQri i:g.Qgi hápe
2.8. Colares de vegetais
kaigága
kaigága Q!Q akiriré\l
kaigága Q!Q ko]]oré\l
kaigága Q!Q ko]]oré\l akiriré\l
kéo
marlg9ro
2.9. Colares vários
hakaráia
h9e ~k-~:g.áw\l
iakómea
iakómea
iakómea
pái híri
1. Preliminares
Os colares usados pelos bororo sao
numerosíssimos e, em geral, de esmerada fabrica9ao, sempre masculina.
Steinen afirma, com razao, ter visto
colares de dentes humanos extraídos
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de civilizados inimigos e até maxilares
de brancos. Diz outrossim que os índios usavam pingentes de dentes de
feras para tornar-se fortes e ágeis :
is to é falso, pois os bororo os cingem
apenas como enfeites ou, se de dentes
de on9as, também como lembran9a
de algum ente querido defundo ( Steinen 1897: 336 ).
2. Tipos de colares
2.1. Colares de algodao

akígu b9e ~-iagagáw\l - ,~ akígu, artefato de algodao; bc}e, índios bororo;
~, ( d)eles; ía1, centro; dága, dentro;
W\l, a quele [ pe9a de algodao dentro
da qual es tao os bororo J. Embora este
adorno n ao seja propriamente um colar, todavía, para fins práticos, o classificamos aqui. É um enfeite que,
quando envergado, pode ser considerado como formado de dois feixes de
cordéis a tiracolo em ambos os ombros, cruzando-se no peito e nas costas. Nos dois pontos de cruzamento, há
um kigúgµ, franja de fios de algodao,
e, as vezes, também um pequeno tran9ado de acúleos de ouri<;o e plumazinhas. Os feixes originam-se da reuniao
de vários cardéis de algodáo, cujo fabrico obedece a seguinte técnica: dois
cani9os de ,..., Om050 de diametro por
,..., Om500 de comprimento, sao colocados b em juntos no sentido longitudinal e recebem alternativamente la9os de linha de algodáo. O estreito tecido que se produz, assemelha-se a
urna renda e facilmente todo se desfaz quando nao se prende o fio terminal com um nó cego. Retirada essa
fitazinha dos cani<;os, é diligentemente retesada, transformando-se num
cordao de sec<;áo quadrática, que serve para a confec9ao <leste atavío. De
uso geral, é primacial do cla dos BQkQgQri :e~eráe.

•

Além do colar descrito, quaisquer
faixas de tecido de algodao, especialmente as mais largas, podem ser usadas ao redor do pesco<;o ou a tiracolo
~ a~ígu, algodao.

Tipo de a~ígu bQe ~-ia~a4á~ (MRDB B56
2576), 1 = lmOOO, privativo do sub-clá dos
BQ~Q4Qri :e~eráe CQ~ugi\YQge

Tipo de marvgQ4\l j'aiwQré\l (MRDB BSS
1725) ; comprimento do casulo, 1 = Om035

A~gu iwQrl, para a confec9áo do alPgu bQe
~ia~a4á~ ( MRDB BS2 877), 1
Om430

=
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B<)e ~-lsúie

2.2. Colares de casulos
· Sao simples cordéis que atravessam
casulos de certas larvas. A estes
colares os bororo atribuem também
virtudes mágicas, preservativas ou
curativas. Um tipo é o
marl}.gQQ\1 j'aiw9rél}. - ·k marl}.gQQ\l,
larva; ji, ( d)ela; iáiwQ, casulo; ré\l,
suf. poss. [larva que possui casulo].
Colar de casulo 'de certa larva.

Tipo de agúgo
1 = Om035

Q~J)Q

(

MRDB B59 3979),

do pela reuniao de quatro inc1s1vos
de jaguar, amarrados fortemente entre
si com linha de algodao preta e ver·
melha, e presos a um cordel que se
adapta ao pescoc;o. De uso geral, é comum a todos os clas ;
aígQ Q - ~'< aígQ, suc;uarana ; Q1, dente [dente de su9uaranal É um colar
identico ao agúgo Q, mas feíto coní
dentes de su9uarana. É comum a todos os clas. Para outros pormenores
~ agúgo Q, dente de jaguar;
aígQ Q~ºQ · * aígQ, suc;uarana ;
º~ºº' dente incisivo [incisivo de suc;uarana]. É um pequeno adorno semelhante ao agúgo ~ºº' mas feíto
1

Tipo de a~úgo
1 = OmlOO

Q (MRDB

B53

1404),

2.3. Colares de dentes
agúgo Q - -1: agúgo1, jaguar; Qi,
dente [dente de jaguar]. É formado
de quatro caninos e de dois ou quatro
molares. Sao todos elegantemente
amarrados entre si em linha reta, sóbr~ um suporte rígido, com fios de
algodao pretos e vermelhos : os primeiros ao rp.eio e os ou tros nas extremidades. O aderec;o adapta-se ao pesco90 com urna tranc;a ou cordel de
fios de algodao. Foram vistas mulheres usando conteporaneamente vários
desses colares. É comum a todos os
clas. Para outros pormenores -> agúgo
Q, dente de jaguar.
ag.ú go Q~ºQ * agúgo1, jaguar;
Q~ºº' dente incisivo [incisivo de jaguar]. É um pequeno adorno forma360
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Tipo de aígQ Q (MRDB B54 1531), 1

= Om095

B\)e ~-~úie
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.

sua estrutura, segundo afirma96es dos
anciaes, mas nós nunca o ternos visto;
júkQe ~!-Q - .¡, júk·Qe, macacos ; ~t,
( d)eles; Q1, dente [ d entes de macacos J. É um colar semelhante ao agúgo
e}, do qual difere por ser feito d e dentes
de vários macacos. O adorno pode alcan<;;ar o comprimento de ,..., Om250. É
comun1 a todos os clas ;

Tipo de aígQ
1 = Om020

Q~l)Q

(

MRD B B54

1711 ),

com inc1s1vos d e su <;;uarana. De üso
geral, é comum a todos os clas ;
aipo~uré\l

Q - ~'( aipo~uré1;1, jaguatirica; \) 1, dente [dente de jaguatirica].
É um colar semelhante ao agúgo Q,
mas menor por causa dos dentes que
sao d e jaguatirica. É comum a todos
os clas;
1

baráe ~!-Q - * haráe, civilizados; ~t,
( d)eles; Q1, dente [dentes d e civilizados J. É um colar feito com .dentes d e
civilizados mortos em represalhas ou
assaltos. É seme'lhante ao agúgo e}, na

Tipo de jú15Qe
1 = Om200

~!-Q

(MRDB BS6 2573 ),

júkQ Q - ~' júkQ, macaco; Q1, dente
[dente de macaco]. É u m colar semelhante ao anterior do qual difere
por ser feíto apenas com dentes de
um só m acaco. É comum a todos os
clas.

Tipo de jú~Q Q (MRDB B53 1247), 1 = Om080

2.4. Colares de madrepérola

Tipo de aipol]urél;l Q (MRDB B54 1532),
1 = Om060

kc}e - -:: kc}2, mau cheiro; e 4, suf. pl.
[artefato, cuja rnatéria prima, que é
madrepérola ou carapa9a de caracol
e coco de tucum, desprende mau
cheiro ao ser trabalhada por esfrega9ao ]. É um colar fei to essencial
361
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mente de um grande número de discozinhos brancos de carapa9a de um
pequeno caracol ou de madrepérola
de conchas de água doce e de discos
pretos de coco de tucum da floresta.
Para seu fabrico --+ b\)e ~-~ajeJéW\l,
cinto dos bororo. É usado ao redor do
pesco90 em várias voltas, ou a tiracolo no ombro. De uso geral, é primacial do clá dos BQ~Q~\)ri :t:~eráe ;
kQe áro ~~l¡lré\l - * kQe, colar; áro,
pluma ; ~~\lré\l, o amarelo [colar com
plumas amarelas]. É um colar semelhante ao anterior, apresentando alguns tufos de plumas amarelas e vermelhas. É privativo do sub-cla dos BQ~Q~Qri :t:~eráe C~QegiW\Íge ;

Tipo de kQe ceré\l (MRDB BS6 2582),
1 = lm720

sub-clá dos BQ~Q~Qri t:~eráe C9~u
giw4ge;
kQe ceré\l - * kQe, colar; ceré\l, o
preto [colar com motivos pretos]. É
um colar do tipo kQe no qual há grande número de cantas pretas cilíndricas
de coco de tucum reunidas em longos
segmentos. É privativo do sub-clá dos
Kíe Ceºegiw4ge;

Tipo de kQe (MRDB B52 856), 1

=

lml40

kQe áro \l·IVg\lré\l - * kQe, colar;
áro, plumas ; \1, ele; rt)g\lré\l, o vermelho [colar com plumas vermelhas]. É
um colar semelhante ao anterior do
qual difere por apresentar tufos de
plumas vermelhas. É privativo do

362

k9eré\l - * kQe, colar; ré\l, suf. sem.
[colar semelhante ao kQe]. É um colar
semelhante ao kQe, do qual difere
apenas pela posi9áo dos discos brancas e pretos. É privativo do clá dos
BQ~Q~Qri ~~eráe ;
k()eré\l áro ~~\lré\l - * k9eré\l, colar semelhante ao k\)e; áro, tectrizes
interiores das asas ; ~~\lré\l, o amarelo
[colar com plumas amarelasl É um

BQe ~-~úie

colar do tipo kQerét,1 apresentando, de
intervalo em intervalo, tufozinhos de
plumas amarelas e vermelhas de arara. É privativo do sub-cla dos BQ~Q
~Qri :t;:~eráe Cel}egiw~ge ;
kQerét,1 áro t,1·1Vgt.trél) - * kQerétj,
colar semelhante ao kc}e; áro, tectrizes inferiores das asas; \1, ( d )ele;
rt,1gt.trét,1, o vermelho [colar com plumas vermelhas] . É um colar semelhante ao anterior, do qual difere por apresentar tufozinhos de plumas somente
vermelhas de ararapiranga. É privativo do sub-cla dos BQ~Q~c}ri :t;:~eráe CQQugiw~ge ;

Tipo de kQerét.t áro \l·rt.tgtJrél;l ( MRDB BS6
2575 ), l = lm200

del e usados com os cornos voltados
para baixo. Hoje sao feitos com retalhos de lata, de alumínio, de cobre ou
de outro metal. Com tóda probabilidade podemos afirmar que tais objetos antigamente eram trabalhados em
prata ou ouro, pois o "habitat'' dos
bororo é rico de ouro e, quando moravam na zona da atual fronteira boliviana, também de prata. S ao de uso
masculino e feminino. Alguns tipos
sao os seguintes:
m~ríri ~~\lrét,1

Tipo de kQerét.t áro
2581 ), l = lm280

~~t.trét.t

( MRDB B56

2.5. Colares de metal
Sao colares em forma de crescente,
presos ao pesco90 por m eio de um cor-

- ·* m~ríri, metal ;
~~t,1rét,1, o amarelo [colar de metal
amarelo]. É um colar de metal
amarelo, que se prende ao pesco90 por
meio de um cordel. O aspecto da pe9a
acabada é semelhante ao --+ hQ~Q~Qrl
~Qgi, colar de unhas de tatu-canastra.
É de uso geral ;
'
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m~ríri

kigaªuré\l \1-~garé\l - * m~
ríri kigaªuré\l, colar de metal branco ; \1, ele ; kigaré\l, o cornudo [colar
de metal branco em crescente com salienciasl É um colar semelhante ao
m~ríri ~k\lré\l \1-kigaré\l, do qual difere apenas pela cór do metal que é
branca. É privativo do cla dos PáiwQe
C9l>ugiwl)ge.

Tipo de m~ríri ~kt,1ré\l t,1·:t5igarél;l ( MRDB
B59 4044 ), 1 = Om165

m·~ríri ~~1,lré\l 1,1-~igaré\l
metal ; ~1,s\tré1,l, o amarelo

- * m~ríri,
; \1, éle; kigaré\l, o cornudo [colar em crescente
com saliencias]. É um crescen te de
metal amarelo. Na metade de seu comprimento dilata-se em dois pequenos
trapézios com a base maior para fora.
É privativo do sub-cla dos Aró1ve CQl>ugiwvge;
m~ríri

kigaguré\l - * m~ríri, metal ;
kigaguré\l, o branco [colar de metal
brancol É semelhante ao m~ríri ~~\1ré\l do qual difere pela matéria de que
é feito, que é um metal branco. É comum a todos os clas ;
Tipo de

úp~

rá (MRDB BS2 846), l = Om080

2.6. Colares de osso

Sao simples cordéis com alguns ossinhos amar:rados. Um e:'l(emplo é o :
,

"

.....

,

'

,

ra - ~ up~, tartaruga; ra1, osso
[ osso de tartaruga]. É um cordel com
alguns ossinhos de tartaruga. É ccr
mum a todos os clas e usado por homens e mulheres.
up~

2.7. Colares de unhas
Tipo de m~ríri
3161 ), 1 = Om135

kiga~urét,1

(MRDB

B57

bQ~Q~Qri b\lr.:gi - ·1: bQ~QgQri, tatucanastra; h\lr~gi, unhas das patas pos-

teriores [ unhas das patas posteriores
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Tipo de

bQ~Qg<}ri

BQ~Qg<}ri

1

=

iºQgi, privativo do cla dos
:t;;~eráe
( M R D B B53 1705),

Om235

Tipo de bQ~QgQri hl;lr~gi (MRDB B52 868),
1 = Om810

do tatu-canastra]. Colar de unhas das
patas posteriores do tatu-canastra. Sao
unhas <leste animal enfiadas num cordel a guisa de berloques. É comum a
todos os clás e de uso masculino e
feminino;

Tipo de bQ~Q~Qri iºQgi a~irirél;l, privativo
do sub-clá dos BQ~QgQri ~~eráe tel}eghvt_íge
( MRDE B52 858), 1 = Om235

base por ineio de algun1as n ervuras
de folíolos de palmeiras, revestidas
com um blocozinho de b~rágu, cerol.
Sóbre a face anteriore <leste há motivos ornamentais de ma.drepérola. Das
nervuras que unem as unhas e as inantém a distancia de ~ Om045 nasce urna
franja de fios vermelhos e pretos de
algodao ou, as vezes, todos vermelhos,
do comprimento de ,...., Om080. O adorno terminado tem o aspecto de um
crescente, de cornos para baixo, suspenso ao pescoc;o por sutaches de fios
de algodao tranc;ados. De uso masculino e f eminino, é primacial dos sub-clás
dos BQ~Q~<)ri :t:~eráe mas todos podem
usá-lo;

hQ~Q~Qri

hJQgi .- ~'( hQ~Q~Qri, tatucanastra; iuc}gi, unhas das patas an-

teriores [ unhas das patas anteriores
do tatu-canastraJ. Colar de unhas das
patas anteriores do tatu-canastra. E
este um dos mais vistosos e característicos colares da tribo. É formado
pelas duas maiores unhás das patas anteriores do tatu-canastra, unidas pela
;

Tipo de bQ~QgQri il}.Qgi, privativo do sub-clá
dos BQ~Q~Qri :t;;~eráe Cel]egi~ge ( MRDB
B53 1751 ), 1 = Om220
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Tipo de bQ~QgQri iºQgi arorét,t, privativo do
sub-cla dos BaágQ Je"Qáge CQ°Qugh~ge CQ·
. "QuglW1Jge ( MRDB BS3 1365 ), 1 = Om215

Uso de üm colar do tipo

bQ~QgQri

iºQgl

arorét,t

Tipo de bQ~Q9Qri iºQgi arorét,t, privativo do
sub-cla dos BaágQ Je"Qáge CQ°QugiW1Jge CQ"QugiW1Jge ( MRDB BS5 2037), 1 - Om215

anteriores de tatu-canastra; a~ri,
branca penugem; rét.t, suf. poss. [colar de unhas anteriores de tatu-canastra ornadas de branca penugem]. É
um colar identico ao anterior com as
bordas semeadas de branca penugem,
colada com kíºQ gúru, resina. É privativo do sub-cla dos BQ~QºQri ~~eráe
Cel}egiWl¡Íge;

bQkQºQri i:g.Qgi arorét.t - ~'< hQkQºQri
i:g.c}gi, colar de unhas das patas anteriores de tatu-canastra; áro, plumas;
ré\f., suf. poss. [colar de unhas das
patas anteriores de tatu-canastra ornadas com plumas]. É um colar semelhante ao hQkQºQri i:g.Qgi. Na frente da
franja, porém, apresenta algumas pequenas plumas amarelas e vermelhas
de arara. É privativo do sub-cla dos
Tipo de
1851 ), 1

bQ~QgQri

=

1º°Qgi bápe (MRDB B57

Om125

bQkQºQri i:g.Qgi a~.iriré\f. - ·k bQkQ·
ºQri i:g.Qgi, colar de unhas das patas

BaáºQ j el}áge CQl}ugiw\Íge CQl}ugiW\Íge ou dos BaáºQ iel}áge C91}ugiW1¡Íge
Cel}egiw\Íge, conforme o menor ou

maior número de discozinhos de madrepérola que ornam sua parte
central e a cór das plumas;
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hQ]sQ~Qri
~Qgi, colar

iu.9gi bápe - * hQ]sQ~Qri
de unhas das patas ant;eriores do tatu-canastra; bápe, dedo mínimo [colar feito com as unhas menores das patas anteriores do tatu-can:astral É um colar semelhante ao hQ]sQ~·Qri iu.Qgi, na forma e na técnica do
fabrico. A diferen9a consiste nas duas
unhas que sao as menores das patas
anteriores de tatu-canastra. É privativo dos clas dos BQ]s~Qri :t:~eráe ;

2.8. Colares de vegetais
- * kaí~Q, palmeira acuma ;
ága1, fólha [ folha de acuma]. É um
colar feito com urna fólha de broto
de acuma, adaptada ao redor do pesco90. De uso masculino, é privativo do
cla dos PáiwQe;
kai~ága

kai~ága

Q!Q a]siriré\l - * kai~ága,
folha de acuma ; Q!Q, ·ponta ; a]sírl,
branca penugem; ré\l, suf. poss. [colar de fólhas de acuma com penu-

Tipo de kalgága Q!Q koQ<>ré1¡1
(MRDB B57 3168), 1 = Om860

a~lrlré1¡1

Tipo de kéo (MRDB BSl 828), l

=

Om560

gem nas pontas l É um colar feito com
urna fólha de broto de acuma com as
extremidades dos folíolos encimadas
por tufozinhos de branca penugem, colados com kí~Q gúru, resina. É de uso
masculino e é privativo do clá dos PáiWQe Ceºegiw\Íge ;
Q!Q kol}oré1¡1 - * kai~ága,
folha de acumá; Q!Q, pon ta; kóºo, peda90; ré\l, suf. poss. [colar de folhas
de acumá com as pontas em peda9os
i.e. quebradas J. É um colar semelhante ao kai~ága, mas com os folíolos
despontados . De uso masculino, é prikai~ága

Tipo de marlgQro (MRDB
l = Om600

BSl

821),
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vativo do sub-cla dos Páiw9e CQl}ugi~ge;

kaigága Q!Q kol]oré\1 akiriré\1
-:, kaigága Q!Q koQoré\t, colar de folhas
de broto de acuma de~•pontada; akíri,
penugem branca ·; ré\t, suf. poss. [ colar de folhas de acuma coro penugen1
brancal. É um colar semelhante ao anterior apresentando, poré1n, nas extremidades despontadas, pequenos flecos
de alva penugem. É privativo do cla
dos PáiwQe;
kéo - -:, kéo, piripiri [colar de piripiri J. É formado por um feixe de urna
dezena de medu.l as de kéo, piripiri, vegetal ciperáceo, amarradas em círculo
com um nó cego. As vezes dois feixes
iguais sao usados a tiracolo, cruzandose no peito e nos ombros. É privativo
.do cla dos Iwagúgu-dóge ;

Tipo de b(>e ~~·~lJ.áW\t (MRDB BSS 2482),
1 = Om760 e (MRDB BSS 2483) ·

marig\)ro - "' marig\)ro, broto de
buriti [colar de broto de ·buritil É um
colar semelhante em tudo ao kéo
sendo, porém, a matéria prima formada de folíolos desfiados de broto de
buriti. É privativo do cla. dos Iwagúgu
-dóge.
2.9. Colares vários

Tipo de
1 = Om145

368

ba~aráia

( MRDB

B56

2579),

bakaráia ·:: ? É um pingente
formado pela reuniao de quatro seg- mentos de taquarinhas justapostos, revestidos de um tranc;ado bran,

•

co e preto de acúleos de ouri9o' e
linha de algodao, e ornados nas ·extremidades e no meio por tufozinhos
de plumas vermelhas de a rarapiranga.
Perta dos dois vértices superiores há
pequenos molhos de plumas vermelhas
e amarelas de araras. Prende-se ao pesco90 por meio de um cordel e é privativos do cla dos Baá~Q ieºáge CQºU ·
giw9ge B<?e J;.-ia~a~aw9ge ;
~k-~JJ.áW\1 - * bQe, índios bororo; ~k, ( d)eles ; ~J].áW\l enfeite [enfei-

hQe

te dos bororo J. É um cordel revestido
de branca penugem ao qual estao normalmente presas pela base muitas plumas amarelas e vermelhas de arara. É
usado .juntamente com outro que forma o par , a guisa de suspensório,
como se sustentasse o cinto. É privativo do sub-cla dos BQ~Q~\)ri ~eráe
CeºegiW\lge ;
Tipo de pái bíri ( MRDB B52 1154), l = Om570

i~ómea -

*

? É urna espécie de

peitoral r etangular preso ao pescoc;o e
amarrado a cintura por meio de cordéis adaptados aos quatro angulos. É
fei to com um r etalho de couro revestido, numa das faces, de plumas de
araras coladas com kí~Q gúru, r esina.
A diversidade de cor das plumas determina os sub-clas possuidores do
ader ec;o;

iakómea ~~\lré\l - * ia~ómea, peitoral; ~~\lré\l, o amarelo [ peitoral com
distintivos de plumas amarelas de
a raraJ. É um tipo de ia~ómea em que
algumas plumas aÍnar elas servem de
distintivo do cla que o possui. É priva tivo do sub-cla dos Iwagú~u-dóge
CebegiW\lge ;
Tipo de ia~ómea
1 = Om400

~~t;trét;t

(MRDB BSS 2257),

·- · ia~ómea \l·~gt.tré\l * ia~ómea.
peitoral ; lJ., ele ; ~gt.trélJ., o vermelho
[peitoral com distintivos de plumas
369
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powárl

vermelhas de ararapiranga]. É um tipo
de iakómea em que as plumas vermelhas servem de distintivo do cla que o
possui. É privativo do sub-cla dos Iwagúgu-dóge CQQugiw(1ge;
pái bíri - * pái, bugio; bíri2, pele
[pele de bugiol É um couro de bugio,
cujas bordas sao ornadas de branca
penugem colada com kí~Q gúru, resina. É usádo pelos homens, em certas
danc;as, pendura do ao pescoc;o com
um cordel, e caído sobre o peito. É
privativo do sub-cla dos Baá~Q JeQáge
CQQugiwt)ge CQQugiwt)ge.
.B\)e 'C-kúie powári - Tipo de instrumento musical de sópro ~ a,k.Q~Q, tocar instrumentos.
B\)e ~k\l p~ga épa - * b\)e, índios bororo; ~, ( d )éles; ~,k.t,t, ólho; p~ga,
doenc;a ; épa, para [ coisa para os olhos
doentes dos bororol Designac;ao de
um ~ ~rú'Qo, remédio. É o guaraná
do campo cujas fólhas, previamente
aquecidas ao fogo, sao colocadas sóbre os olhos para fins curativos.
B\)e ~-kúri ak~J!1Q - * b\)e, índios bororo ;- ~. ( d )eles; kúri, ventre; ak.~1!J.Q,
desejo [desejo do ventre dos· bororo] .
Fome. ex. b\)e ~-,k.úri a,k.etp\)-re 'í, fome
era mim a i.e. tenho fome.
B\)e ~-kúri kt,tgt)~t,t - * b\)e, índios bororo; ~, ( d)eles; kúri, ventre; kt,tgt)~t,t,
amolecimento [ventre fraco dos bororo]. Enjóo, vómito. ex. bQe ~-,k.úri
kt,lgt)gt,t k\)ia, i-p~gá-re, (de) enjóo
causa minha doenc;a tinha i.e. · sinto- .
me mal por causa do enjóo. Para noc;6es sóbre vómitos para fins curativos ~ h~ári, vómito.
B\)e ~kúri Q,k.\)ri épa - * b\)~, índios bororo; ~, ( d )eles; kúri, ventre; oi,
( d )ele; k\)ri, dor; épa, para [ remédio
contra a dor de ventrel Designac;ao
de um ~rúl}o, remédio. 1 ~o pega-pinto,

arbusto-do cerrado, cujas folhas os bororo aquecem ao fogo e usam sobre o
ventre a guisa de fomento para aliviar cólicas abdominais.
- * b\)e, índios bororo ;
~. ( d )eles ; kúru, lágrima; QrQ~\l, derramamento [ derramamento de lágrimas]. Lamentac;ao ; designac;ao genérica dos prantos de saudade. ex. i-núºu
p~gá-re b\)e ~-kurQrQ9\l kóia, meu sono
ruindade tinha lamentac;ao causa i.e.
nao pude dormir por causa dos gritos de pranto. Para pormenores
~ Ap. P .

B\)e

~-k.urQr\)gt,t

B\)e· ~-1!J.ágQ - * b\)e, índios bororo ;· ~,
( d )eles; mágQ, palavra [ palavra dos
bororo]. Voz, palavra, vozerio, gritaría.
B\)e ~-J!lágQ ar\l4\1 - * hQe ~-J!lágQ, voz;
ar\)ºt,t, sombra [sombra da vozl Eco.
~-J!l~arvgáe

~"

b\)e, índios bororo ;
~, ( d )eles; m~arvºáe, pensamento
[ pensamento dos boro ro]. Crenc;a, supersti<;ao, ·crendice.

B\)e

-

·l. Noc;6es sóbre superstic;6es
2. Tipos de superstic;6es
2.1. Para impedir ou fazer cessar a
chuva
2.2. Superstic;6es relativas a ca9adas
.
e pescar1as
2.3. Superstic;6es várias
1. Noc;6es sobre· superstic;6es

A vida tóda dos bororo é entrelac;ada de pequenas superstic;6es, algurnas
das quais aparecem no texto de vários
artigas desta obra. O desejo de conhecerern o futuro, de serem bern sucedidos nas cac;adas e pescarias, de preservarem-se das doenc;as, das vinganc;as de genios ou de feitic;os, fazem os
bororo impregnar grande parte de suas
ac;6es, de atos, gestos, coro interpretac;6es supérticiosas e mágicas.
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2. Tipos de supersti9óes
2.1. Para impedir ou fazer cessar a
chuva
Urna mulher grávida ou seu esposo poderao afastar um temporal
ou urna chuva com amplos gestos dos
bra9os em dire9ao das nuvens e soprando vigorosamente contra elas.
Ou tras pessoas, especialmente as velhas, tem o mesmo poder mas com menor eficáca. 1 Todos podem afastar a
chuva entoando um canto a i-~ºc}gwa
pái i.e. ao bugio meu avo, se o cantor
é da metade dos J;:~eráe ou t:i i-Qgwa
pái i.e. ao bugio meu pai, se o cantor
é da metade dos T9garége. O bugio
na cren9a dos bororo é um dos espíri tos B\l!áo-dóge i.e. Espíritos das Chuvas. As primeiras palavras do canto
sao estas : 1-~ºc}gwa ( ou i-Qgwa) pái,
i~ºc}gwa pái : ~-c}gwa h*·ºv má!Q, a~
-c}gwa CQ-º\l má!Q ... á-WQ a-iQºQ i~-~l}a
jarúru, i~-~l}a, Q!Qgúru. . . ké}e pae-rí
·!Q. Meu avo ( ou meu pai) bugio, meu
avo bugio : teu lábio pelo faze aqui,
teu lábio preto faze aqui. . . tu para tu
empurrar mim para trovao, mim para
chuva. . . sobre (dos) bugios morro
em. i.e. Meu avo ( ou meu pai) bugio,
meu avo bugio: traze aqui teu lábio
barbudo, ·teu lábio preto para eu empurrar o trovao, a chuva sobre o morro dos bugios. O conceito dessas palavras e das que seguem é o seguinte:
ó espírito bugio, meu avo ( ou meu
pai), olha para mim e escuta-me : leva
a chuva para longe, para o morro dos
bugios. Terminadas essas invoca9óes,
fumam um gr!;inde charuto, expelindo
a fuma9a em dire9ao das nuvens. 1
Todos podem fazer cessar urna chuva,
dizendo ju!ái, Ju!ái, Ju!ái, palavras as
quais se atribui urna virtude mágica. 1
Outro processo para .fazer voltar abo. ·· nan9a é a tirar ao ar urna fruta rachada de k*ºº' timbó, ou algumas fólhas

com casca da mesma árvore. 1 Note-se
a falta de processos mágicos para provocar a chuva. Este meteoro nao lhes
intéressa, e sua ausencia nao os prejudica pois nao possuem lavouras ou
cria9óes.
2.2. Supersti9óes relativas a ca9adas e
.
pescar1as
O marido de mulher grávida nao é
feliz em ca9adas e pescarías. Todos os
animais fogem assustados de tal forma que nem os caes podem perseguilos. É claro que ninguém quer ca9ar
em companhia de indivíduos em tais
condi9óes a nao ser que tenha o poder
de afastar este eflúvio com algum
-+ ~rúºo, preventivo contra feiti9os,
ou com alguns esconjuros. 1 Quando
o -+ bí~a, anu-branco, cantando, parece dizer: bí ká, i.e. marte nao, é sinal que nenhum animai será morto,
mas que também nenhum ca9ador sofrerá incidentes na ca9ada. Se, pelo
contrário, parece cantar cijí}i, entao a
ca9a aparecerá boa e fácil. Se ao iniciar-se urna ca9ada se ouvir o canto
do jo~orógo, joao-bobo, matar-se-á um
b*~e, tamanduá-bandeira. 1 O encentro com um pioºúºu, beija-flor, é preságio de urna ca9ada feliz.
2.3. Supersti9óes várias
~o bái máºa gejéw9, choupana central, n~o devem comer ou beber até
esgotar a última por9ao, sob pena de
as pestanas e sobrancelhas embranquecerem antes do tempo e oferecerem grande resistencia ao serem extirpadas. 1 Um nevoeiro, denso e escuro, anuncia urna desaven9a. 1 O canto do tuio!orógo, certa avezinha, prediz brigas. 1 O t9i!*i, tico-tico,
quando cantando parece dizer riorío,
também anuncia próxima briga. 1 Se
um bando de kuºór9e, araraúnas, ou
de kíºQe, periquitos, voar por sobre a
aldeia, a noitinha, haverá lutas contra
1
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iriimigos. 1 Urna mulh~r pode assar
bem as carnes sob as cinzas, se ao colocá-las disser: a!obía, a!obía, a!obía
k\lg\ld.\lgQd,\l, palavras as quais se
atribuem virtudes mágicas. 1 Um tronco rachar-se-á bem, segundo suas fibras, se se disser: Vwaragaré\l r~
~Qd.\l t\t-gé rú-Ji, (Racha-te reto como
a) cobra cipó corre (a) sua comida
sapo ele i.e. Racha-te reto, como a cobra cipó quando corre atrás do sapo
que lhe servirá de alimento. 1 Céu vermelho de manha ou de tarde é sempre
mau sinal. 1 Quando o mú~u, juruva,
canta é sinal que a panela no fogo
come9a a ferver. 1 O canto do ma~áo,
macaua, é de péssimo agouro em todos
:os sentidos. 1 Durante as chuvas, quando os rios sao demasiados cheios, os.
·~ bororo poderao diminuir-lhes o nível,
dizendo : Rú~ bá, rú~a bá, rú~ bá?
. . . kí c'áiv ! Caranguejinho onde, caranguejinho onde, caranguejinho onde?
. on d e estas, caran. . . magreza.' i.e.
. guejinho? vem diminuir a água. 1 Para
afastar certas epidemias podem organizar a dan9a -+ itríe ArQe, as Abelhas. 1 Para obterem boas espigas de
milho dizem, ao plantarem as sementes : ú má!Q i-~4Qgwa ( ou i-Qgwa) B\1r~~Qiho áW\l í:n.o-kutá4a irá~Q nQºQ
.api49rogQ4\l k\lrire1)-re, Sim aqui meu
.. avo ( ou meu pai) B\lr~~Qibo este meu
{milho espiga fazer como cacho de
acuri grande era Le. Meu avo ( ou meu
pai) B\lr~~Qibo, dá-me espigas de milho gr~ndes como cachos de cocos de
acuri. 1 Para as supersti96es oníricas
-+ D\liáo, sonho.
BQe ~l!l~IV - * hQe, índios bororo ; ~,
( d )eles ; m~iv2, viagem [ viagem dos
bororo]. Viagem, passeio, ca9ada.
1. Tipos de ca9adas
1.1. Ca9adas individuais
1.2. Ca9adas para .o bten9ao do mQrl, retribui~ao
372

1.3. Ca9adas efetúadas pelas metades exógamas
1.4. Ca9adas sociais de longa dura9ao
2. Observa96es
1. Tipos de ca9adas
1.1. Ca9adas individuais
A ca9a é a mais importante e preferida ocupa9ao dos homens. Na ca9ada individual um ou alguns homens,
sem cerimonias particulares, vao procurar-se o alimento.
1.2. Ca9adas para obten9ao do m9rl,
~

xetribui9ao
Os cac;adores em grandes grupos levam ao pescoc;o um -+ powári arQe,
instrumento musical de sopro, que
neste caso é a recordac;ao de algum
defunto. Essa ca9ada tem como finalidade principal matar alguma onc;a
que sirva de -+ mQrl, retribui9ao aos
parentes de algum falecido. Para pormenores -+ ArQe :t:-l!l~IV, Cac;ada das
~ Almas.

1.3. Cac;adas sociais efetuadas pelas
metades exógamas
Os ca9adores vao a ca9a em dois
grupos separados, formado cada um
por membros da mesma metade exógama. Neste caso, depois da excursao,
a ca9a é levada por um parente da
mulher do matador ao hQrQrQ, pátio
da aldeia, onde as mulheres da metade
dos ~~eráe, cozinham para os T\lgarége o que os da própria metade trouxeram e vice-versa.
1.4. Ca9adas sociais de longa dura9ao

Protraem-se por vários meses e nelas
toma parte toda a aldeia. Para pormenores -+ magúru, ca9ada coletiva
anual.
2. Observa96es

Tudo que dissemos a respeito da
ca9a, aplica-se também a pesca e, em
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parte, a colheita feita pelas mulheres
nas próprias roc;as ou fora delas. Para
maiores noc;oes sobre ·a pesca ~ kárQ,
peixe. 1 O dono do animal cac;ado é o
atirador que primeiro feriu a cac;a e,
em geral, nao é ele quem a leva a
própria casa, mas po~sivelmente um
parente próximo da própria mulher ou
da própria mae. 1 Os bororo nao usam
e nao conhecem veneno para as pontas
de suas armas. Recorrem, porém, a
um elevado número de práticas mágicas que consistem especialmente em
esfregar arcos e flechas · com folhas
ou carvao em pó de determinados vegetais, e em trac;ar riscos e desenhos
sobre os próprios corpos com carvao.
Para ma.iores pormenores sobre esses
últimos conceitos ~ ~rúbo, vegetal
mágico.

tac;ao com entalhas]. Cerrado ou floresta com margens muito recortadas.
B9e ~:g.-Qgwa4áW\t ·- * hc}e, índios bororo ; ~n, ( d )eles; c}gwa, lábio ; da2, dentro; W\J, aquilo [enfeite que está no
lábio dos bororo]. Labrete.
l. Noc;oes sobre labretes

2. Tipos de labretes

2.1. Arar\lré\l
aran.iré\!
arar\lré\l
aran.iré\!
aran.iré\!
aran.iré\!
aran.iré\!

ap\lieré\1
hiagaré\l
k\l~riré\1

k\lrlré\l
k\lrlré\l p~ra t'abar~o
p~ra t'abaré\1
.,

2.2. B9e rá
2.3 . Bo~o4ága kú,u
ho~o4ága kúru ~~\lré\l
bo~o4ága kúru kuJaguré\l

2.4. BQrQ

hc}rQ ~rlré\1
hQrQ bá!Q ·aré\l
hQrQ Q~wa kiaré\l
2.5. Bu.! úgo Q~wa4áW\l
,

Ca9ador bororo com o rosto espalmado de
carvao para fins mágicos preventivos contra
possíveis más influéncias de espíritos

B9e ~-1pQ.ga - * h9e, índios bororo ; ~,
( d)eles; m'Q:ga, assento [assento dos
bororo]. Lugar onde um bororo se
assenta, assento; aldeia, povoac;ao;
cadeira (neol.) .
Bc}e ~:g.a ~ * hc}e, vegetac;ao ; ~:g.a, ponta
[ vegetac;ao de urna ponta]. Floresta
sobre um espigao.
B9e ~ºª j'á~a - * h9e, vegetac;ao; ~:g.a,
ponta; Ji, ( d)ela; iá~a, entalha [ vege.-

2.6. Ive 9!9

íve Q!Q ·\l·f\lg\lré\l ~
kere~ére-dóge ~!-áro

pá4\l , )íW\1

íve Q!Q

_
kúie p~bár\l _pá4\l kaieJéw\l íve
Q!Q
2.7. KQeré\l

·

k9eré\l \l·pógu ~~\lré\l .
k9eré\l
\l·pÓgu kuJaguré\l
.
.\

2.8 . .M~ríri
in~rírl ·~~\ll"é\l·

m~ríri kigaduré\1
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1. No<;oes sobre labretes
Os labretes dos bororo sao feítos das
mais variadas substancias, excetuando-se a pedra, e o seu comprimento varia de alguns centímetros a
·,..., Om350. Além dos que descreveremos, os bororos, as vezes, usam fragmentos de madeira, bastes de flores ,
ou qualquer coisa semelhante para impedir que o furo se estreite ou se feche. Para outras no96es --) ipáre ~º
·Qgwa poroºQº\l' perfura9áo do lábio
das crian9as.
2 . Tipos de labretes

2.1. Ararvré\l - * arárv, piraputanga; ré\J, suf. sem. [labrete semelhante a pirapu tanga]. É um labrete feíto
com fragmentos alongados de madrepérola, querendo cada um imitar, na
sua forma, o peixe piraputanga. Cada
fragmento tem um furo nos lados menores, com o qual, por meio de linha
de algodáo, é preso ao outro de molde
a formar urna espécie de correntezinha flexível. O fragmento superior é
mais estrei to e termina com urna pequena dilata<;áo, estrangulada, apta a
prender todo o pingente no furo do
lábio. A extremidade inferior termina
com um tufozinho de plumas vermelhas ou, as vezes., vermelhas e amarelas de araras. Existem as seguintes
variantes:
ararvré\l ap\lieré\l - * ararvré\l, labrete de madrepérola; ap(íie, pequiras; ré\l, suf. sem. [labrete de fragmentos de madrepérola semelhantes a
pequiras i.e. pequenos]. É um labrete semelhante ao anterior do qual difere por apresentar pequenos fragmentos elipsoidais de madrepérola. É privativo do sub-clá dos Apf~Qrége CQºúgiw(íge;

ararvrél}. biagaré\l - -:e ararvré\J, la. brete de madrepérola ; biagarél}., o menor [ labrete de madrepérola menor].
Neste pingente os fragmentos de madrepérola tem o comp·r imento de
,..., Om020. É privativo do .sub-cla· dos
lwagúºu-dóge C9ºugiw(íge;
ararvré\l kl}.gl}.riré\l * ararvrél}.,
labrete de madrepérola ; k\lgl}.rirél}., o
pequeno [pequen o labrete de madrepérola J. Difere do anterior pelo elevado
número de fragmentos de madrepérola que tem apenas o comprimento de
,..., Om910. É privativo do sub-clá dos
lwagúºu-dóge C9l]ugiw(íge;
ararl}.ré\l k\lriré\l - * ararvré\l, labrete de madrepérola ; k\lrirél}., o grande [grande labrete de madrepérola].
A diferenc;a dos dois anteri_ores tero
fragmentos de madrepérola do comprimento de ,..., Om035, de forma retangular com angulos arredondados. É
privativo do sub-clá dos Iwagúºu-dóge
Cel]egiw(íge ;
ararvrél}. kl}.rirél}. p~ra t'aºarél}. * ararvrél}. k\lriré\l, grande labrete de
madrepérola ; p~ra, parte inferior; t\11,
ela '· aharéu,
. o bifurcado [grande labrete de madrepérola com a extremidade inferior bifurcada J. É um pingente semelhante ao anterior, do qual
difere por apresentar os fragmentos de
madrepérola com a parte inferior bifurcada, a imitac;áo da cauda de piraputanga. É privativo do sub-clá dos
Apil]Qrége Cel]egiw(íge ;
arar\lrél}. p~ra t'aºaré\l - • ararvré\l, labrete de madrepérola ; p~ra,
parte inferior; t1¡11, ela; ªºarél}., o bifurcado ; [labrete de madrepérola com
fragmentos cortados em forquilhaJ.
Neste pingente a parte inferior de cada
fragmento abre-se em forquilha, na
qual se enxerta a outra extremidade
do fragmento consecutivo. É privati-
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incisao no córtex da árvore, adapta-selhe um segmento de taquarinha em
cuja cavidade em ·pouco tempo a seiva se solidifica. Retirada, vem cuidadosamente polida e transformada em ·
pingente, cujo comprimento pode alcan~ar até Om350. Há dois tipos:
bokogága kúru ~k\lré\l - * bokog.á ga, pororoca; kúru, resina; ~k\lré\l,
o amarelo [labrete amarelo de resina J. É feito simplesmente da resina
da planta citada, que é de urna bela
cor de ambar. É privativo do cla dos
BQkQgc?ri i;:~eráe ;

Tipo de aran,1rét.1 apt.iierét.i ( MRD B B56
2863 ), 1 ~ Om290; tipo de arart.irét.i biagaré\1
(MRDB BSS 1716); dois tipos de araivré\1
p~ra t'a'!?arét.i (MRDB B55 2070, MRDB BSS
1890); tipo de bQrQ, privativo do sub-cla dos
BaágQ Jeºáge CQ'!?ugiwl;Í.ge CQ'!?ugiwl;Í.ge
( MRDB B51 864); tipo de bQrQ bá!Q arét.i
(MRDB B54 1256); tipo de bQrQ a~irirét.i
(MRDB B55 1715)

vo do sub-cla dos Api'~Qrége CQl_?ugiw*ge.
2.2 Bc?e rá -

hc?e, coisa; rá1, osso
[labrete de osso]. É urn ossozinho de
animal, arredondado e alisado, com
urna cabecinha como de um prego. Introduz-se no furo labial das crian9as
e a sua parte externa é guarnecida de
urna bolinha de cera para que a crian9a nao degluta o adorno. É comum
a todos os clas.

bokogága kúru kujaguré\l - * boko~ága, pororoca ; kúru, resina ; kujaguré\l, o vermelho [ labrete vermelho
de resinal É semelhante ao anterior,
mas um pouco mais avermelhado. É
privativo do cla dos Kíe.
2.4. BQrQ -

* b\)rQ, pequeno cara-

co~.

Designa9ao genérica de labretes
de carapa9a de um pequeno caracol.
Sao. feitos com fragmentos ovoidais
de carapa9a de um pequeno caracol,
denominado hc?rQ. O fragmento inferior apresenta um tufo de plumas
vermelhas de cujo centro nasce urna
madeixa de cabelos humanos, ·que termina, as vezes, com um flocozinho de

·k

2.3. Boko~ága kúru - · * boko~ága,
pororoca ; kúru, resif1:a [resina de pororoca J. Designa9ao genérica de labretes feitos com resina solidificada
de bokogága í, pororoca. Aberta urna

Exemplares de bQe rá, destinados ao furo
recém-aberto dos ~ábios das crian<;as, enfiados numa palha de milho, p a ra nao se perderem; o último apresenta também urna bolazinha de cera que serve para evitar que
o labrete seja engolido (MRDB B58 3585),
1 = Oml30 do suporte de palha
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penugem. Alguns tipos sao os seguintes:
hQrQ akb-lré\I - * bQrQ, labrete de
carapa<;a de caracolzinho ; a.kíri, penugem branca; rét), suf. poss. [labrete de carapa<;a de caracolzinhb com
penugem branca]. É um labrete dessa
categoria, cujos fragmentos elipsoidais
sao revestidos de alva penugem colada com resina. É privativo do sub-cla
dos BaáºQ Jeºáge CeºegiW\Íge Ceºegiw\ige;
hQrQ há!Q aré\I - * hQrQ, labrete de
fragmentos de caracol; há!Q á, semente de mangaba; réu., suf. poss. [labrete de fragmentos de caracol os
quais tem a forma das sementes de
mangaba]. Neste pingente os fragmentos de caracol tem o tamanho e a
forma das sementes de mangaba i.e.
sao arredondados. É privativo do subºugiW\Íge;
cla dos BaágQ Jeºáge C9ºugiw9ge CQ·
hQrQ Q~wa kiarét) - * hQrQ, labrete
de fragmentos de carapac;a de caracol;
Q~wa, margem ; kiaré\1, aquele que
chocalha [labrete de carapac;a de
caracol com os fragmentos dispostos de tal forma que, ao se mover o adorno, produzem um leve chocalhar l É um pingente em que os
fragmentos de carapa<;a de caracol
sao amarrados dois a dois, face contra
face, de tal forma que quando se agitam produzem um leve chocalhar. É
privativo do cla dos BaágQ Jeºáge CebegiW\ige.
·
2.5. Bu!úgo Q~a4áwv - * bu!úgo,
bem-te-vi; Q°kwaºáwu., labrete [labrete
listrado como as plumas da cabec;a do
bem-te-vi]. É um labrete feito com
a medula de urna taquarinha, pintada
em anéis pretos com sumo de jenipapo. É privativo do cla dos BQ~Qg~ri
t:~eráe.
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2.6. Íve Q!Q - * íve, ouric;o-cacheiro; Q!Q, acúleo [ labrete que se caracteriza por motivos feitos com acúleos
de ouric;o-cacheiro]. É a designac;áo
genérica de labretes fei tos com um
i~íra, nervura de folíolos de palmeiras
ou com urna lascazinha de taquara, revestida de um elegante tranc;ado branco e preto de acúleos de ouric;o e fios
de algodao. Alguns tipos sao os seguintes:
íve Q!Q u.·r\lgu.réu. - ~': íve Q!Q, labrete de acúleos de ouric;o-cacheiro ; \1,
ele ; rt)gt.trél¡l, o vermelho [labrete de
acúleos de ouric;o-cacheiro com plumas vermelhas]. Este tipo distingue-se
por apresentar tres tufozinhos de plumas vermelhas de ararapiranga : , dois
nas extremidades e um no meio. E privativo do sub-cla dos BaágQ Jel]áge
CQºugiw\ige BQe t:-iagagaw\ige;
kere.kére-dóge ~!-áro pád\l JíW\l íve
Q!Q - ~': kere~ére, ararinha ; dóge, suf.
pl. ~t, ( d )elas ; áro, pluma; pád\I, co·
locac;ao; ji, ele; wv, aquele; íve, ouric;o; Q!Q, acúleo [labrete de acúleos de
ouric;o co1n ·plumas de ararinha l Caracteriza-se por apresentar na extremidade inferior um tufozinho de plumas
vermelhas de ararapiranga e tres pares de plumazinhas de ararinhas distribuídos nas duas extremidades e no
meio. É privativo do sub-cla dos Baág9 Jel]áge CQ]]ugiw1)ge BQe t:-iadadáWl.)ge;
kúje p~ºáru. pád\l kajejéwt.t íve Q!Q
~·e kúje, mutum; p~l]áru., abdome;
pádt.t, colocac;ao ; kajéje, ao redor; wu.,
aquele; íve, ouric;o; Q!Q, acúleo [labrete de acúleo de ouric;o que tem ao
redor plumas do abdome de mutuml
É um labrete semelhante ao íve Q!Q
\1·1°\lgt,tréu., tendo, porém, no tufo central de pltimas vetmelhas, também um
ou dois anéis brancas de tectrizes abdominais de mutum. É privativo do

•

Dois tipos de kúie p~ºár\l pá~\l kaJeléw\l
íve Q!Q, (MRDB B55 1722), 1 = Om220 e
(MRDB B57 3150); tipo de kere~ére-dóge
~!-áro pá~l;t jíwl:l íve Q!Q (MRDB BSS 1951 );
tipo de íve Q!Q l:l·rt.Igt;trél;t ( MRDB BSS
1828); dois tipos de kúje p~ºárl;l pá4l:l kajejéWl;l íve Q!Q (MRDB B55 1823 e ( MRDB
B52 834)

sub-cla dos Baá~Q Jel]áge CQl]ugiwt;íge
CQQUgiW\Íge.
2.7. KQeré\l - ,'( kQe, colar ; ré\l, suf.
sem. [Jabrete de madrepérola feito
com a mesma técnica que o colar kQe J.
É um i~íra, nervura de folíolo de folhas de palmeiras, em que sao enfiados discozinhos pretos de coco de
tucum da floresta, alternados com grupos de dois ou tres discozinhos brancos de madrepérola. Há dois tipos:
kQCré\l \l-pógu ~.k.1;1ré\l - * kQCré\i,
labrete de discozinhos de madrepérola ; \l, ( d )ele ; pógu, parte inferior ;
~~1;1ré\l, o amarelo [labrete de disco-

Tipo de bu!úgo Q~wa~áWl;t, ( MRDB BS8
3591), 1 = Om150 ; tipo de m~ríri kiga~uré\l,
privativo do sub-clá dos PáiwQe tQºuglwQge
(MRDB B55 2068); tipo de m~ríri ~15.t;tré\l,
(MRDB B59 4035); dois tipos de kQeré\f
l;l-pógu kujagurél;t, (MRDB B55 2063 e MRDB
B55 1721 )

zinhos de madrepérola com plumas
amarelas J. _Este pingente apresen ta na
extremidade inferior um tufozinho de
plumas vermelhas e amarelas de araras. É privativo do sub-cla dos BQ~Q
~Qrl f:~eráe Cel]egiW\Íge ;
kQeré\l \l·pógu kujaguré\l - 'le kQeré\l, labrete de discozinhos de madrepérola; \l, ( d )ele; pógu, parte inferior; kujaguré\l, o vermelho [labrete
de discozinhos de madrepérola com
plumas vermelhasl É semelhante ao
precedente, do qual difere por apresentar no tufozinho inferior apenas
plumas verm elhas de ararapiranga. É
privativo do sub-cla dos BQ~Q~Qri ~~e
ráe CQQUgiW\Íge.
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2.8. Mtrríri - * m-rríri, metal [labrete de metal]. É a designac;ao genérica de tirazinhas alongadas de metal
branca ou amarelo. Como já dissemos
em várias ocasi6es p. ex. em ~ hQe
-r-~úie, colar dos bororo, provavelmente esses metais em tempos idos eram
prata e o uro ;
m-rríri ~~\lré\1 ·k mtrríri, metal ;
tr~\lré\(, o amarelo [labrete de metal
amarelo]. É urna tirazinha lanceolada de metal amarelo, em cuja extremidade superior há um fragmento de
madrepérola com urna ponta dilatada
e estrangulada para ser adaptada ao
furo labial. É privativa do sub-cla dos
ArórQe CQºugiw\lge;

* m~ríri, mem-rríri kiga~uré\1 tal; kiga~uré\J, o branca [ labrete de .
metal branca]. É urna pec;a identica a
anterior, mas de metal branco. É privativa do sub-cla dos PáiwQe CQºugi,
W\(ge.
BQe -rº-Qgwa Q-~Qri - * hQe, índios bororo ; -rn, ( d )eles ; Qgwa, lábio ; 0 1,
( d )ele ; kQri, dor [ palavra dorida que
sai dos lábios dos bororo]. Injúria,
ofensa.
BQe ~ºo-m~a
* b\)e, índios bororo ;
~ºº' ( d)eles; m~a, presente [presente dos boro ro J. Generosidade, premio; gorjeta (neol.).
BQe ~ºo-r\)e * 1J9e, índios bororo ;
~ºº' ( d)eles; r\)e, bens [bens dos bororol Haveres dos bororo. Os bens
possuídos pelos bororo sao relativamente poucos. Praticamente sao apenas as armas, i.e. arco, flechas, cace tes; as redes de pescar; as esteiras
e cestas, a ceramica e os numerosíssimos enfeites. Coro esta f. entendem-se
também os objetos, as representac;6es
e os cantos privativos ou primaciais de
cada cla, de modo que um indivíduo
pode dizer que possui mais ou menos
J
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Modo de usar UID:. labrete do tipo arart.1rét.t
kuriréu
. .

bens, conforme o próprio cla tenha
mais ou menos enfeites e cantos. Coro
a morte de -urn índio tudo que foi de
uso pessoal, inclusive a choupana, a
pequena roc;a, alguma árvore plantada pelo morto, é destruído pelo fogo
ou enterrado junto com os ossos na
cesta funerária. ! Lévi-Strauss, falando de um adorno, sup6e que se transmita da mae ou av6 para a filha ou a
neta formando-se assim "de véritables fortunes héréditaires ". É urna suposic;aó errada francamente negada
pelos fatos. (Lévi Strauss 1936,
XXVIII: 277).
BQe ~ºou-r~ºQe - * b\)e, índios bororo ;
~ºou, ( d )eles; r~ºQe, trato, [trato dos
bororo]. Trato, civilidade.

l. Normas de boa educac;ao: preli.
minares
2. Normas de boa educac;ao que devem ser praticadas por todos

•

3. Normas de boa educa<_;ao que devem ser praticadas pelos homens
4. Normas de boa educa<_;áo que dizem respeito as mulheres
5. Normas de boa educa<;ao que dizem respeito aos · casados
6. Observa<;6es
1. Normas de boa educa<_;ao : preli.
minares
Com esta expressao indica-se o conjunto de regras de boa educa~áo ou
civilidade, <litadas pela tradi<;áo bororo. Citamos algumas que, se praticadas, distinguem um indivíduo de
bom tom e cioso da tradi<;ao de sua
tribo.
2. Normas de boa educa<_;ao que devem ser praticadas por todos
Os mais mo<;os devem dar preferencia aos velhos em todas as circunstancias, respeitá-los e evitar de zombar deles. Nunca se deve interromper quem fala. Ao receber de outro
um objeto, o presenteado deve apertá-lo, com violencia, entre suas maos
j un tamen te com a mao do <loador,
_ dizendo: "NQºQ ú, nQºQ ú" i.e. Assim
sim, assim sim"; ou entao: "BQe g~-·
!\!", expressao que denota prazer em
receber a coisa. Deve-se oferecer um
charuto ou cigarro a outros, evitando
que a ponta em igni<;áo esteja dirigida
para baixo, pois seria rogar pragas.
, Nao se deve recusar um cigarro oferecido ou passá-lo logo a terceiros. Deve-se evitar de nomear-se reciprocamente ou indicar outrem pelo próprio
nome ou apelido, os quais sao substituídos pelas express6es : DQW\l, este ;
DQW~QQ, esta; JéW\l, aquele; je~ºº'
aquela. Os alimentos devem ser bem
mastigados, com a boca fechada, e, ao
degluti-los ou ao ingerir alguma bebida, nao se deve fazer nenhum rumor.
Nao se deve cuspir excessivamente

quando há outra pessoa na choupana
a fim de nao mostrar descaso para
com ela. Um bororo, encontrando-se
com pessoas de outro sexo, da metade contrária, nao deve olhá-las, mas
sim fitar os próprios pés.
3. Normas de boa educa<;áo que devem ser praticadas pelos homens
Os rapazes púberes devem retirarse da choupana da própria máe antes
do anoitecer e recolher-se ao bái
máºa gejéw\l, choupana central, para
evitar qualquer suspeita. Os homens
nao devem olhar para mulheres que
comem ou bebem.
4. Normas de boa educac;áo que dizem respeito as mulheres
As mulheres, mesmo meninas, nao
devem olhar para um homem quando
está comendo ou bebendo. Devem
retirar-se quando encontram um homem ou quando sao por este alcan9adas, porque os homens em dias de
festas representam arQe i.e. espíritos
e almas.
5. Normas de boa educa9ao que dizem respeito aos casados
O esposo nao deve dizer na presen9a da mulher: "I-~é hQi-re 'í", "Meu
alimento dese jo era mim a" i.e. "Estou
com fome", nem a mulher ao próprio
marido, pois seria ofensa recíproca. A
mulher n~o deve dizer na presen9a
do próprio marido, co<;ando-se a cabe9a: "Iº-awó ! " "Coitada de mim ! "
pois denotaría descontentamento. Deve
permanecer em casa, quando está o
marido, evitando sair até para as próprias necessidades fisiológicas. Quando este volta de urna cac;ada ou pescaria, deve ir-lhe ao enc.o ntro e aliviálo da ca<;a e das armas.
6. Observa96es
Nao fazem parte da civilidade bororo palavras de cumprimentos, apertos

379 .

de mao, abrac;os, beijos. Quando alguém chega a choupana do próprio
cla, sem mais entra, dizendo: "ll!ÚréQ
i!-areg99\t", "Eu mesmo, minha chegada" i.e. "Estou chegando". Quando
alguém se despede basta que diga:
"1·!\Í·WQ", "Minha saída para" i.e.
"Vou-me embora ".
BQe ~º\tiáo p~ga épa - . * b9e, índios
bororo ; ~, ( d )eles ; nQiáo, sonho ;
p~ga, ruindade; épa, para [vegetal
contra os maus sonhos]. Designac;ao
de um -+ ~rúl}o, vegetal mágico. 1 É
um arbusto do cerrado, com cujas
raízes e fólhas carbonizadas, os bororo pintam o rosto, para neutralizarem
a m á influencia de eventuais maus
sonhos.
pá - * hQe, índios bororo ;
~, ( d)eles; nú, sono; pá2, lugar [lugar do sono dos bororo]. Lugar da
choupana onde os bororo se deitam
para dormir; lugar onde ocasionalmente um bororo dorme; dormitório
( neol.). Para noc;6es complementares
-+ hQe ~-wa, aldeia bororo.

BQe

~-ºu

BQe épaJ - * hQe, índio bororo ; épa,
para [ ín dio para todas as coisas J. Boro ro esperto, bororo que tem boas
qualidades.
BQe épa2 - * hQe, índios bororo ; épa,
para [ plantac;ao para os boro ro].
Roc;a. 1 A tribo dos bororo nao é absolutamente de agricultores. Entretanto possui pequenas roc;as individuais,
elementarmente cultivadas pelas mulheres. O lugar dessas primitivas culturas é a floresta onde, escolhida urna
área favorável e já suficienterriente
limpa pela ac;ao dos ·agentes atmosfé. ricos, os índios terminam a derrubada cortando as plantas menores e
completando a destruic;ao como fogo.
Os utensílios u sados no trabalho da
terra sao o paro!Qri, machado de pedra, o ~rigíga, grande cavadeira de

madeira, e o taíQO, cavadeira menor,
também de madeira. As culturas tradicionais dos bororo sao : kuiága, milho, do qual conhecem algumas variedades ; a~gu, algodao ; noºógo, urucu.
Essas sao as mais importantes. Tem
também outras, de menor importancia, como p. ex. a de cucurbitáceas silvestres destinadas ao fabrico de certos instrumentos musicais ou adorno~, como o hári, o páºa e o bápo, ou
de recipientes. De certos carás, túberos, especialmente do ta~ári, de alguns
tabacos, como o pogogórl, tem elementares cuidados que consistem em !impar as plantas e encaminhá-las para
que trepem mais facilmente. Até ao
contacto com os civilizados era-lhes
desconhecida a mandioca, o arroz, a
banana, a cana de ac;úcar, produtos
que agora apreciam imensamente. Nao
é para se admirar o pouco caso que
fazem da agricultura pois o seu "habitat'' fornece-lhes com generosidade
os mais variados produtos. Para noc;6es complementares -+ hQe ~-ké, ·alimento dos bororo.
BQe épa c99\l - * hQe épa2, roc;a ; cQg\l,
· velhice [ roc;a velhal Capoeira.
BQe epága - * b9e, índios bororo ; épa,
para ; da1, suf. loe. [lugar para os bororo caminharem]. Qualquer trilho
que ·leva a um curso de água.
BQe epágQ - * hQe épa2, roc;a ; dQ1, suf.
[ fazer roc;a]. Preparar urna roc;a. conj.
i-ºúre hQe epágQ, eu preparo urna roc;a ; í-re hQe epágQ, eu preparei urna
roc;a ; i-m99e h9e epágQ, eu preparare1• urna roc;a .
BQe epa999Q · vart. hQe epa9Q9\t·
~>c hQe épa2, roc;a; dQgQ, suf. Roc;a preparada, roc;ado.
BQe epa9Q9\l - vart. bQe epa9Q9Q.
. Roc;a preparada, roc;ado. ex. bc}e epa-

·3so
•

dQQ\l kéje, pa-m9ge kuiagá túgu, ro~a
preparada quando, nós faremos (da)
semente de milho plantac;ao i.e. depois
de termos roc;ado, plantaremos o
milho.
~-pag\lgáe

- * hQe, índios bororo;
~, eles ; pag\Íg\(, medo ; áe2, a [ coisa
que assusta os bororo]. Objeto que
assusta, acontecimento
assustador'
.
espantalho, coisa extremamente bela.

BQe

B9e ~-P~l!l~gagQQ\l - * hQe, índios bororo; ~, eles; p~J!l~gagQQ\l, embelezado .[bororo embelezado]. Designac;áo genérica das pinturas, desenhos
e enfeites somáticos dos bororo.
1. Pinturas somáticas, preliminares ·
2. Matéria prima para as pinturas e
enfeites somáticos
3. Tipos de pinturas e enfeites somáticos
1. Pinturas somáticas: preliminares

Os bororo tem um elevado número
de pinturas' aesenhos e enfeites corporais que usam em determinadas solenidades, festas, danc;as, representac;oes e mesmo em días comuns. Quase
todos sao inspirados a · motivos faunianos e querem representar, estilizando-os, os desenhos dos pelos, das
plumas e carapac;as de animais ou as
suas pegadas. Tais adornos sao feitos
especialmente por ocasiáo de algum
at-Qe ~-!awuj~9\l1, representac;áo, em
que os. atore·s interpretam espíritosanimais como corpo pintado e ornado
segundo as características de seus representados. Sua finalidade, em geral,
,
, .
. .
e mag1ca e preservativa contra as más
influencias dos espíritos ou contra algumas doenc;as.
2. Matérias primas para as pinturas
e enfeites somáticos
alµri - penugem branca do abdome
de certos pássaros, colada direta-

mente sobre a pele por meio de kígQ
,
guru, resina ;

.

hó - plumagem de alguns pássaros
colada diretamente sobre a pele;
irQgQQ\l - carvao, freqüentemente,
de determinados vegetais. É usado em
pó, esfregado diretamente sobre a
pele ou sob a forma de pasta, temperado com água e, as vezes, colado
com kígQ gúru, ·resina ;
nQa - tabatinga. Este barro branco é simplesmente umedecido e aplicado sobre a pele ;
noºógo - urucu. Pode ser usado
sem nenhum preparo, logo que ... é retirado das sementes, ou, em geral, sob
forma de pomada com gorduras e
resina.
3. Tipos de pinturas e enfeites somáticos
Elencamos apenas as pinturas e os
enfeites colados diretamente sobre a
epiderme e nao outros atavíos, como
colares, braceletes, que sao descritos
nas fs. correspondentes. Notamos que
muitas vezes, na prática, nao sempre
sao completos ou por f~lta de tempo
ou por escassez de matéria prima.
Assim mesmo, quando os motivos decorativos sao de urna determinada
pintura, tomam o nome desta. Dos
tipos que enumeramos, a maioria já
foi descrita em ~ ar9e ~-!awul~9\h,
representac;ao. Dos poucos restantes
daremos breves explanac;6es aqui ;
agúgo-dóge ~'gúgo - * agúgo1, jaguar; dóge, suf. pl. ~, ( d)eles; agúgo2, pintu:ra. Pintura dos ~ Agúgo
~dóge. Ar9e, os Jaguares ;
· áere-dÓge ~'gúgo - ~" áere, ur.u tau;
. dóge, suf. pl. ~, ( d)eles; agúgo2·, · pintura. Pintura dos ~ Áere-dóge ArQe,
os Urutaus;
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aíj~·a!úgo

- * aíj~, zunidor de madeira ; a!úgo, pintura. Pintura do zunidor de madeira. É urna pintura que
imita certo desenho típico dos aíj~
-dóge, zunidores de madeira. Consiste em tres quadrados, divididos em
quatro partes por listras. em cruz,
feitos com carvao, dois na face externa da extremidade superior dos bra9os e urna no peito. As vezes os quadrados podem ser disseminados em
outras partes do corpo e também feitos com al5íri, branca penugem, colada com kíº·Q gúru, resina. É privativa do cla dos ArórQe ;
aíj~-dóge ~'4úgo

-

* aíj~-dóge, es-

píritos terríficos; ~, ( d )eles; a4úgo2,
pintura. Pintura dos ~ Aíj~-dóge
ArQe, os Espíritos Terríficos;
ipíe ~'4úgo - * aíj~, animal que vive na lama; dóge, suf. pl.
ipíe, ariranha; ~. ( d)elas; a4úgo2, pintura. Pintura dos ~ Aíj~-dóge Ipíe
ArQe, as Ariranhas ;
aíj~-dóge

a~ri -

* a~ri, penugem. É um

adorno de branca penugem, colada diretamente com kí4Q gúru, resina, sobre os bra9os, sobre as costas e sobre
o peito a guisa de apertada jaqueta.
As vezes o enfeite é completado com
penugem que recobre também a parte
inferior do rosto, a come9ar da base
do nariz. Pode s~r usado também por
mulheres, e é comum a todos os clas;
arárQe ~'ºúgo - * arárQe, piraputangas; ~, ( d)elas; ªºúgo2, pintura. Pintura dos ~ ArárQe ArQe, as Piraputangas ;
Ári-dóge ~'ºúgo - * Ári, certo espírito; dóge, suf. pl. ~, ( d )eles; ªºúgo2, pintura. Pintura dos ~ Árl-dóge
ArQe, o Espíri to Ári e Companheiros ;
arQe ~~~ºa-dóge ~'ºúgo * arQe
~~~ºª' gaviao-real; dóge, suf. pi. ~,

Esquema da pintura somática denomina·
da aíj~ a!úgo
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( d)eles; adúgo2, pintura. Pintura dos ·
-+ Ar9e :e~~ºa-dóge ArQe, os Gavi6esReais;
Bakoróro-dóge1 :e'dúgo - * Bakoróro, herói lendário; dóge, suf. pl. ~'
( d)eles; adúgo2, pintura. Pintura dos
-+ Bakoróro-dóge Ar9e1, as Almas de
Bakoróro e Companheiro ;
Bakoróro-dóge2 :t:'ºúgo - * Bakoróro, personagem lendária ; dóge, suf.
pl. ~, ( d)eles; ªºúgo2, pintura . Pintura dos -+ Bakoróro-dóge Ar(>e:?, os
Antepassados Gemeos Balsoróro-dóge;
baráe ~-bpej~ra - * baráe, civilizados; ~, ( d )eles; hp.ej~ra chefe [chefe
dos civilizados]. É, evidentemente,
urna pintura introduzida depois do
contacto com os civilizados e talvez
quer indicar as rendas das roupas de
algum govemador dos tempos coloniais. Consta de urna espalmac;áo de
pasta de noºógo, urucu, pelo corpo
todo. Ao redor do · pescoc;o, até a altura das clavículas, há urna espécie
de gorjeira preta de pó de carváo, bordada com urna larga listra de branca
penugem, colada com kídQ gúru, resina. As maos a comec;ar da metade inferior dos antebrac;os e os pés a comec;ar da metade da barriga das pernas, tam bém sao pin ta dos em pre to
com bord.a s de branca penugem. É privativa do clá dos BQkQd(>ri :t:~eráe;
hQe hQ - * b(>e, ave ( = mutum);
bó2, plumagem [ plumagem do mutum J. É um adorno semelhan te ao
-+ akíri, do qual difere por apresentar
plumas de kúje, mutum, em lugar de
penugem branca. É privativo do clá
dos Iwagúºu-dóge e de u so masculino;
b9k9d(>re ~'~úgo - ~ic hQkQº(>re, tatus-canastra ; ~' ( d )eles ; adúgo!?, pintura. Pintura dos -+ BQ~Qº(>re Ar(>e,
os Tatus-Canastra;

hQkQºQri bq c9ré1;1 - * hQkQºQri,
tatu-canastra; bó2, carapac;a; c9ré\I,
o preto [carapa~a preta de tatu-canastraJ. Pintura dos -+ BQkQº(>re
Ar(>e, os Tatus-Canastra ;
hQk9d9ri bq kujaguré1;1 - * bQ~Q
ºQri, tatu-canastra; bó2, carapac;a;
kujagurét;1., o vermelho [ carapac;a vermelha de tatu-canastral Pintura dos
-+ B9k9º(>re Ar(>e, os Tatus-Canastra;
Bokwojéºa-dóge ~,ºúgo - ~~ Bokwojéºa, certo espírito; dóge, suf. pl.
~' ( d)eles; ªºúgo2, pintura. Pintura dos
-+ Bokwojéºa-dóge Ar(>e, o Espírito
BokwoJéºa e Companheiro ;
bp.óri - * h1Jke, tamanduá-bandeira; bpóri, antebrac;o [ antebrac;o do
tama nduá-bandeira]. Adorno do , antebrac;o do tamanduá-bandeira. Sáo apenas dois retangulozinhos pretos de pó
de carváo, desenhados na parte superior externa dos brac;os, circundados
de penugem branca, colada com kídQ
gúru, resina, querendo imitar os tufos
de pelos dos membros anteriores do
tamanduá-bandeira. É privativo do
clá dos Páiw9e ;
b~e

- * B1;1r~gQ
º\lré\lge, certos espíritos; ~' ( d )eles;
aºúgo2, pintura. Pintura dos -+ B\lr~
gQd\lrét;1.ge Ar(>e, os Espíritos B\lr~gQº\lré\lge;
B1;1r~gQg\lré\lge ~'gúgo

ciwáje a!úgo * ciwáJe, urubucac;ador ; a!úgo, pintura. Pintura dos
-+ Ciwáje ArQe, os Urubus-Cac;adores;
:t;:~eráe ~ic-~ºªw\ldQº\I -

(=

* :e~eráe

B9k9d(>ri ~eráe), designac;áo de
um clá da metade dos :e~eráe ; ~ic,
eles; ~ºªW\lºQº\I' enfeitado. Enfeite
dos membros do clá dos BQkQgQri JJ,~e
ráe. Consiste num revestimento de
plumas pretas de mutum coladas com
kídQ gúru, resina, sobre todo o corpo.
A partir de cada pé, subindo pelas per383
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BQe

~-rá

te masculino, sobre a fac'e externa dos
nas até aos ombros e descendo pelas
dois bra9os, unindo-se no peito com
costas até aos calcanhares há urna esum apendice que chega até a cicatriz
pécie de fitazinha, originando-se da
umbelical ; _
justaposi9ao de plumas amarelas e
vermelhas de araras, coladas alternaQkQge hakoróro-dóge ~'gúgo
dament e. É privativo do cla dos BQk~
* Qk<}ge, dourados ; hakoróro, listragQri :t;:~eráe ;
do; dóge, suf. pl. ~, ( d)eles; agúgo2,
Iwára Arége ~'gúgo - * Iwára Arépintura. Pintura dos -> Qk<}ge Bakoge, certos espíritos ; ~, ( d)eles; agúgo2,
róro-dóge Arc?e, os Peixes Dourados
pintura. Pintura dos Espíritos Iwára
Listrados;
Arége. Consiste no seguinte: corpo esQkQge ciQáe ~-iári ~,gúgo - ·k QkQ·
palmado de pasta vermelha de noy.óge, dourados ; ciQáe, araracangas; ~,
go, uru9u; gorjeira pontiaguda até a
( d )elas; iári, ninho; ~, ( d )eles; agúextremidade inferior do esterno, maos
go2, pintura. Pintura .dos Qkc?ge Cidesde a metade inferior dos antebraQáe :t;:-iári Ar\)e, os Peixes Dourados
9os e pés desde a da barriga das perVermelhos;
nas, pretos de pó de carvao ; o corpo .
QkQge ~'gúgo - . ,'( QkQge, dourados;
todo, brac;os e pernas sao desenhados
~, ( d)eles; agú'g o2, pintura. Pintura
em largas faixas latitudinais, formados -> Qk9ge-dóge Ar\)e, os Dourados ;
das de pequenos losangos, sulcados
de tirazinhas pretas e circundados por
ókwa-dóge ~,gúgo - ," ókwa2, lobitra9ozinhos também pretos, tudo feito
nho ; dóge, suf. pl. ~, ( d )eles; adúgo2,
com pó de carvao. É privativa do cla
pintura. Pintura dos -> ókwa-dóge
dos BaágQ JeQáge Ce\?egiW\Íge ;
Ar\)e, os Lobinhos ;
karáwQe ~, gúgo - ,'( karáwQe, desigtamíge ~'gúgo * tamíge, anhuna9ao de certas aves das lagoas ; ~,
mas; ~, ( d )elas; agúgo2, pintura. Pin( d )eles ; agúgo2, pintura. Pintura dos
tura dos -> Tamíge Ar\)e, as Anhumas;
-> KaráwQe Arc?e, os KaráwQe;
tt.Ig\)-dóge - "< tt.IgQ, caboré; dóge,
kigQrét.I CQré\l - * kig9ré\l, sanha··
suf. pl. ~' ( d)eles; agúgo2, pintura. Pin· 90; cQré\l, o preto. Pintura preta do
tura dos T\lgQ-dóge Ar<}e, os Caborés;
sanhac;o. Para pormenores -> ArárQe
V!QQága-dóge ~'gúgo - ·k V!QQága,
_ArQe, as Piraputangas ;
certo espírito; dóge, suf. pl. ~' ( d)eles ;
kigQrét.I kujaguré\t - * kigQré\l, saªºúgo2, pintura. Pintura dos -> V!Q·
nha90; kujaguré\l, o vermelho. PintuQága-dóge Ar\)e, os Espíritos lJ!QQága
ra vermelha do sanhac;o. Para porme-dóge;
nores -> ArárQe Ar<}e, as Piraputangas ;
\IWái b\Ír~a - * \lWái j acaré ; b\Ír~a,
kurugúgQe ~,gúgo - * kurugúgQe,
pegada. Pintura semelhante a pegadas
gavi6es-caracaraís; ~, ( d)eles; agúgo2,
de jacarés. Nesta pintura o corpo todo
pintura. Pintura dos gavi6es-caracavem espalmado de pó de carvao e seraís. Para pormenores -> KurugúgQe
m eado de manchas de nou.ógo, urucu,
Arc?e, os Gavi6es-Caracaraís ;
que pretendem imitar pegadas de jaQ í:tp.o -:-- ,'( Q2, socó; í:tp.o, enfeite. Encarés. É privativo do cla dos BaágQ Jef ei te do socó. É urna larga faixa de
Qáge CeQegiW\Íge.
a~ri, penugeill: branca, de uso tamb ém feminino,
ou' de,. b\)e hQ, plumas B\)e ~-rá - * hc?e, índios bororo; ~'
.
.
. .
( d )eles ; rá1, osso [ osso dos bororo J.
-de kúje, mutum, de uso exclusivamen384
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Osso humano, esqueleto. Para no<;6es
sobre os ossos dos bororo enfei tados
para a sepultura definitiva na água
-> arc?e j'árQ, cesta funerária.
1. Esqueleto : generalidades
1.1. Esqueleto da cab e<;a
1.2. Esqueleto do tron co
1.3. Esqueleto dos membros superiores
1.4. Esqueleto dos inembros inferiores
1. Esqueleto : generalidades

Com esta f. designam-se globalmente os ossos do esqueleto humano. A
nomenclatura bororo acerca do esqueleto é suficientemente exata e completa, certamente por causa do conhecimento que os ÍJldios tem do mesmo,
em vista das cerimónias fúnebres que
os obrigam a manipular, ver e observar todos os ossos do finado.
1.1. Esqueleto da cabe9a

ao"Qár\l rá - ~" ao°Qá~, regiao occipital; rái, esqueleto [esqueleto da regiao occipital]. Occipital;
áora rá - .¡, áora, cabe<;a; rá1 esqueleto [esqueleto da cabe<;al Cranio;
1

~~Q9\l

rá - * ~~Q9\l, bochecha; rá1,
esqueleto [esqueleto da bochecha].
Malar. É denominado também -> ~~\Í
ra rá e ~rá;
rá - * ~~\1.ra, zigoma ; rá1, esqueleto [esqueleto do zigomal Malar.
É denominado também , -> ~~Q9\l rá e
~~\1.ra

~rá;

~ºª rá -

* ~ºª' regiao do nariz cor-

respondente ao etmóide; rá1, esqueleto
[ esqueleto de urna regiao do nariz].
Etmóide;
~rá

- -1: é, rosto; rá1. esqueleto [esqueleto do rostol Malar. É denominado tam b ém ~~Q~\l rá e ~~\Íra rá ;

Esquema da pintura somática denominada

.l,lWái

bl¡Ír~a

385

B\)e
rá - * ~ri, reg1a9 frontal; rá1,
esqueleto [esqueleto da regiao frontal J. Arcada orbitária;
~ri

iparára rá - * iparára, regiáo temporal; rá1, esqueleto [esqueleto da regiao temporal J. Temporal;
9 1 - Dente, exceto os premolares e
molares;
Qkúra rá - * Qkúra, regiao do rosto correspondente a maxila inferior;
rá1, esqueleto [esqueleto da maxila inferior]. Maxilar inferior;
Qkwará - * 9kwa, lábio ; rá1, osso
[ osso dos lábios l Maxilar;
Qkwará cQºQjéW\l - * 9kwa, lábio ;
rá1, esqueleto; CQºQje, superioridade;
W\l, aquele [esqueleto do lábio superior]. Maxilar supe1ior;
c;}ra - * Q1, dente; rá1, osso [dente
como ossol Dente premolar e molar;
rúwo rá - * rúwo, garganta; rá1,
osso [os so da garganta]. Hióide.
1.2. Esqueleto do tronco ·

áki pío rá - ·* áki pío, regiao sacra;
rá1, esqueleto [esqueleto da regiao sacra ] . Cóccix ;
rá - * akíra, quadris; rá1, esqueleto [esqueleto dos quadris]. Osso
ilíaco;
~íra

hQra rá - * hQra, membros inferiores ; rá1, esqueleto [.esqueleto dos
membros inferiores]. Bacia ilíaca ;
rá - * ~!áw\l, cadeiras ; rá1,
esqueleto [esqueleto das cadeiras].
Vértebras lombares;
~!áw\l

i~óru rá -

* i~óru, regiao escápulo
-umeral; rá1, esqueleto [esqueleto da
regiáo escápulo-urneral J. Omoplata ;
i!Qrv rá - * i!QIV, pesco<;o; rá1, esqueleto [esqueleto do pesco<;o]. Vértebras cervicais ;
iúra rá - * iúra, tronco ; rá1, esqueleto [esqueleto do tronco l Costelas;
386
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iúra rá pár\1 rá - * iúra rá, costelas;
párQ, base; rá1, esqueleto [esqueleto
da base das costelas]. Falsa costela;
k~áora

- * kaºáo, ombro; rá1, esqueleto [esqueleto do ombro]. Cabe9a
do úmero;
kQ~Qráºo

o-kQra rá - -1. kQ~Qráºo
o-kQra, regiao supra-clavicular; rá1, esqueleto [esqueleto da regia o supraclavicular]. Clavícula;
kuibókwa rá - .,, kuibókwa, epigástrio ; rá1, esqueleto [esqueleto do epigástrio]. Apendice xifóide ;
mQre ~poré\1 rá - * mQre, caraguatás; ~, ( d)eles; pó, fundo; ré\l, suf.
sem. rá1, osso [osso semelhante ao
centro do caraguatá depois que lhe foi
retirado o fruto]. Atlas ;
mQrQra rá - * mQrQra, regiao correspondente a coluna vertebral; rá1,
esqueleto [esqueleto da regiáo da col una vertebral]. Coluna vertebral.
mQr\)ra rá - * mQr\)ra, regiáo peitoral ; rá1, esqueleto [esqueleto da regiáo peito.r all Esterno;
poróra rá - * poróra, regiáo perianal; rá1, esqueleto [esqueleto da regiao perianal J. Osso sacro ;
rirá rá - * rirá, regiao da crista
ilíaca ; rá1, osso [ osso da regiao da
crista ilíaca J. Crista ilíaca.
1.3. Esqueleto dos mernbros superio-

res
áo rá - * ~ra áo, articula9áo do
dedo com o metacarpo; rá1, osso rosso
da articula9áo do dedo com o metacarpo]. Extrernidade dilatada da falange na uniáo com o metacarpo ;
~ra

~ráko

áo rá - * ~ráko áo, articula9áo das falanges entre si; rá1, osso
[ osso das articula96es das falanges].
Extremidade dilatada das falanges
perto da articula~ao ;
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~ráko Q-ia rá -

1
'

~rá.ko Q-ia, falan-

ginha; rá1, esqueleto [esqueleto da falanginh a J. Falanginha;
~rá~o Q!Q rá -

* ~rá~o Q!Q, falangeta; rá1, esqueleto [esqueleto da falangeta J. F alangeta ;
~ráko

pár\l rá - ~·: ~ráko páTl;l, falangeta; rá1 , esqueleto [esqueleto da
falange]. Falange;
~ráko

rá - * ~ráko, dedo; rá1, esqueleto [esqueleto do dedo l. Esqueleto do dedo;
~ra

rá - ~" ~ra, máo; rá1, esqueleto
[esqueleto da mao l . Metacarpo;
~ra

rá pár\l rá - ~·, ~ra rá, metacarpo; pá11J, base ; rá1, esqu eleto [ esqueleto da base do metacarpo]. Carpo ;
il!lóri rá - * ÍJ!lÓri, antebrac;o; rá1,
esqueleto [esqueleto do antebrac;o J.
Designac;ao global do rádio e cúbito.
Sao denominados também -> Q!Qgára
rá ,·
i!Qw\tia rá - * i!Qw¡Jia, ombro; rá1,
esqueleto [ esqueleto · do ombroJ.
Ún1ero;
Q!Qgára rá - '/: Q!Qgára, antebrac;o;
rá1, esqueleto [esqueleto do antebrac;o ] . Designac;áo global do rádio é cúbito. Sao denominados tam bém -> imó;
ri rá;
Q!Qgára rá biagaré\1 - -1: Q!Qgára rá1,
antebrac;o; biagaré\l, o pequeno [osso
menor do antebrac;o J. Rádio. É_ denominado também
Q!Qgára rá J'ípa kejéw\l - ~'e Q!Qgára rá, antebrac;o; ji, ( d )ele; ípa, margem; kéje, sobre ; W\l, a que}e [OSSO do
antebrac;o que está ao lado de outro].
Rádio;
Q!Qgára rá kl;lriré\l - * Q!Qgára rá,
antebrac;o; kl;lriré\l, o grande [grande
osso do antebrac;o J. Cúbito.

1.4. Esqueleto dos membros inferiores

b9pc)na rá - bQpQna, coxa; rá1, esqueleto [esqueleto da coxal Femur;
b\lr~ádQ

rá - ~'t h\lr~ádQ, calcanhar;
rá1, esqueleto [esqueleto do calcanhar ]. Calcaneo;
h\lr~ko rá -

"'' h\lr~~o, pododátilo;
rá1, esqueleto [esqueleto de um pododátilo J. Esqueleto do pododátilo;
b\lr~ra -

* bl)r~, pé; rá1, osso [osso

que se articula como pé] . Tíbia. É denominada também -> ra~!a rá e tQrl
rá;
h\lr~ra

pár\l rá - * h\lr~ra, tíbia ;
páT\l, base; rá1, osso [ osso da base da
tíbia]. Designa9ao global do astrágalo, tarso e metatarso;
rl)pe rá - * bl)r~ rl)pe, tomozelo; rá1, osso [osso do tomozelo].
Maléolo;
bl)r~

- * P~d\l, tendáo-de-aquiles ;
rá1, osso [osso ao qual se prende o tendao-de-aquiles ]. Perónio ;
P~d\lrá

pogodáo kupío rá - * pogodáo, joelho; kupío, saliencia esferoidal; rá1,
osso [osso esferoidal do joelhol Rótula;
ra~!a

rá -

*

ra~!a,

regiao tibial; rá1,
osso r.esse ·dá 'regiao tibial J. Tíbia. É
denominada também b\lr~ra e tQrl rá;
tQrl rá - * tQrl, regiao corresponden te a crista da tíbia; rá1, osso [osso
da regiáo da crista da tíbia]. Tíbia. É
denominada também h\lr~ra e ra~
!a rá.
B\)e ~-r~r\l - * bc}e, índios bororo ; ~,
( d )eles ; r~r\l, dan<;a [ dan<;a dos bororo J. Pan9a bororo.

1. Danc;as bororo : generalidades
2. Tipos de dan9as
3. Lugar das dan<;as
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1. Dan9as bororo : preliminares
Tóda e qualquer dan9a deve ser sempre proclamada por um chefe. Os chefes do cla dos Baá4Q ie\?áge CQ\?ugiW\Íge proclamam as dan9as relativas
as ca9adas e pescarias ; os do cla dos
.Baá4Q le\?áge CeQegiw1Jge, as relativas as almas e espíritos. Tóda dan9a
é sempre dirigida por um mestre de
canto o qual ordinariamente tudo
orienta, ao chocalhar do bápo k\lriré\1,
grande maracá, se a dan9a é feita no
ciclo fúnebre ou nalguma cerimónia
que tenha rela9ao com os mortos; ou
também ao som do hápo rógu, pequeno maracá, se a dan9a é feita fora dos
funerais. As vezes sao usados para o
mesmo fim também os .instrumentos
musicais de sópro pá:ga e f~a. Os cantos sao objeto de estudo pormenorizado no III v. des ta obra.
2. Tipos de dan9as
Os principais tipos de dan9as, em
geral acompanhadas por canto e instrumentos musicais, já foram descritos em ~ arQe ~-!awuj~4\l1, representa9ao, ou em outras cerimónias, como
p. ex. em ipáre ~-r~r\J, dan9a dos mo9os. As danc;as sao numerosíssimas,
em geral coletivas. Por via de regra
toinam um movimento circular, estando os danc;arinos em fila indiana. Se
as mulheres participam, alternam-se
na fila com os homens. Existem também, em número reduzido, danc;as individuais executadas por um índio que
toca o hápo, maracá, ou o ~a, ou o pá:ga, instrumentos musicais de sópro.
Há outrossim dan9as de pares, como
p. ex. durante a festa --+ barége ~-~e4Q·
4\1, banquete das feras .
3. Lugar das danc;as
Conforme as ocasioes os ·índios dan<;am na aldeia, dentro e fora do hQrQrQ, pátio fronteiric;o ao hái má:ga ge-

~!-áo

kajejéw\1

jéw\1, choupana central, ou mesmo em
qualquer lugar fora da aldeia adrede
preparado, especialmente durante as
ca9adas. O hQrqrQ, · quando a danc;a é
interditada a mulheres e crianyas, é
vedado por urna cérea de fólhas de palmeiras. Para no96es complementares
~ hc)e ~-wa, aldeia bororo.
Bc)e ~-r~r\Íia - * bc)e, índios bororo; ~,
( d)éles; r~r\1, danc;a; ia, suf. poss. [lugar de danc;a]. Lugar onde os boro ro
executam alguma danc;a.
Bc)e ~!áo - * bc)e, índios bororo ; ~t.
( d )él es ; áo, cabe~a [vegetal esferoidal
como urna cabec;a J. Vard. de cogumelo que, quando· nóvo, tem forma esferoidal.
BQe ~!-áo b\Í - Tipo de --+ hc)e ~!-áo
kajejéwl), coroa dos bororo.
BQe ~!-áo j'a~íri - * hQe, índios bororo;
~t, ( d )eles ; áo, cabec;a ; ji, dela ; a~írl,
penugem branca [meteoro que recobre os cabelos como penugem branca J.
Garoa, cerrac;ao forte.
Bc)e ~!-áo kajejéw\1 - * hQe, índios bororo; ~t. ( d )eles ; áo, cabec;a; kaléje,
ao redor; W\1, aquilo [enfeite que está
ao redor da cabec;a dos boro ro]. Designac;ao genérica de quaisquer adornos
usados a guisa de coroa. 1 Sao sempre
confeccionados pelos homens e, quase
sempre, só por eles envergados.
1. Coroas dos bororo : generalidades
2.1. Adornos para o occipício
báce
- .ariaréu.
kiQgoáro hQe ~!-aípo páiv
kiQgoáro hQe ~!-ao\?áiv
2.2. Capacetes de plumas
hc)e ~!-áo h1J
2.3. Coroas de caudas de mamíferos
a4úgo Q
aígQ Q
Jú~Q

Q

k\14QQ\1 Q
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pái Q

2.4. Coroa de faixa de algodao
~ígu hQaré\l
2.5. Coroas de folíolos de broto de
baba<;u
bá akiriré\l
bá arc?ia a!úgo
bá b1¡1r~gQº\tré1¡1ge ~'ºúgo
bá káre ~-raré1¡1
bá P\lº\Íga
2.6. Coroas de garras de felídeos
ªºúgo b1¡1r~gi
aígQ b1¡1r~gi
aipoºuré1¡1 b1¡1rf$gi
2.7. Coroas de peles de aves
ap\)ºQe ~-víri
bá~e bíri
2.8. Coroas de pelo de macacos
júkQ h\Í
pái bl¡Í
2.9. Coroas de penas de gavi6es
ar\)e ~~~l}a
ar\)e ~~~ºª ~kvré1¡1
arc?e ~~~l}a kujaguré\l
arc?e ~~~ºª \1-p~ºQ
kurugúgwa
kurugúgwa ~k\lré\l
kurugúgwa kujaguré\l
kurugúgwa \1-p~l}Q
2.10. Coroas de plumas e penas de
araras
ki~géWQ

ki~géwQ ~k\l

makaré1¡1

ki~géwQ ~k\lré\l
' ki~géwQ ~náw\l ~k\lrét.t
ki~géwQ ~ºáW\l \l·I"\lgQré\{
ki~géwQ

· B\)e ~!-áo kajejéW\I
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kujaguré\l
2.11. Coroas de plu:r:µas amarradas a
cordéis
akirío ~k\lré\l
akirío kujaguré\l
ba!agáJe
.
ha!agáje ~-kqroraré1¡1
ha!agá}e Q-ia ~~\l ma~aré1¡1
ba!agá}e Q-ia ~k1¡1ré\l

ba!agáje Q-ia kujágu ma~aré\l
ba!agáje Q-ia kujaguré\l
ba!agáje \l-~garé\l
ciºaiwQºQ
2.12. Coroas de tran<;ado de acúleos
de ouri<;o
ba~aráia

bakaráia ~~\lré\l
ba~aráia kujaguré\l
b1¡1iQgQ'f1Q
.
ht.tiQgQºQ ~k\lré\l
b1¡1iQgQ'f1Q \l·I"\lgQré\1
2.13. Coroas de tran<;ados de folíolos de palmeiras
aewára
2.14. Diademas de penas de araras:
generalidades
2.14.1 Principais exemplares de
diademas
aróro a!úgo ~kt.tré\l paº\Í-r~
pál"\l jíwt.t paríko
b\)e áro pá~\l pál"\l jíWIJ. paríko
iwagúºo 9-iága paº\Í·re pál"\l Jí·
W\l paríko
íve Q!Q páº\l Q-ia pál"\l Jíw\l paríko
íve Q!Q paº\Í-re pár1¡1 JíW\l parí~o

Jakómea a!úgo paºl¡Í-re pál"\l jíW\l paríko
koráwQe ~!Q-iága páº\l pál"\l JíW\l paríko
kurugúgQe ~!Q-iága páº\t pál"\l
jíW\l paríko
kurugúgQe k\lgl¡Íre ~!Q-iága pa~\Í
-re pál"\l JíW\l pariko
kurugúgwa Q-iága: paºl¡Í-re pár1¡1
keJéW\l JíW\l paríko \l·kigaré\l
mekúgQe ~-p~va akaº\lré\l ·~~\lré\l paºl¡Í-re pál"\l Jíw\l paríko
paríko akurararé\l
paríko cQré\l
paríko i~Íra akíri
paríko Q-ia c\)-re polJéW\l
paríko pár1¡1 cQré\l
paríko pál"\l Q-ia ~k\lré\l
389

BQe ~!-áo kaJeJéw\l
parí~o
parí~o

pár\l c}~wa cQré\l
tQroré\l

parí~o \1-~igaré\l
parí~o \l·~g\lré\l
turuQáre ~-~áº'a áo pá4\l pár\l
JíW\l parí~o

2.15. Várias
aop~ga

ariré\l
hQe Qr~ k\14áw\l
ipáre ~wQa4áe
J\liré\l ku4óra
kai4ága
kiQgQ4Q
1. Coroas dos bororo: generalidades
A fantasia bororo é fértil em motivos que os levam a transformar amat~ria prima em múltiplos enfeites para
a cabec;a. O mais característico e vistoso de todos, pela forma e pelas cores, é, sem dúvida, o parí~o, grande
diadema de penas de araras. Advertimos que, além das coroas que descrevemos, vários adornos, mesmo de
outras partes do corpo, podem ocasionalmente enfeitar a cabe~a.

BQe
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vagem tendo, na base, amarradas ao
mesmo cordel, plumas pretas de kúje,
mutum, com as pontas aparadas. Privativo do cla dos lwagú4u-dóge, é de
uso exclusivamente masculino;
ki9goáro hQe ~!-aípo pár\l - * kiQgo, ave; áro, tectrizes interiores das
asas ; hQe, índios bororo ; ~t, ( d )eles ;
aípo, birote do occipício ; pár\l, base
[adorno de plumas e penas de aves
para a base do birote do . occipício J.
É um adorno bastante encorpado que
se usa amarrado ao aípo, birote do
occipício, ficando ergui~o sobre a cabec;a. Segundo :a cor e a qualidade
das plumas e penas, pertence a clas e
sub-clas distintos. É de uso exclusivamente masculino ;

2. Principais tipos de coroas
2.1. Adornos para o occipício
Estes atavios nao sao propriamente
coroas mas, por motivos de praticidade, os elencamos aqui. Em linhas
gerais reduzem-se a tufos d~ penas e
plumas amarradas a .c ordéis simples
ou duplos os quais se adaptam ao occipício por meio de tim lac;o na fronte,
ou se aplicam ao birote do occipício,
ficando o enfeite caído nos ombros no
primeiro caso, ou erguido atrás da cabec;a, no segundo. Alguns tipos sao:
há~e ariaré\l * bá~e, garc;a-real ;
arfa, grande panela; ré\l, suf. sem.
[adorno para o occipício redondo como urna panela e branco como a plumagem da garc;a-real] . É formado por
um tufo de alvas plumas de pato sel390

Bá~e

ariaré9, tipo de kiQgoáro bQe ~!-aípo
párt} (MRDH BS4 1814), 0 = Om300

kiQgoáro b9e ~!-aoQál"\l - * kiQgo,
ave; áro, pluma; b9e, índios bororo ;
~t, ( d )eles ; aoQár\l, occipício [adorno
de plumas e penas de aves para o occipício dos bororo]. Este tipo de adorno
é menos encorpado que o precedente e,
sendo usado no occipício amarrado na
fronte, deixa pender as penas entre as
espáduas. Também neste a qualidade
das plumas e penas indica o cla e o
sub-cla possuidores. É de uso masculino e feminino.

B\)e

~!-áo

kaJeléw\l

•

B\)e ~!-áo kaleJéW\I

Uso do ki9goáro bQe e!·aol_?án,t. O colar
que esta inulher usa é um a~ígu bQe
~-ia~a9áwy..

Tipo de kiQgoáro bQe e!-aípo pár1;1 privativo do sub-cla dos Iwagúªu-dóge tQl}ugi.wi.íge
(MRDB B53 1752), 1 = Om360

Tipo de kiqgoáro bQe e!·aípo pál'.\l privativo do cla dos PáiwQe (MRDB B56 2571),
1 = -Om300

Tipo de klqgoáro l>Qe et·aol_?án,t privativo do
sub-cla dos BaáªQ Jel}áge Cel}egiwi.íge BQe
~4aªa~awa.íge (MRDB B57 3136), 1 = Om410
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BQe ~!-áo kajeJéw\l

Tipo de ki9goáro bQe ~!-aol]án_t, privativo
do sub-clá dos BQ~Q9Qri ~~eráe BQe ~-la9a9aW\Íge (MRDB B57 3139), 1 = Om450

BQe

~!-áo

kaje}éw\l

Tipo de ki9goáro bQe ~!-aol]án.t privativo do
sub-clá dos BQ~Q9Qri ~~eráe Cel}eglWl¡Íge
(MRDB B57 3143 ), l = Om400

Tipo de ki9goáro bQe ~!-aol]án_t privativo do
sub-clá dos Páiw9e Cel]eglWl¡Íge (MRDB
B57 3142), 1 = Om450

Tipo de ki9goáro bQe ~!-aol]án_t privativo
do sub-clá dos Iwagú9u-dóge Cel]egiWl¡Íge
(MRDB B53 1754), l = Om420
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2.2. Capacetes de plumas
hQe ~!-áo bQ. - ~'( hQe, índios bororo; ~t, ( d )eles; áo, cabel o; bt}.1, revestimento [ revestimento dos cabelos dos
boro ro J. Adorno de plumas para a cabe~a. É um enfeite que, quando completamente acabado tem o aspecto de

. BQe

~!-áo

kajeléwl}:

•

Tipo de kl9goáro bQe ~!-aoºártJ. privativo do
sub-clá dos BQ~Q~Qri ~~eráe CQºuglw4ge
(MRDB B57 3138), 1 = Om450

Tipo de kl9goáro bQe ~!-aoºártJ. privativo do
sub-cla dos ApiºQrége CQºugl~ge ( MRDB
BS7 3141 ), 1 = Om410

urna touca. Pode ser usado indis tintamen te por homens, mulheres e
crian9as. Por via de regra quando se
poe tal enfeite todo o rosto deveria
levar pinturas faciais e o corpo deveria ser revestido de plumas coladas
com kígQ gúru, resina. A parte superior · da cabe9a, que fica descoberta,
recebe abundant~ akíri, penugero branca. É este o principal enfei te com o
qual costumam adornar os agonizantes. A cor e a disposi9ao das plumas
determinam o cla possuidor. Consta
das seguin tes partes :

hQe ~-íl]a kejéwl}: - * hQe, índios bororo; ~' ( d )eles ; íl]a, tempo ras ; kéJe,
sobre; W\J, aquilo [adorno que recobre
as tempo ras dos boro ro J. Adorno das
temporas. Consiste em duas laminas
semi-rígidas, retangulares de ,.., OmlSO
por - Om040, feitas de plumazinhas
sobrepostas e coladas entre si com
kígQ gúru, resina. Ajustam-se as temporas e prendem-se a elas também com
.
resina;

jíWl.t - * ~!a2, vértice; rá1,
osso; ji, ele; W\l, aquele [adorno que
está sobre o osso . do vértice da
cabe9a]. Adorno da tonsura. Consiste em um cilindrozinho de folíolo de palmeira baba9u de ,.., Om040
de altura e ,.., Om020 de diametro, recoberto de .plumazinhas vermelhas, coladas com kígQ gúru, resina, e repleto
de a~íri, branca penugem, que transborda. É comum a todos os clas ;
~!ára

hQe ~-kú~u kejéw9 - -1: bQe, indios
bororo; ~, ( d)eles ; kúgu, fronte: kéje,
sobre; Wl}:, aquilo [adorno da fronte
dos bororo J. É urna lamina semelhante as precedentes, larga ,..., Om060 e de
comprimento conveniente de modo a
cobrir a fronte e prender-se a cada h9e
~-íl]a kejéwl}: ;
aoQárl}: kejéwl}: - -1: aoQáf\l, occipício; kéje, sobre; W\J, aquilo [ revestimento do occipício]. É urna pe9a feíta
de maneira análoga as precedentes,
mas muito maior e com curvatura ade-
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ka}e}éw\l

tufozinhos de plumas de arara. Alguns
tipos sao:
ªªúgo Q - ·k ªªúgo1, jaguar; Qi, cauda [cauda de -jaguar]. Corca de cauda
de jaguar. É privativa do cla dos
PáiwQe;
~'( aígQ,

suc;uarana; Q1, cauda [cauda de suc;uarana]. Coroa de
cauda de suc;uarana: É privativa do cla
dos Kíe;
aígQ Q -

Tipo de bQe ~!-áo b* privativo do sub-cla
dos ArórQe Cel)egiw*ge; a pec;a maior é o
aol_?árl;l kejéwl;l (MRDB 13,57 1879), <i> Om240

júkQ Q - ~'( júk9, macaco; Qi, cauda
[ cauda de macaco J. Coroa de cauda de
macaco. É privativa do cla dos PáiwQe;

k\lªQº\l Q - -1: k\fªQº\l' quati; Q1,
cauda [cauda de quati]. Coroa de cauda de quati. É privativa do cla dos
ArórQe;
pái Q - ~( pái, bugio; Q1, cauda [ cau~
da bugiol Coroa de cauda de bugio.
É privativa do el~ dos PáiwQe.

Tipo de bQe ~!-áo b* privativo do sub-clá
dos ArórQe Cel_?egiw*ge; a p ec;a maior é o
aol_?án.t kejéW':l (MRDB BS7 1874 ), <i> = Om200

quada. Recobre todo o occipício até ao
pescoc;o, deixando livre os cabelos sobre os ombros que sao recobertos de
pasta de no9ógo, urucu..
2.3. Coroas de caudas de mamíferos
Em linhas gerais estes adornos sao
peles secas da cauda de certos mamíferos, ou parte da pele do corpo cortada em tiras a imi tac;ao de caudas,
providas de atilhos nas extremidades
os quais servem para amarra-las sobre a cabec;a como verdadeiras coroas.
As vezes essas peles sao ornadas de
394

Crianc;a com o bQe ~!-áo b¡J.; na fronte é
bem visível o bQe ~Isú~u kejéWl;l

B\)e ~!·áo kaJeJéw\t ·

•

Coroa do tipo agúgo 9 (MRDB B57 3152),
l = OmSOO

B\)e ~!-áo kaieJéw9
2.5. Coroas de folíolos de broto de
baba<; u
Sao simples folíolos de broto de palmeira baba9u com as duas extremidades unidas de tal modo a adquirirem urna forma circular. E1n geral
levam inotivos geométricos na face
externa ou penugen1 colada ou, pelo
menos, sao espalmados de pasta de
urucu. Alguns tipos sao :
há a~iriré\I - -1: há2J coroa de· folíolo
de palmeira; akíri, branca penugem;
ré\t, suf. poss. í. coroa com branca penugem]. É um simples folíolo recoberto em todo o seu comprimento por
branca penugem, colada com kí~Q
gúru, resina. É privativo do cla dos
Baá~Q ieQáge CQQUgiwt)ge;

Coroa do tipo k\lQQl}\l 9 ( MRDB B52 889),
l = Om490

Coroa do tipo pái 9 privativa do sub-cla
dos PáiwQe CQJ}ugi~ge ( MRDB B56 2544) J
1 = . Om480

há ar\)ia a!úgo - ~" há2, coroa de folíolo de palrneira ; Ar\)ia, certo espírito; a!úgo, pintura [ coroa de folíolo de
palmeira que apresenta pinturas semelhantes as do espírito Ar\)ia l É urna
coroa que ostenta em . todo seu cornprirnento urna série de losangos avermelhados ou de triangulos pretos e
vermelhos;
há b\lr~gQª\lré\{ge ~'gúgo
"' há2,
coroa de folíolos de palmeira; B\lr~-

2.4. Coroa de faixa de algodao
akígu hQare\t - ~" akígu,· faixa de
tecido de ~lgodao ; hQaré\I, o largo
[larga faixa de tecido de algodao]. É
urna faixa de tecido de algodao da
iargura de ,..., Om040 e do comprimento
de ·,..,, Orn800. As extremidades terminam com atilhos que servem para cingir o adorno a cabe<;a. É privativa do
,cla dos BQkQg\)ri :f,~eráe. Para pormenores sobre seu fabrico e sobre os tecidos dos bororo -+ akígu, algodao.

Tipo de bá arQia a!úgo privativo do cla dos
Iwagúgu-dóge (MRDB BSS 2506), ~ = Om200
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há káre ~--raré\l - * há2, coroa de folíolo de babac;u ; káre, peixes ; ~.
( d)eles; rá1, espinha; ré\l, suf. sem.
[ coroa de folíolo de babac;u, com desenhos semelhan tes a esp:inha de peixe J. É urna coroa que apresenta em
todo seu comprimento desenhos feitos
com tinta preta e vermelha, querendo imitar duas espinhas de peixes. É
privativa do sub-cla dos Iwagú9u-dóge
CQl}ugiw~ge ;

Tipo de bá arQia a!úgo privativo do subcla dos Iwagúgu-dóge tel}egiw*ge (MRDB
BS6 2640), 0 = Om200

Tipo de bá b\(r~gQgt,trét,tge ~'gúgo privativo
do sub-clá dos BaágQ Jel}áge tQl}ugi~ge
tQl}ugiW\'tge (MRDB BS6 2642), 95 = Om180

Tipo de bá arQia a!úgo privativo do sub-cla
dos Iwagúgu-dóge tQl}ugiW\'tge (MRDB BS6
2643 ), 0 = Oml90

gQ9\lré\lge, certos espíritos; ~, ( d)eles;
a9úgo2, pintura [ coroa de folíolo de
palmeira que apresenta pinturas semelhantes as dos espíritos B\lr~gQ9\l·
ré\(gel É urna coroa que tetn urna
dupla fila longitudinal de losangos
irregulares trac;ados com urna tinta a
base de carvao. A superfície dos mesmos tem grosseiras hachuras de tinta
vermelha de urucu. É privativa do subcla dos Baá9Q ie1]áge CQ1]ugiw~ge CQ1]ugi~ge;

Tipo de bá káre ~-rarét.t privativo do subcla dos Iwagúgu-dóge tQl}ugi~ge (MRDB
B56 2644), 91 = Om190
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também de folíolo, ao qual estao presas, fortemente amarradas pela base,
garras de algum felídeo. As pontas do
feixezinho sao mantidas a urna distancia de _, Om 120, por m eio de um
cordel que, pela varia9ao de seu comprimento, faz com que o adorno se
adapte, a vontade, a cabe9a. A.s vezes
essas coroas apresentam tufozinhos de
plumas de araras e a cartilagem que
reveste a base das garras é espalmada de pasta de no:n.ógo, urucu. Alguns
tipos sao:

Tipo de bá

Pl:l~\Íga

privativo do sub-cla dos
PáiwQe tQºUgiW'l¡Íge (MRDB B56 2645),
0 = Om200

bá P\IQ\Íga - * bá2, coroa de folíolo
de -baba9u; P\IQ\Íga, pente [coroa de
folíolo de baba9u, imitan do um pente l É urna coroa que apresenta riscozinhos verticais, pretos e vermelhos, reunidos em grupos de quatro,
como se fóssem as lascazinhas de madeira que formam os pentes bororo.
É privativa do sub-cla dos PáiwQe
CQºugiwt;íge.
2.6. Coroas de garras de felídeos
Sao coroas feítas com um feixezinho de nervuras de folíolos de palmeiras, revestido por um tira enrolada,

Coroa do tipo aígQ bt,1r~gi privativa do sub
-cla dos Baá~Q ÍeQáge tQQUgiW\Íge tqºugiwY.gc porque adornada com plumas (MRDB
BSS 1700), 0 = Om270

agúgo b\lr~gi - * agúgo1, jaguar;
h\lr~gi, garra [garra de jaguar]. Coroa
de garras de jaguar. É comum a todos
os clas;
aígQ h\lr~gi - * aígQ, su9uarana ; h\l·
r~gi, garra [garra de su9uarana J. Coroa de garras de su9uarana. É comum
a todos os clas ;
Dan~arinos

usando coroas do t.i po bá

aipoºuré\l b\lr~gi - * aipoºuré\f, jaguatirica; h\lrc$gi, garra [garra de ja397
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Coroa do tipo aígQ b\ll"~gi, comum a todos
os clas (MRDB B52 886), ~ = Om250

B\)e ~!-áo ka}ejéw\l

Coroa do tipo aipol?uré9 b9r~gl, comum a
todos os das (MRDB B54 1709), ~ = Om230

guatirica]. Coroa de garras de jaguatirica. É comum a todos os clas ..
2.7. Coroas de peles de aves
Sao por96es de peles de alguns pássaros com as penas, em forma de tiras, cujas extremidades se unem por
meio de atilhos. Alguns tipos sao:
ap\)~Qe ~-víri

- ~-. ap\)~Qe, tucanu9us ; ~, ( d )eles ; víri, pele [pele de tucanu9us J. Coroa feita com a pele do
peito com plumas de quatro tucanu9us. É privativa do sub-cla dos Baá~Q
ieQáge CeQegiw\Íge CeQegiw\Íge;
há2e híri * há~e, gar9a; híri2,
pele [pele de gar~a]. Esta coroa
nao é propriamente feita com pele de
gar9a mas a imita, especialmente na
sua alvura. É urna tira de couro de
~lgum animal revestida numa das fa-·
ces de a~íri, branca penugem, colada com kí~Q gúru, resina, de tal forma que parece urna listra da pele de
gar9a branca. É privativa do cla dos

ApQ~Qe ~-víri

(MRDB B54 1816 ), 1 = Om850

Tipo de bá~e
1 = Om490
Baá~Q
W\Íge.

bíri

(MRDB

B52

894),

ieQáge CQQUgiwl;Íge CQQUgi-

2.8. Coroas de pelos de macacos
Sao cordéis revestidos de pelos de
macacos atados primeiramente em tu-
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j~Q

bY. privativo do sub-clá dos
BQ~Q~Qri ~~eráe tQºugiw*ge ( MRDB B53
1377), 1 = lm200

BQe ~!-áo kajeJéW\l

1\1ulher cingindo o

apQ~Qe ~-víri

fos numa linha resistente que depois
envolve os ditos cardéis. As vezes
apresentam também, semeadas pelo
seu comprimento, plumas de araras.
Sao usados enrolados ao redor da cabe9a ou do birote do occipício. Alguns
tipos sao:
JúkQ b~ ·k júkQ, macaco;
h~1.
pelo ; [pelo de macaco]. Coroa de
pelos de macaco. É privativa do subcla dos BQkQ~Qri ~~eráe CQ]]uglw~ge ;

pái b~ - "~ pái, bugio; b~1, pelo
[pelo de bugio J. Coroa de pelos de bugio. É privativa do cla dos PáiwQe.
2.9. Coroas de penas de gavioes

-

Uso do apQ~Qe
das temporas

~víri

amarrado nos birotes

arQe ~~~ºª
* arQe ~~~ºª' gaviaoreal [ coroa feita de penas de gaviáoreal J. Grande coroa de penas de gaviao-real. É este um dos adornos mais
vistosos da tribo bororo. Consiste
399
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Tipo de arQe ~~~l)a ~~l¡lrél;l ( MRDB B55
2518 ), h = Om750

Al'Qe ~~~l]a
l = 950

l;l-p~l]Q

(MRDB B55 2518 2 ),

numa pe~a de ,..., Om350 de comprimento originada pela justaposi9ao de
lascazinhas de taquara de ,..., Om300 de

altura, cada urna encimada por urna
remige de gaviao-real, salvo as duas do
meio que ostentam as duas retrizes
centrais. As lascas sao mantidas unidas entre si por urna dupla amarra9ao
de resistentes cordéis. Na uniao entre
as penas e seu suporte há abundantes
tufos de tectrizes abdominais. do pássaro, seguidas, pelo comprimento de
,...,, OmlOO, por um mosaico de plumas
vermelhas de araras, ou pretas de mutum. Os vários elementos dessa coroa
sao reunidos de tal forma que, na base
das penas do gaviao, aparecem tres
zonas vermelhas al ternadas com duas
pretas. Na base das penas da zona central há também pequenas plumas vermelhas ou vermelhas e amare] as de
araras. O enfeite acabado alcan9a a
altura de ,..., Om750 e adquire um aspecto cilíndrico quando é fortemente
amarrado ao redor da cabe9a, por meio
de atilhos, constituídos de longos e resistentes cordéis. O uso tradicional
dessa imponente coroa é bastante complicado. Urna. vez cingida e fortemente
amarrada, recebe na base, normalmente a ela, tres paríko, grandes diademas
de penas de araras, um na frente e dois
aos lados. Sobre estes, como que a
rematar sua uniao com a coroa, e
abra9ando esta última, vem adaptado
o ar9e ~~~ºª v-p~ºQ, cordel ao qual
estao presas inúmeras plumas do abdome do gayiao. No ariré1¡1, suporte
circular de lascas de taquara, também
amarrado a cabe9a por primeiro,
enfiam-se cerca de vin te pregos de
q~ase 2m000 de comprimento tomando o conjunto o aspecto de um gigantesco resplendor, do diametro de mais
de 4m000. Diretamente sobre a fronte,
vedando os olhos há também um bakuré\t, abanico flexível. Esse belíssimo conjunto é acompanhado pela pin-
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parí~o-dóge,

diadem as de penas

..

B{>e

Conjunto do arQe

~~~l}a

tura somática homónima e . pelos melhores adornos dos bra9os e da cintura. Conhecemos dois tipos :

~!-áo

kaje}éw\l

visto de frente

viao. É privativa do sub-cla dos Baá4Q
Jel]áge C91?ugiwt)ge Cel]egiw\Íge;
V

V

V

¡

~ge;

ar{>e ~~~l]a \l-p~l]Q - ,'t ar{>e ~~~1?a,
gaviao-real ; \l, ( d )ele; p~l]Q, tectrizes
abdominais [ tectrizes abdominais de
gaviao-real]. Este adorno nao é propriamente urna coroa mas apenas um
complemento do precedente. Consiste em um longo cordel ao qual sao
amarradas pela base inúmeras tectrizes abdominais de gaviao-real. É privativo do cla dos Baá4Q iel]áge;

ar{>e ~~~ºª kujaguré\l - * ar{>e ~~~
l]a, coroa de gaviao-real; kujaguré\l,
o vermelho í. coroa de gaviao-real vermelha] . Caracteriza-se pela presen9a
de algumas tectrizes vermelhas de ararapiranga na base das penas de ga-

kurugúgwa - ~·: kurugúgwa, gaviaocaracaraí [ coroa de penas de gaviaocaracaraí l É um adorno em tudo semelhante ao ar{>e ~~~l]a, do· qual difere pelas penas que sao de gaviaocaracaraí e que; por conseguinte, ori-

ar{>e ~~~Jia ~k\lré\l - * ar{>e ~~~l]a,
coroa de penas de gaviao-real ; ~k\lré\l,
o amarelo [ coroa de penas de gaviaoreal amarelal Caracteriza-se pela presen9a de algumas tectrizes amarelas
e vermelhas de araras na base das penas de gaviao. É privativa do sub-cla
dos· Baá4Q iel]áge C9l]ugiWl;Íge C9l]ugi-
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!Illponente conjunto da coroa arQe

Aspeto posterior da coroa arQe
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~~~ºª

~~~ºª

ginam um enfeite mais modesto. Há
também algumas variantes na disposi~ao das zonas coloridas. É usado em
maneira análoga ao ar{le ~~~ºª' mas
nao requer os diademas de penas na
base. Os pregos complementares sao
menos ornados, mas na frente da coroa ergue-se um belo adorno de rectrizes de arara e lascazinhas de taquaras
feito com técnica semelhante a de toda
a coroa denominado kiQgQºQ· Há dois
tipos:
kurugúgwa ~l5\lré\l - * kurugúgwa,
coroa de penas de gaviao-caracaraí;

(MRDB B57 2135), 1 = 0Ill800, primacial do sub-cla dos BQ~q4.Qri ~~eráe BQe
KiQgQ~Q

~-ia~a~aw¡J.ge

~k\lré\l,

o amarelo [coroa de penas de
gaviao-caracaraí com plumas amarelas]. Coroa de penas de gaviao-caracaraí, caracterizada por algumas tectrizes amarelas e vermelhas na base
das penas de gaviao. É privativa do
sub-cla dos BQkQºQri ~~eráe CeºegiWQge;

kurugúgwa kujaguré\l * kurugúgwa, coroa de penas de gaviao-cara-
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gumas tectrizes vermelhas de arara na
base das penas de gaviao. É privativa
do sub-cla dos BQ.kQgc}ri ~~eráe CQQUgiw\Íge;
kurugúgwa \l-p~QQ - -1( kurugúgwa,
gaviao-caracaraí; \l, ( d )ele; p~QQ, tectrizes abdominais [ tectrizes abdominais de gaviao-caracaraíJ. É um enfeite semelhante ao arc}e ~~~ba \l-p~QQ,
do qual difere por apresentar tectrizes abdominais de gaviao-caracaraí. É
privativo do cla dos BQ.kQgc}ri ~~eráe.

Tipo de kurugúgwa kujaguré9 (MRDB B61
4980), h = Om670

Kurugúgwa
~ = Om380

Ariré9 (MRDB B54 1968 2),

~

= Om220

caraí ; kujaguré\l, o vermelho [ coroa
de penas de gaviao-caracaraí com plumas vermelhas J. Coroa de penas de
gaviao-caracaraí caracterizada por al-

v.-p~l}Q

( MRD B

BS4

1812),

2.10. Coroas de plumas e penas de
araras
Recebem a denomina<;ao genérica de
ki~géwQ * kifi!ge, aves; wó1, plumagem. Coroa de plumas, e penas.
Essencialmente sao feitas por um
suporte bastante rígido de pele de
algum mamífero ou por um mais
flexível originado da justaposi<;ao de
tran<;azinhas de fibras de h\l.kigága,
fólha de tucum da. floresta. Sobre tais
suportes sao coladas ou amarradas
tectrizes vermelhas e amarelas de araras. Além disto, na parte anterior da
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.
Dan<;a notuma vendo-se, no centro, um dan<;arino com urna coroa kurugúgwa e com o
ki<,>gQ~Q

Coroa do tipo ki~géwQ
2047 ), ~ = Om370

Coroa do tipo
B57 3158), ~

kl~géwQ ~ls\l

=

~Js\lré\l

( MRDB BSS

maJsaré\l ( MRDB

Om 320

coroa e a seus lados, sao presos abundan tes tufos de plumas e penas de
araras . Alguns tipos sao :
ki~géwQ ~Js\l

ma]saré\l - * ki~géwQ,
coroa de plumas e penas ; ~Js\l, amarelo; má]sa, abundancia ; ré\l, suf. poss.
[ coroa toda amarela J. Coroa que apresen ta só plumas amarelas de a rara. É
privativa do sub-cla dos BQ]sQgc}ri
I;:~eráe Bc}e I;:-iagagaw\Íge ;
ki~géwQ ~Js\lré\l

de plumas e penas;

·k

ki~géwQ,

~1s\lré\l,

coroa
o amarelo

Coroa do tipo kl~géwQ ~JJáW\l
( MRDB B57 3144 ), . ~ = Om360

~Js\lré\l

[coroa com distin tivos amarelosl Ca..
roa cujo suporte é parcialmente revestido de plumas amarelas e cujas tufos
apresentam algumas plumas da mesma cór, além de outras vermelhas. É
privativa do sub-cla dos BQ]sQgc}ri
I;:~eráe Ce'Qegiw\1.ge ;
ki~géWQ ~ºáW\l ~Js\lré\l * ki~gé
WQ, coroa de plumas; ~ºáw1.1, enfeite;
~Js\lré\l, o amarelo [ coroa com plumas
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amarelasl É urna coroa cujo suporte
apresenta também plumas amarelas e
cujos tufos sao feitos exclusivamente
de plumas da mesma cór. É privativa
do sub-cla dos BQk\ld.c?ri :e~eráe CeQegiw4ge;

Coroa do tipo ki~géwQ ~ºáw\l \1·1'1;lg1}rét;t
(MRDB B57 3145), 0 = Om330

occipício. Nele sao presas pela base
muitíssimas plumas de certas aves. Os
principais tipos sao os seguintes :
•

akirío ~k\lré\l - -:: akíri, penugem;
02, suf. poss. ~kvré1;1, o amarelo tcoroa
semelhante a penugem branca com
plumas amarelasl É um cordel ao
qual estao presas plumas brancas de
kúje, mutum, e algumas vermelhas e
· amarelas de araras. É privativo do subcla dos BQk\ld.c?ri :e~eráe CeQegiw4ge;
akirío kujaguré\l - * akíri, penugem; 0 2, suf. poss. kujaguré\l, o vermelho [coroa semelhante a branca penugem com plumas vermelhas]. É urna
coroa semelhante a anterior da qual
difere por apresentar, além das plumas brancas, somente algumas vermelhas. É privativa do sub-cla dos BQ·
k\ld.c?ri :e~eráe CQQugiw-J,ge; .

ki~géwQ ~gáw\l

\l·r\lg\lré\¡ - ~" ki~
géwQ, coroa de plumas; ~g.áw\l, enfeite; \1, ( d )ele; r\lg\lré\f, o vermelho
[ coroa vermelha]. É urna coroa semelhante a anterior da qual difere por
apresentar exclusivamente plumas vermelhas no suporte e nos tufos. É privativa do sub-cla dos BQk\l4c?ri :e~eráe
CQQUgiwt}ge. É denominada também
ki~géwQ

kujaguré1;1 -:: ki~géwQ,
coroa de plumas de penas; kujaguré\{,
o vermelho [ coroa de plumas e penas
vermelhas J. É urna coroa cu jo suporte
é exclusivamente revestido de plumas
vermelhas de apararapiranga e cujos
tufos apresentam somente penas e
plumas da mesma cór. É privativa do
sub-cla dos BQk\ld.c?ri :e~eráe CQQUgiw-J,ge.
2.11. Coroas de plumas, amarradas a
cordéis
Sao cordéis de comprimento vário,
enrolados em urna ou algumas voltas
ao redor da cabe~a ou do birote do

Coroa do tipo a~irío kujaguré\l (MRDB BSS
2054 ), 1 = lm550

ha!agáje - * ba!agále, biguá [ coroa de plumas de biguá]. É um cordel revestido em todo o seu comprimen to por plumas de biguá, de naQt}re, ararapiranga ou de kuíd.Q, arara, amarradas com linha. Conforme a
distribui<;ao das penas ao longo do cor405
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del, toma nomes diferentes. Os principais tipos sao os seguintes :
ha!agáje ~-kQroraré\l - "!< ba!agá]e,
biguás; ~, ( d)eles; kQróra, pesco<;o de
aves; ré\l, suf. sem. [cordel revestido
de plumas, semelhante a pesco90 de biguál É todo revestido de plumas pretas de biguá exceto as duas extremidades que, pelo comprimento de
Om300, apresentam plumas vermelhas de nal}l)re, ararapiranga. É privativo do cla dos Iwagúºu-dóge ;
t'Y

batagá]e Q-ia ~k\l makaré\l - * ba!agá}e, biguá; 01, ( d)ele; ía1, centro;
~k\l, amarelo;
máka, pluralidade ;
ré\l, suf. poss. [cordel de plumas de
biguá com muitos segmentos de plumas amarelasl Apresenta as duas extremidades e o centro revestidos de
plumas pretas de biguá. O que resta
tem plumas amarelas de arara. É privativo do cla dos PáiwQe;

~!-áo

kajejéw\l

dades, e de plumas amarelas de arara,
no centro. É privativo do cla dos
PáiwQe ;
batagáje Q-ia kujágu makaré\l ''< batagáje, biguá; 01, ( d)ele; ía1, centro ; kujágu, vermelho; máka, pluralidade; ré\l, suf. pass. [cordel de plumas
de biguá . com vários segmentos vermelhos]. É um adorno semelhante ao
batagáje (>-ia ~~\l ma~aré\l, do qual
difere por apresentar segme.n tos revestidos de plumas vermelhas de ararapiranga. É priva tivo do sub-cla dos
ArórQe CeQegiwl)ge ;
bafagáje (>-ia kujaguré\l - ,·: batagá]e, biguá; 01, ( d )ele; ía1, centro; kujaguré\l, o vermelho [cordel de plumas
de biguá com um segmento central de
plumas vermelhas J. É se1nelhante ao
batagáje Q-ia ~k\lré\t, do qual difere
por apresentar um segmento central
de plumas vermelhas de ararapiranga. É privativo do sub-cla dos ArórQe
Cel}egiw(tge ;
ba!agáje \1-~garé\l batagáje, biguá; t.t, ele ; .kigaré\l, o cornudo [cordel revestido de plu1nas de biguá com
outras a guisa de cornos]. É semelhante ao batagáje Q-ia kujágu makaré\l, mas com quatro segmentos de plumas pretas das quais emergem algumas mais longas, a guisa de chifrezinhos. É privativo do sub-cla dos ArórQe Ce)}egiwl)ge ;
"Í<

ci)}aiw(>ºQ * ci'ºái, araracanga ;
W\l, ( d)ela;
ponta ( = pluma)
[cordel revestido de plumas vermelhas
de araracanga] . É um cordel recoberto de plumas vermelhas de cil}ái, araracanga. É privativa do sub-cla dos
BQkQºQri J;:~eráe CQQUgiwl)ge.

ººº'

Coroa do tipo batagáje Q.ia ~~\1
(MRDB B57 3148 ), 1 = 2m300

ma~arél;l

hatagáje Q-ia ~kt.Iré\l - * batagáje,
biguá; 01, ( d)ele; ía1, centro; ~kt.Iré\l,
o amarelo [cordel de plumas de biguá
com um segmento central de plumas
amarelas] . É um cordel revestido de
plumas pretas de biguá nas extremi406

2.12. Coroas de tran<;ados de. acúleos
de ouri90
Sao coroas que tomam o nome de
um elegante tranc;ado de brancas

BQe

~!-áo

kajejéW1;1

BQe

acúleos de ouric;o e linha preta de algodao. Constam de um fita rígida de
couro ou de um suporte mais flexível
de tranc;azinhas de fibra de bt;t~iQága,
fólha de tucum da floresta, ou de mariQ'íru, seda de bróto de buriti, justapostas e amarradas entre si. Sóbre
tais suportes vem conduzido um delicado tranc;ado de brancos acúleos de
ouric;o com linha preta de algodao.
Tal suporte, quando se amarram entre
si os atilhos das suas extremidades,
adquire urna forma circular. Na fren-

~!-áo

te dessa coroa e aos dois lados estao
presos ricos tufos de penas e plumas de arara e, as vezes, de gaviao.
Tem o nome genérico de :

hakaráia - ,°' ? Coroa com grandes
tufos de penas ou plumas amarradas
a um suporte que leva um tran~ado de

Coroa do tipo ba!agáje Q-ia
B54 2563), 1 = 2m100

Coroa do tipo ba!agáje
B55 2484 ), 1 = lm750

\l-~igaré\l

kajejéwt;t

~~l¡lré\l

( MRDB

( MRDB

Coroa do tipo ba!agáje Q-ia kujagurél¡l
( MRDB B55 2055 ), 1 = lm500

Tipo de ba!agáje Q-ia kujágu makaré\l
(MRDB B51 1100 )
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hakaráia ~k\lré\l - -le bakaráia, coroa de tran9ado de acúleos de ouric;o ; ~k\lré\l, o amarelo [ coroa de
acúleos de ouri90 com plumas amarelas J. Coroa cujos t ufos ostentam
plumas amarelas e vermelhas de. arara. É privativa do sub-cla dos Baá~Q
ieQáge CQQugiw~ge BQe :t;:-ia~a~a
wúge
. ,·

Tipo de ci~aiwQ~Q
l = lm850

( MRDB

B56

2580),

hakaráia kujaguré\l - ~·e bakaráia,
coroa de tranc;adb de acúleos de ouri90 ; kujaguré\l, o vermelho [ coroa de
acúleos de ouri90 com plumas vermelhas J. Coroa cujos tufos ostentam
somente penas e plumas vermelhas de
ararapiranga. É privativa do sub-cla
dos Baá~Q ieQáge CQQugiw(tge CeQegiw~ge ;

h\liQgQQQ - -1c b\liQgQ, piranha; hó2,
carapac;a [ escamas de piranha]. Coroa
semelhante ao bakaráia, do qual difere por apresentar um tran~ado de
acúleos de ouri90 que pretende imitar
a disposic;ao das escamas da piranha.
H á dois tipos :
h\liQgQQQ ~k\lré\l - -:e h\rlQgQQQ, COroa de tranc;ado de acúleos de ouric;o ;

Tipo simples de
881), 0 = Om220

ci~aiwQ~Q

(MRDB BS2

acúleos de ouric;o. Há vários tipos, privativos de clas diferentes, de acórdo
com a cor e qualidade das penas :
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apresentar nos tufos somente penas e
plumas vermelhas de ararapiranga. É
privativa do sub-clá dos BQ~Q~Qri
~~eráe CQºugiwt)ge.
2.13. Coroas de tran~ados de folíolos
de palmeiras

Coroa do tipo ba}Saráia kujagurét.t (MRDB

BSS 2044), 0

=

Om440

~~\lré\l,

o amarelo [ coroa de tran<;ado de acúleos de ouric;o com plumas
amarelas]. Coroa cu jos tufos apresentam plumas amarelas e vermelhas de
arara. É privativo do sub-clá dos BQ~QgQri ~~eráe Ceºegiwt)ge;
b\liQgQQQ \l-r\lg\lré\l - * h\liQgQºQ,
coroa de tran<;ado de acúleos de ouri<;o; \l, ela; r\lg\lré\l, o vermelho
[ coroa de tran9ado de acúleos de ouri<;o coro plumas vermelhas]. Coroa semelhante a a nter ior da qual difere por

Coroa do tipo bl;liQgQ~Q l;l-rl;lgl;lrét;t ( MRDB
B57 3155), 0 = Om300

Sáo coroas que recebem o nome de
seu suporte. Este é feito de tres ou
mais tran9as de folíolos de palmeiras, fabricadas segundo a técnica descrita na f. aewára, em ~ hQe ~-~aJeJéw\1.
Sobre tais suportes flexíveis, amarrados em círculo pelos atilhos de suas
extremidades, há tres tufos de plumas
de arara que, conforme a cor, determinam os sub-clas dos quais sao privativos os enfeites. Tem o nome gen érico de - > aewára.
2.14. Diademas de penas de arara: generalidades

Sao éstes os adornos mais característicos dos bororo, usados na cabe<;a
. a guisa de grandes diademas. Quando
cingidos, tem os atilhos amarrados
no occipício e al team-se na parte
anterior da cabe<;a, inclinados para a
frente com um angulo de ,..,, 45º. Nao
sáo insígnias de chefes, como se poderia supor, mas podem ser empregados por todos e, em certas limitadas circunstancias também por mulheres . Para pormenores sobre este segundo uso ~ arQe ~-!awuJ~g\11, representa<;áo. Todos os clas possuem determinado número de diademas os
quais lhes sáo privativos. ! A técnica
construtiva é bastante simples. Entre
duas varas fincadas no solo, as vezes
dois arcos, o bororo estica um cordel, amarra com linha de algodao o
canháo de rectrizes de araras, freqüentemente todas, ou em parte, encimadas por um flocozinho de penugem branca colada coro kí~Q gúru, resina. Em outro cordel mais fino,
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Coroa do tipo aewára (MRDB B53 1270),
l = Om700. É privativo do sub-cla dos K.íe

paríko - * ? Néste tipo o primeiro
cordel apresenta grande número de
retrizes de araras justapostas sem in-.
tervalos;

Cel]egiw~ge

Primeira fase da

sai do suporte flexível, de tal forma
que o objeto adquire o aspecto de um
diadema da forma de um cardióide,
com o ápice para cima. A.s vezes apresenta também um terceiro cordel com
plumazinhas vermelhas de ararapiranga ou pretas de mutum, justaposto aos
dois primeiros. Há tres tipos característicos :

fabrica~ao

de um

parf~o

pelo mesmo processo, sao presas
tectrizes de arara ou de outras aves,
ou rectrizes amarelas de japu, ou lascazinhas de taquara revestidas de plumas de várias cores ou de acúleos
brancos de ouri90 tran9ados com linha
preta de algodao. A disposi9ao, qualidade e cór das penas desse cordel,
constituem o distintivo dos clas e subclas dos quais sao privativos os diademas. Urna vez prontos, os dois conjuntos de cordéis e penas sao justapostos ·de tal forma que o segundo fique
na frente do primeiro. Ein seguida
sao fechados entre dois feixinhos de
nervuras de folíolos de palmeiras,
enrolados em urna tira também de folíolo e fortemente amarrados ao todo.
Origina-se assim um enfeite de forma
pentagonal irregular. Para usá-lo,
amarram-se entre si as pontas do cordel das penas maiores, o qual sobres-

parfl5o i~íra akíri - * páríko, grande diadema de penas ; i~íra, nervu.r a de
folíolos de palmeiras ; a~íri, penugem
[adorno semelhante a um diadema de
penas feito porém com nervuras de
folíolos de palmeiras, encimadas por
penugem]. Este enfeite, propriamente
nao é um diadema de penas, mas o
classificamos aqui por analogía. Neste
tipo o único cordel;. em vez de penas,
ostenta nervuras · de folíolos de fólhas
de palmeiras, encimados por flocozinhos de branca penugem, ·colados com
kígQ gúru, resina. Na base das nervuras e a um ter90 da mesma há também penugem. Nao apresenta. vari~n
tes. Comum a todos os clas, é prirriacial dos BaágQ Je~áge Ce~egiwlJ.ge;
paríko \l·kigaré9· - ~'( paciko, diadema de penas ; \1, ele ; kigaré\J, o cornudo [diadema de penas cornudo]. É
um diadema no qual as penas de araras do primeiro cordel sao em número
muito menor e reunidas em pequenos
grupos de tal forma que, sobressaindo
do segundo cordel, tém o aspecto de
chifres.
2.14.1. Principais exemplares de diademas

aróro a!úgo ~k\lré\I pag\Í-re pár\I
jíw\I paríko - ~<: aróro, vard. de larva: a!úgo, pintura; ~k\lré\I, o amare-

410
•

BQe ~!-áo kaJeJéwl,I

BQe ~!-áo kajejéwv

Belo exemplar de íve Q!Q pag*-re páM;l jíw\1

lo; páºv., permanéncia; re2, ter; párv.,
base; ji, ele ; W\I, aquele; parf~o, diadema de penas [diadema de penas
cuja base apresenta motivos ornamentais imitando os anéis coloridos de
urna vard. de larval O segundo cordel ostenta abundantes lascazinhas de
taquara revestidas de plumas amarelas. A seqüencia das penas é entremeada por tres grupos de tres lascazinhas cada, recobertas de plumas
pretas e amarelas, alternadas, que que-

parí~o

rem imitar os anéis de urna vard. de
grande larva colorida. É privativo do
sub-cla dos ArórQe CeQegiwVge;
hQe áro páº\I párv. jíwv. parf~o
* hQe, coisa; áro, pluma; páºv., permanencia ; párl,I, base ; ji, ele ; W\1 1
aquele; paríko, diadema de penas.
[diadema de penas em cuja base há
.. . plumas]. A presenta no segundo cordel
.tectrizes da face interior das asas de
araras. É privativo do sub-cla dos BaáieQáge CQQugiwvge CQ~ugiw\Íge;

ºº

4'11

B<}e

~!-áo

Parí~o

íZ\

=

kajejéw1¡1

i~íra

a~íri

BQe t;!·áo kajejéw\1

(MRDB

BSl

1390),

Om900

Bororo com

pa~o i~íra a~ri

Aróro a!úgo ~~1,1ré1,1 pa~~-re páiv jíw1,1 parí~o (MRDB B57 3130), íZ\ = Om780
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iwagúgo Q-iága pagl)-re . pár\l jíw1¡1
parfl5o
~'( iwagúgo,
gralha; 01,
( d )ela; iága, cauda; pág1¡1, permanencia ; re2, ter ; pár1¡l, base; ji, ele ; W\J,
aquele; parí~o, diadema de penas [ diadema de penas com moti vos ornamen. tais de penas de gralha l. O segundo
cordel é cheio de retrizes de papagaio,
entremeadas por tres grupos de tres retrizes ·de gralha, cada urna. É privativo
do sub-cla dos Iwagúgu-dóge C<i~u
giwl)ge; .
íve ·Q!? pág9 Q-ia pár1¡1 jíw9 parí~o
- * íve, ouri<;o; Q!Q, acúleo; pág\l,
permanencia; 02, ( d)ele; ía1, centro;
jfi, ele; W\l, aquele; parí~(), diadema de
penas [diadema de penas no centro
de cuja base há motivos ornamentais
feitos com acúleos de ouri<;o]. O segundo cordel ostenta urna rica seqüencia de retrizes amarelas de japu, em
cujo centro salientam-se tres lascazinhas de taquara revestidas de acúleos
brancos de ouri~o tran<;ados com linha preta de algodao; no centro e nas
extremidades das mesmas há plumazinhas vermelhas de ararapiranga. É
privativo do sub-cla dos BaágQ iel}áge
CQºugi~ge BQe t:-iagagawl)ge ;

Íve Q!Q pá~1,1 Q-ia páiv jíwt.1 parí~o (MRDB .
BSS 2448), íZ\ = Om830

BQe
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BQe áro pá~\1 pár\1 jíwt,1
B54 1802 ), 0
Om800

par~o

Iwagú40 Q-iága pa4l;l-re pá~ jíwt,1
( MRDB BS6 2589), 0 = Om840

( MRDB

parí~o

íve Q!Q pag1J-re pár\l jíw\l paríko * íve, ouri90; Q!Q, acúleo; pág1,1, permanencia ; re2, ter; pár\l, início ; Ji, ele ;
W\l, aquele; paríko, diadema de penas
[diadema com tranc;ados de acúleos de
ouric;o na base]. Apresenta no segundo cordel lascazinhas de taquaras ornadas com tranc;ados de brancos
acúleos de ouric;o. É privativo do subcla dos BaágQ JeJ.?áge CQºugiw1Jge Cel]egiw4ge ou do sub-cla dos BaágQ
Jel]áge CQl]ugiw1Jge CQl]ugiw1Jge;

~!-áo
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fve Q!·Q pa~(t·re párt;t jíw\1 parí~o (MRDB
BS3 1940), 0 = Om800. É p rivativo do subclá dos Baá4Q Je~áge CQ~ugiwl;lge Cebeglwyge

Jakómea a!úgo paglJ.-re pár\l jíw\l
paríko - * Jakómea, certo espírito;
a!úgo, pintura; pág\l, permanencia;
re2, ter; pár1}, base; ji, ele; W\l, aquele ;
paríko, diadema de penas [diadema
que apresenta na ·base motivos ornamentais semelhantes as pinturas somáticas do espírito lakómeal O segundo cordel alinha muitas lascazinhas de taquara, recobertas de plumas vermelhas de ararapiranga, entremeadas por tres grupos de tres lascazinhas semelhantes, cada um, recobertas de plumas vermelhas e amarelas, alternadas. É privativo do subcla dos Iwagítgu-dóge Cel]egiw1Jge;
koráwQe ~!Q-iága pág\l pár\l JíW\l
paríko - * koráw9e, papagaios-verdadeiros ; ~!o, ( d )eles; iága, cauda;
pág\l, decúbito; pár\l, base; Ji, ele;
W\l, aquele; paríko, diadema de penas [ diadema de penas em cuja base
há
. retrizes de papagaio-verdadeiro].
,
.
E um tipo de diadema que apresenta
no segundo cordel rectrizes de papa,
gaio. E privativo do sub-cla dos BaágQ Jel]áge Cel]egiw1Jge Cel]egiwlJ.ge ;
'
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kaJeJéw1¡1

Íve Q!Q pacJt:í-re párl¡l JIWl¡l parf~.o ( MRDB
BS2 997 ), ~ = Om900. É privativo do sub-cla
dos BaácJQ Jeºáge CQºugi~ge CQºugi~ge

kurugúgQe ~!Q-iága páº\l pál"\l jíw1¡1
paríko - ~-: kurugúgQe, gavioes-caracaraís ; ~!o, ( d )eles ; iága, cauda; páº\l'
permanencia ; pár1¡1, base ; ji, ele ; W\l,
aquele; paríko, diadema [diadema com
retrizes de gavi6es-caracaraís]. É um
tipo de diadema que apresenta no segundo cordel, além de penas de papagaio, também tres retrizes de gavi6es-caracaraís . É privativo do subcla dos Api)JQrége Cel?egiwt)ge ou dos
ArórQe Ce)Jegiwt)ge ou dos BaáºQ Je)Jáge Ce)Jegiwt)ge Ceºegiwt)ge ;

~!-áo

ka}ejéw\t

Ja~ómea

a!úgo pacJt:í-re párl¡l jíwtJ. pa~o
(MRDB BS6 2592), ~ = Om800

gúgwa, gaviao-caracaraí; 0 1, ( d )ele;
iága, cauda; pá~\f, permanencia; re 2 ,
ter; pár1¡1, base; kéje,
sobre ,. wu. ,
aquele ; ji, ele ; W\l, aquele; paríko,
diadema de penas; \l, ele; "kigaré1¡1, o
cornudo [diadema cornudo com retrizes de gaviao~caracaraíl É um diadema do tipo paríko \l-kigaré\l, no qual
o primeiro cordel apresenta apenas
tres grupos de retrizes de araras, tendo cada um também urna retriz de
gaviao-caracaraí ; o segundo cordel
ostenta grande número de retrizes

kurugúgQe k\lgt.íre ~!Q-iága paº1)-re
pár1¡1 jíw1¡1 parí~o - * kurugúgQe, gavi6es-caracaraís ; k\tg\Íre, pequenezes ;
~!o, ( d )eles ; iága, cauda; páº\l, decúbito ; re2, ter; pár1¡1, base ; ji, ele ;
w1¡1, aquele; parí~o, diadema de penas [diadema com rectrizes de gavi6es-caracaís pequenos]. É um tipo de
diadema de penas que apresenta o segundo cordel cheio de penas da cauda de gavi6es-caracaraís pequenos. É
privativo do sub-cla dos BaáºQ ieºáge
Cel}egiw\Íge B(>e :t:-iaºaºawt)ge ;
kurugúgwa Q-iága paºt)-re pál"\l keJéW\l JíW\l paríko 1¡1-kigaré1¡1 - * kuru-

KoráwQe ~!Q-iága pácJtJ. párl¡l Jiwt;l
( MRDB B53 1348), ~ = Om750
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~!-áo

kaje]éw\1

KurugúgQe kl,l~re ~!~iága pa~l)-re pár9
jíwl,l parí~o (MRDB BSS 2452), 95 = Om770

arnarelas de japu. É privativo do subclá dos ArórQe Cci~ugl~ge ;
.

V

mekúgQe ~-p~va aka4\lré\l ~k\lré\1
pa4\Í·re pár\l jíw\1 paríko - * mekúgQe, rnamangabas ; ~, ( d )elas; p~va,
abdome; aka4\lré\l, o listrado ; ~k\1·
ré\l, o amarelo ; pá4\l, permanencia ;
pár\J, base ; ji, ele ; W\(, aquele ; parí·
ko, diadema de penas [ diadema t endo
na base penas amarelas e desenhos
que imitam as listras do abdome de
mamangabasJ. É um tipo de diadema
que apresenta no segundo cordel urna
abundante série de retrizes de japu,
em cuj'1; zona central há tres lascazinhas de taquara revestidas de plumas
vermelhas de ararapiranga, ern cada
urna das quais, na metade, há urna pequena zona arnarela de plumas de arara bordada com duas listras pretas de
plumas de mutum. Este motivo central quer imitar os desenhos do abdome das mamangabas. É privativo do
sub-cla dos Baá4Q ieºáge Ceºegi~
ge CeQegi~ge;
paríko akurararé\l - * paríko, diadema de penas ; akurára, pacu ; ré\1,
suf. sem. [diadema curto e largo como

BQe

~!-áo

kajejéw\l

Kurugítgwa Q·iága pa4.~·re pán,t kejéWl,l
jíwl,l parí~o l,1-~igarél,l ( MRDB B56 2594),
0 = Om820

o peixe pacul Neste diadema as penas do primeiro cordel sao aparadas
de tal forma que o adorno adquire
um aspecto rnais curto e mais largo ;
o segundo cordel firma lascazinhas de
taquara revestidas numa metade de
plumas vermelhas e na outra de plumas arnarelas. É privativo do sub-clá
dos BQkQ4Qri :t;:~eráe CeQegiw\Íge;

KurugúgQe ~!Q-iága pá4.'.l pán,t jíWl,l pa~o
( MRDB B53 1360), 95 = Om850. É privativo
do sub-cla dos Apft>Qrége Ce"t>egiwl)ge ou dos
ArórQe Ce"t>egi~ge

415

BQe

~!-áo

'

ka}e}éw\l

BQe

KurugúgQe ~!Q-iága pá~l;l páIV jíwl;l paríl5o
(MRDB B56 2588), 0 = Om770. É privativo
do sub-clá dos Baá~Q Jel]áge Cel]egiw9ge
Cel]egiw9ge

paríko c9ré\{ - •k paríko, diadema
de penas; CQré\l, o pre to [diadema com
plumas pretas l Apresen ta no segundo
cordel urna série de fasquiazinhas de
taquara revestidas, em zonas alternadas, de plumas pretas e vermelhas. É
privativo do sub-cla dos ~íe BQe
~-ia~a~awt,íge ;
paríko i~íra akíri - É privativo do
cla dos Baá~Q Jeºáge Ceºegiwt,íge
~ Generalidades ;

Parí~o

0
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al5urararél;l

Om600

(MRDB

BS6

2593 ),

Me~úgQe

párl;l
<25

=

~!-áo

kaJe}éwt.i

~-p~va a~a~l;lrél;l ~15\lrél;l pa~l;Í-re

jíwl;l

parí}5o

(MRDB

B53

1359),

Om800

paríko Q-ia CQ·re poºéW\l - * parí.f5o, diadema de penas; 01, ( d )ele; ía1 ,
centro; e<), preto; re2, ter; pó'2e, dois;
W\l, aquel e [diadema caracterizado
por duas lis tras pretas J. Apresenta no
segundo cordel urna abundante série
de lascazinhas de taquara recobertas
de plumas vermelhas de arariparanga,
em cujo centro há duas listras pretas
de plumas de mutum. É privativo do
cla dos Kíe;

Parí~o

cQrél;l (MRDB BSS 2450), 0

= Om830

Tipos de h'Xíga Q-iagarév, ar cos festivos

..

B<)e

~!-áo

kajejéw1¡1

ParíJso Q-ia CQ·re pol}éwt,t ( MRDB B53 1758),
0 = Om870

B<)e

ParíJso párt,t
0 = Om770

cQréQ.

~!-áo

(MRDB

B57

kajejéwt.t

3131 ),

paríko párv c9rév - ·1: parí~o, diadema de penas ; pár\t, base ; c9rév, o
preto [diadema com base preta]. O
segundo cordel apresenta urna bela
série de lascazinhas de taquara revestidas de plumas pretas tendo nas extremidades tufos de plumas brancas.
É privativo do sub-cla dos BaágQ ie'Qáge Ce'Qegiw\Íge B<)e f,-iagagaw~ge ;
paríko párt,I <)-ia ~kvré\1 - -;, paríko, diadema de penas ; párv, base; 01, ·
( d)ela; ía1, centro; ~k\lrév, o amarelo
[diadema com motivos amarelos no
centro da base] : O segundo cordel ostenta urna densa série de lascazinhas
de taquara, recobertas de plumas vermelhas de ararapiranga, exceto que na
zona central de tres .grupos eqüidistantes de quatro lascas semelhantes,
na qual as plumas sao amarelas. É
privativo do sub-cla dos BQ~Qg<)ri
f,~eráe B<)e J;:-iagaga~ge ;
paríko pár1¡1 ·Qkwa · C\)ré\1 - 7' paríko, diadema de penas ; párv, base;
<)k,wa, margem; c9rét), o pre to [ diadema com plumas pretas na basel Apresenta no segundo cordel urna abun-

Parí~o

0

=

párl.l Q-ia
Om810

~Is\lrél¡l

( MRDB B56 2590),

dante série de lascazinhas de taquaras revestidas, na parte inferior,
de plumas vermelhas de ararapiranga e, na extremidade superior, de
plumas pretas de mutum. É privativo do sub-cla dos BaágQ Je!?áge Ce'Qegi~ge B<)e J;:-iagagaw~ge ;
parík,o t9rorét,I - * parf~o, diadema
de plumas; t<}ro, broto de baba~u;
ré1¡1, suf. sem. [diadema com a base
branca como broto de baba~u]. O se417

BQe

~!-áo

kajejéw1¡1

papagaio da qual emergem, a intervalos iguais, cinco grupos de longas
retrizes de ararapiranga encimadas
por flocos de penugem branca. É privativo do sub-cla dos ArórQe Ce]iegiW\Íge. O segundo ostenta urna rica série de retrizes amarelas de japu, da
qual sobressaem cinco grupos de duas
longas retrizes de araras, encimadas
por flocos de penugem. É privativo do
sub-cla dos Aróive CQ]iugiwvge ;
1¡1-r1¡1g\lré\l - * parí:ko, diadema de penas ; \1, ele ; r1¡lg1¡lré1¡1, o vermelho [diadema com plu_m as vermelhas]. Apresenta no segundo cordel
lascazinhas de taquara recobe·r tas de
plumas vermelhas de ararapiranga
tendo, na base, plumas pretas 'de mutum. É privativo do sub-cla dos ArórQe Ce]iegiwvge ;
parí~o

Pari~o
~

páru.

Q~wa

c9ré1;1 (MRDB B52 1941 ),

= Om740

Parí~o

t<;>rorét;t ( MRDB BS6 2591),

~

= Om850

gundo cordel apresenta retrizes verdes de papagaio, encimadas de abundan te penugem branca. É privativo do
sub-cla dos Baá~Q Je]iáge Ce]iegiw\Íge
CeJiegiW\Íge ;
parí:ko \1-:kigaré\l - ''( padko, diadema de penas ; \1, ele ; kigaré\l, o cornudo [diadema de penas cornudo].
Conhecemos dois exemplares homónimos. Um apresenta no primeiro cordel urna longa série de retrizes de
418

Tipo

de

parí~o

1;1-~igaré1;1

( MRDB BS3
= Om800, privativo do sub-cla dos

2094 ), IZS
ArórQe l:Q~ugiW1¡1ge

turu]iáre ~-~áºa áo pá~u. pár\l jíw\l
parí:ko - * turuliáre, patos selvagens;
~, ( d )eles; k~a, asa; áo, extremidade; pá~\l, decúbito; ji, ele; W\11 aquele; parí~o, diadema de penas [diadema com plumas de asas de patos selvagensJ. É um tipo que apresenta no
segundo cordel urna tripla série de

Bc}e

~!-áo

Bc}e ~!-áo kaje}éW\l

kajejéw\I

Tipo de parí~o \l-~igarét.t (MRDB BSS 2449),
0 = Om820, privativo do sub-cla dos ArórQe

Turuºáre ~-~~a áo pá«J\l páf\l jíw\l parí~o
(MRDB B52 992), 0 = Om720

Ceºegiw~ge

Parí~o

\l·f\lgt.tré\l
0 = Om750

(MRDB

B53

1346),

plumas pretas de mutum alternadas
com duas séries de plumas brancas de
pato selvagem. É privativo do sub-cla
dos Kíe CQºugiW1Jge;
2.15. Várias
aop~ga

- * áo, cabelo; p~ga, ~nti
guidade [cabelos antigosl Cabelos
postic;os. É um cordel de cabelos humanos de - 16m000 ·de comprimento,
que se usa enrolado duplo ao redor
da cabec;a, ou no birote do occipício. É

Aop~ga

(MRDB B51 1422), 1 = 15m000

comum a todos os clas. Para porm~
nores e circunstancias sobre o seu fa..
brico - > áe1, cordel de cabelos humanos e i!ága, funeral ;

ariré9 - * ári, lua; ré9, suf. sern.
[suporte redondo como a lual Esta
pec;a, mais do que urna coroa, é um
complemento das coroas arc}e ~~~ºª e
kurugúgwa. É um aro de - Om200 de
419
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kajejéwt.t
de entrecasca de - OmOSO de largura,
enegrecida por imersao em lama. Na
face exterior há urna série de finos
riscos longitudinais e paralelos de
pasta vermelha de nog.ógo, urucu, e
na interior motivos geométricos
triangulares da mesma matéria. Na
face exterior, urna listra de branca
penugem colada coro kígQ gúru, resina, atravessa no meio toda a coroa no
sentido do seu comprimento. Na face
interior urna série de cinco pares de listras paralelas e verticais também de
branca penugem completam o adorno.
É comutn a todos os clas e vero usada .somente pelos homens durante a
festa do ~ ArQe :t;:-~~g\t AregQg~-i MarígQ Ka~g\t, Dan9a dos Cilindros de
Buriti, quando executada fora dos funerais. Terminada a festa é queimada;

Folíolo de bróto de palmeira usado
de coroa

a guisa

diametro feíto com urna fasquia de
taquara, refor9ada com um diametro
do mesmo material, em cujo centro
se pta urna tira de entrecasca do comprimento de - lm400. É colocado no
ápice da cabe9a e fortemente amarrado a inesma com seu atilho. Serve
para firmar os longos pregos que completam os · adornos citados;

Jt.tirét.t kugóra' - * j\tirét.t, abotoado;
kudóra, araraúna [coroa feíta com
pele de abotoado, ·azul como araraúna].
É urna coroa feíta com urna faixa da
pele aculeada do peixe abotoado retirada de ambos os lados do animal.
Toda a pe9á é recoberta de plumas
azuis de araraúna, coladas com resina
e espargida de branca penugem. É
privativa do cla dos PáiwQe;

hQe Qr~a kt.tgáWt.t * hQe, ave;
Qr~a kt.tgáwt.t, tectrizes axilares, [ tectrizes axilares de araras]. E um
par de molhozinhos de tectrizes axilares de araras, amarradas aos biro. tes das temporas ;
ipáre ~-w9agáe - * ipáre, mo9os ;
~, ( d)eles; wqág\l, brinquedo; áe2, para
[ coroa para passatempo dos mo9os J.
É esta urna coroa em tudo semelhante as descritas em ~ Coroas de folíolos de broto de baba9u, com a diferen9a que a matéria prima é urna tira
420

Juiréu
(MRDB B58 3592), 1 = Om270
. . kudóra
-

kaigága - * kaígQ, palmeira acuma;
. ága1, folhagem [ folhas de ·palmeira

BQe

•

~!Qraré\l

contra dores de cabe9a. Para o mesmo fim usam o carvao pulverizado do
próprio arbusto, previamente temperado com resina, em desenhos pelo rosto.
BQe ~!arígi - "( ? Meio de urna aresta,
meio de um espigao.
hía - * bQe, índíos bororo;
~t, ( d)eles; Qi, dente; bía, dificuldade
[alimento de difícil mastiga9ao J.
Baga90.

BQe

~!-Q

búgt.t - * hQe, índios bororo ;
~t, ( d )eles; Qi, dente; búg\1, reciprocidade [estado mórbido que faz bater
os dentes entre sil Solu90.

BQe

~!-Q

BQe ~!Q-ia - * bQe, índios bororo; ~!o,
( d)eles; ía1, círculo [reuniao de bororo como que em círculo]. Multidao de
bororo.
Rapaz com urna coroa do tipo

kai~ága

acun1a J. É um simples broto de acuma
adaptado ao redor da cabec;a. Pode ter
as extremidades despontadas ou ornadas de penugem branca, recebendo
entao a mesma denomina9ao dos colares homónimos elencados em ~ bQe
\'-kúie;
kiQgQgQ - * kiQgo, ave; QgQ, bico
[bico de avel É um conjunto de longas lascas de taquaras encimadas por
retrizes de araras e ornamentadas,
logo ao pé das penas grandes, com penugem branca e plumas vermelhas de
ararapiranga. Privativo do clá dos
BaágQ Je2áge CQ2ugiwvge, é usa.do na
fronte com a coroa ~ kurugógwa ;
BQe ~!áora QkQri épa - * hQe, índios
bororo; ~t. ( d)eles; áora, cabec;a; 0 1,
( d )ela; kQri, dor; épa, para [ remédio
para a dor de cabe9a dos bororo J. Designa9ao de um ~ ~rúQo, vegetal mágico. 1 É um arbusto do cerrado . cujas
fólhas os bororo esfregam na fronte

BQe ~!-Quareg~g\1 pormenores ~ hQe
dos bororo.

*

? Boneca. Para

~-wQága,

brinquedo

BQe ~!Q pagQg\l - * bQe, índios bororo;
~t, ( d)eles; Qi, dente; pagQg\1, azedume [azedume dos dentes dos bororo].
Sensac;ao experimentada ao comer
certos alimentos, como p. ex. frutas
nao maduras, ou alimentos azedos;
designac;ao de um ~ ~rúl}o, remédio. l
É a azedinha da mata, com cujas fólhas azedas os bororo fazem infus6es
para acalmarem a tosse ou para lavarem os pés a fim de curá-los de micoses.
BQe ~!Q pagQg\l b9kujíwt.t - * hQe, índios bororo; ~t. ( d )eles; Q1, dente;
pagQg\1, azedume ; bQku, cerrado ; Ji,
ele; W\l, aquilo [arbusto acre do cerrado]. Designac;ao de um ~rúl}o, vegetal mágico. 1 É a azedinha do campo
cujas fólhas esfregadas nos pés e nas
pernas deveriam evitar as picadas das
cobras.
BQe ~!Qraré\l - * bQe, índios bororo ;
~t, ( d )eles ; Qra, maxilar; ré\1, suf.
421

sem. [arbusto com flores semelhan- .
tes a dentes molares J. Designa9ao de
UIIi ~ ~rúQO, remédio. ! É um arbusto
do cerrado que mastigam contra a dor
de dentes.
Bc}e ~!óre ~rúho - * bc}e, índios bororo ; ~t, ( d )eles; óre, filhos ; ~rúQo, ve- .
getal mágico [vegetal. mágico para as
crian9as dos bororo J. Designa9ao de
um ~rúQo, vegetal mágico. 1 É um arbusto do cerrado com cujas folhas
preparam infus6es para banharem as
crian9as a fim de que cres9am fortes
e robustas. Para o mesmo fim fazem" lhes riscos pelo corpo com seu carvao
pulverizado e temperado com kíªQ·
,
.
guru, resina.
Bc}e t:!-óre :t:!-Q BQg1¡lré\l - * bc}e, índios
boro ro ; ~t, ( d )eles ; óre, filhos ; ~t,
( d)eles; Q1, dente; hQª\l, nascimento;
ré1¡l, suf. sem. [eleva9ao semelhante a
dentes quando estao para nascer nas
crian9asJ. Morro de margens do Jarúru K\lriré\l, rib. Batovi, afl. da esq.
do Ja~Qré1¡lge t:-iáo, r. das Garc;as.

Morros denominados BQe
rét.t, no horizonte

~!-óre ~!-Q

BQ4\l·

Bc}e ~-viad,áwv - * bc}e; · índios bororo ;
~, ( d)eles; vía, orelha; da2, dentro;
W\l, aquilo [ aquilo que está dentro das
orelhas dos bororo]. Designa9ao genérica dos brincos usados pelos bororo.

1. Brincos dos bororo : generalidades
2. Principais tipos de briricós
422

.2.1. Brincos de bicos de aves
apc}ªQ Q!Q
2.2. Brincos . de carapa9a de caracol.
bc}rQ

2.3. Brincos de casca de ovo de ema
pári há
2.4. Brincos de madrepérola
átu
á!u ap\lieré\l
á!u p~ra \l!-aharé\1
kQeré\l
kQeré1¡l \l-pógu á!u m~ga céwt.I
kQeré\l \l-pógu kujaguré\l
2.5. Brincos de metal

.

,

m~r1r1

m~ríri ~~\lré\l
m~ríri ~k\lrév

v-kigaré\l
m~ríri kigagurév
m~ríri kigaªurév v-kigarév

2.6. Brincos de ·peles de aves
aógwa áo
apQgQe ~-víri
apc}ªQe ~-pára
batáro bíri
CÍWáQO ba!ár9 Qkeág\{ bíri
cugúie ~-víri
eregejéje bíri
kuíªQ áo
kúje akaª\lrét.I áo
kuje ceré\l áo
mereáko bíri
nabúre
- . áo
2.7. Brincos de plumas
boáro
2.8. Brincos de plumas coladas em
.
mosaico
á!Q biaªáwv
m~a h9r~ c?kea
nabúre
- . áo
Qkíwa h1Jr~ (>kea
2.9. Brincos semelhantes a 'flores
arogwáiwQ
•

•

Brincos do tipo apQ~Qe ~víri (esq.), privativo dos clás dos Baá~Q JeQáge CQQUgiw9ge e dos
Baá4Q JeQáge CeQugiw9ge (MRDB B53 1320 1); apQ4Q Q!Q, privativo do sub-clá dos Baá4Q
JeQáge CQQttgiw9ge CQQUglw9ge (MRDB B54 1819); cugúie ~víri, privativo dos clás dos
Baá4Q JeQáge CQQugiw9ge e dos Baá4Q JeQáge CeQegiw9ge (MRDB B53 1319), 1 = OmlSS

1. Brincos dos bororo : generalidades
Os brincos sao de uso masculino,
exceto alguns tipos. A maior parte
deles enfia-se no orifício do lóbulo
das orelhas por meio de um longo cordel que deixa o enfeite caído sobre o
peito. Os mais pequenos podem ser
levados diariamente e os mais vistosos
reservam-se para as festas. Além dos
brincos propriamente ditos, introduzem no furo auricular também raminhos, flores e cigarros.
(
2. Principais tipos de brincos
2.1. Brincos de bicos de aves
apc?~o Q!Q -

* apQ~Q, tucanu9u;

Q!Q, bico [bico de tucanu9u]. É a parte
superior do bico de tucanu9u. Privativa do cla dos Kíe, é de uso exclusivamente masculino. Quando apresenta
as bordas ornadas com penugem branca colada com resina é privativa dos

clas dos Baá~Q iel}áge CQl}ugiW1Jge CQl?ugiW1Jge;
2.2. Brincos de car:apa9a de caracol
hQrQ -

* bQrQ, pequeno caracol.

É um brinco feito de fragmentos de
carapa9a de um pequeno caracol
amarrados entre si como cantas de
um rosário. O último fragmento termina com um pequeno tufo de plumas vermelh~s de ararapiranga. De
uso masculino e feminino é privativo
do cla dos ArórQe.

2.3. Brincos de casca de ovo de ema
pári bá - '°' pári, ema; bá1, ovo [ovo
de emaJ. Brinco de casca de ovo de
ema. É um discozinho de casca de ovo
de ema que serve como suporte para
plumas coladas sobre o mesmo. Conhecemos duas variantes homónimas,
ambas de uso masculino. Da parte inferior da primeira emergem a guisa
de corola plumazinhas coladas na face
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cóncava, do centro da qual nasce urna
nervura de folíolo de palmeira fixada
com berágu, cero!, a qual serve para
introduzir o brinco no furo do lóbulo das orelhas. As vezes as plumas sao
substituídas por penugem branca e o
próprio disco apresenta motivos geométricos executados com berágu, cerol. Variantes na cór das plumas determinam os clas e sub-clas possuidores. O segundo tipo é em tudo semelhante ao anterior, do qual difere por
apresentar o disco completamente récoberto de plumas coladas em mo.
sa1co.

Brincos do tipo párl bá, privativos do cla
los PáiwQe (esq.), (MRDB BSS 1402),
~
= Om060 ; do cla dos Iwagú~u-dóge
(MRDB B55 1946) ; do cla dos ArórQe
(MRDB B55 1942) ; do cla dos PáiwQe
(MRDB B52 855)

2.4. Brincos de madrepérola
á!u - * á!u, concha [ brinco de conchas J. É um tipo de brinco feito
de um ou vários fragmentos de
á!u, concha de água doce, cortado as
vezes, em forma de arár9, piraputanga,
estilizada. Na extremidade inferior
apresenta um pequeno tufo de plumas vermelhas de ararapiranga. É de
uso masculino e feminino. Algumas variantes sao :
á!u ap1}.ieré1}. - * á!u, concha ; ap~ie,
piquiras [brinco feito com fragmentos
de concha semelhante a piquiras i.e.
pequenosJ. É um conjunto de quatro pares de fragmentozinhos de
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madrepérola reunidos entre si por
meio de linha e cero! e presos a um
aro revestido de linha vermelha. É primacial do sub-cla dos Api1_wrége Ceºe,
gi.Wl}.ge;

.

á!u p~ra 1:1!-aºarél}. - -1c á!u, concha ;
p~ra, fundo ; 1}.t. ele; ªºarél}., o bifurcado [brinco de fragmentos de conchas bifurcados]. Consiste de quatro
fragmentos de madrepérola co1n a extremidade inferior bifurcada, e de tres
pequenos crescentes da mesma matéria, tudo enfiado num pequeno aro. É
primacial do sub-cla dos ilpiºQrége
Ceºegiw~ge ;

Brinco do tipo ·a!u p~ra t,t!-aºarét,t (MRDB
B55 2509), 1 = Om065

Brincos do tipo á!u aptJierétJ (MRDB B56
2862) e (MRDB B56 2864), 1 = Om055

k9erét} - ~'< kQe, colar de discozinhos de madrepérola; rét], suf. sem.
[brinco feito coma mesma técnica que
certos colares homónimos de discozinhos de madrepérolaJ. É um elegante
brinco cuja pec;a característica consis-

Brincos do tipo kqerél,l \l·pógu kujaguré\I
( MRDB B56 1861 ), 1 = Om065 e ( MRDB B56
1860)

Tipo de brinco m~ríri klga~urét.t ( MRDB
B58 3580 2)

te na justaposi~áo de quatro pingentezinhos formados por pequenos discos brancos de madrepérola alterna dos
com pretos de hQio, caro~o de cóco de
tucum da floresta, todos enfia dos
numa linha. Na parte superior h á um
delicado anel também de caro<;o de
cóco. É de uso masculino e feminino.
Os principais tipos sao :
k9eré\l \l·pógu á!U m~ga CéWl;l * kQeré\1, brinco de discozinhos de
madrepérola ; \1, ( d )ele ; pógu, fundo ;
á!u, concha; m~ga, fragmen to ; ce,
ele; W\l, aquele [ brinco de discozinhos de madrepérola com urna placa
da mesma matéria l É um brinco
<leste tipo em cuja extremidade inferior a.presenta urna placazinha r etangular de madrepérola. É privativo do
clá dos BQkQ~Qri J;~eráe ;
kQeré\1 \1-pógu kujaguré\l - * kQeré\1, brinco de discozinhos de madrepérola ; \J, ( d )ele ; pógu, fundo ; kujaguré\l, o vermelho [brinco de discozinhos de madrepérola com plumas
vermelhas J. Nestc tipo as extremidades inferiores apresentam plumas verm elhas. É privativo do sub-clá dos
BQkQ~Qri J;~eráe C9l}ugi~ge.
2.5. Brincos de m etal
m~ríri

-

"'~ m~ríri,

metal [brinco
de m etal J. É um pequeno crescente

Tipo de brinco
3581 1)

m~rírl klga~urét.t

Tipo de brinco m~ríri
(MRDB BSS 3582 1)

( MRDB BSS

k,iga~urét.t t.t-~igaré\1

de m etal. É de u so masculino e femin ino. Alguns tipos sao :
m~ríri ~k\lréQ.

- -t< m~ríri, b r inco de
m etal; ~k\lréQ., o amarelo [ b r inco de
metal amarelo]. É um brinco de m e:
t al amarelo, comum a todos os clás ;
m~ríri ~k\lréQ.
~kQ.rél;l,

\l-kigarét,t - ''< m~ríri
b r inco de m etal amarelo ; \J.,
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Brincos do tipo ciwá'!?o ba!árl:l Q~eáQ\l bíri ( MRDB BSS 1293 ), 1 = Om250, eregejéje bíri
(MRDB B53 1323 ), kúje a~aQ\lrét,t áo ( MRDB B52 832) e kúje ceré\l áo (MRDB B52 833)

ele; kigaré\I, o cornudo [brinco de metal amarelo com cornos]. É um pequeno crescente de metal amarelo com
dois apendice um no lado convexo e
outro no lado cóncavo, privativo do
sub-cla dos ArórQe CQQugiw9ge ;
m~ríri

kigaguré\l - * m~ríri, brinco de metal ; kigaguré\l, o branca
[brinco de metal brancal É um brinco de metal branca, comum a todos
os clas;
m~ríri kigaguré\I \l·k!garé\I -

* m~

ríri kigaguré\l, brinco de metal branca; \J, ele; kigaré\I, o cornudo [brinco
de metal branca com cornos]. É um
brinco como o m~ríri ~.k\lré\l \1-.kigaré\l mas de metal branca, privativo do
cla dos PáiwQe ;
2.6. Brincos de peles de aves
Sao peles secas de certas aves ou
por96es delas com r elativas plumas.
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Nessas peles há um cordel que serve
para adaptar os brincos aos lóbulos
das orelhas. Alguns tipos, todos de
uso masculino, sao :
aógwa áo - "( aógwa, tico-tico-rei;
áo, cabe9a [cabe9a de tico-tico-reiJ.
É simplesmente a pele da cabe9a do
tico-tico-rei. É privativa do sub-cla dos
BQ,k.QgQri i;~eráe CeQegiw9ge, se femea, e dos BQ,k.Qgc}ri i;~eráe CQQUgiW\Íge, se macho ;
apt}gQe ~-víri - * apc}gQe, tucanu9us ; ~' ( d) eles ; víri, pele [peles de tucanu9us J. Sao duas peles do peito de
tucanu9us coladas entre si pelas faces
inferiores, e amarradas a um cordel revestido de penugem branca;
apógQe ~-pára - * apógQe, tucanu9us; ~' ( d)eles; pára, peito [peito de
tucanu9usl Brinco feito compeles do
peito de tucanu9us. É denominado
também apc}gQe ~-víri;

•

Bc}e

~-viagáw\1

ba!áro bíri - * ba!árQ, joao-pinto;
bíri2, pele [pele de jao-pintol É a pele
do passaro joao-pinto, privativa do cla
do~ BQ~Qgc}ri :t;~eráe ;

· ranga, privativa do sub-cla dos ArórQe Ceºegiw\Íge.

ciwáQO ba!árt,t Q~eágy bíri - * ciWáQO ha!árt,t Qkeág\1, japu-femea; bíri2, pele [pele de japu-femeal É toda a
pele de japu-femea, privativa dos clas
dos BaágQ ÍeQáge CQQugiw\Íge e dos
BaágQ Jeºáge CeºugiW\Íge;

boáro - -1< hc}e, coisa; áro, pluma
[objeto de plumas]. É um anel feito
com caroc;o de hQio, coco de tucum da
floresta, ornado com um tufozinho de
plumas vermelhas de ararapiranga. De
uso masculino e feminino, é privativo do cla dos BQkQ9c}ri :t;~eráe.

cugúie ~-víri - * cugúie, arac;aripocas ; ~, ( d )eles ; víri, pele [pele de arac;aripocas l É um brinco semelhante ao
apc}gQe ~-víri do qual difere por ser
feíto com duas peles do peito de ara.
c;anpocas;
erege}éje bíri - * eregeJéje, pica,
pau; bíri2, pele [pele de pica-pau]. E
toda a ·pele de certo pica-pau, privativa do cla dos BaágQ Jeºáge C9ºugiW\Íge e do cla dos BaágQ ÍeQáge CeºegiW\Íge;
kuígQ áo - * kuígQ, arara; áo, cabec;a [ cabec;a de. arara]. É um brinco
feíto com a pele da cabec;a da arara
privativo do cla dos PáiwQe;
kúje akagt,trét,t áo - * kúfe akagt,trét,t, mutum femea; áo, cabec;a [cabec;a de mutum femeal É a pele da cabec;a de mutum femea, privativa do
cla dos Iwagúgu-dóge;
kúje cerét,t áo - .¡, kúje ceré1;1, mutum macho; áo, cabec;a [ cabec;a de mutum macho]. É a pele da cabec;a de
inutum macho, privativa do cla dos
BaágQ Jeºáge CQºugiw\Íge e do cla
dos Baá9Q Jeºáge Cel}ugiw\Íge;
mereáku bíri - ~" mereáku, tié-:fogo ;
bírl2, pele [pele de tié-fogo]. É a pele
do peito do tié-fogo, privativa do cla
dos BQ~Qgc}ri :t;~eráe ;
naº\Íre áo - * náº\Íre, ararapiranga; áo, cabec;a [ cabec;a de ararapiranga]. É a pele da cabec;a de ararapi-

2.7. Brincos de plumas

2.8. Brincos de plumas coladas em
mosaico

Destes brincos há urna variedade
muito grande. · Todos obedecem a
mesma técnica de fabricac;ao: sobre
urna tira de cauro sao pacientemente
coladas plumas de aves, a guisa de
mosaico. Numa das extremidades prende-se um longo cordel cuja ponta,
adaptando-se ao furo do lóbulo, deixa
o enfeite caído sobre o peito. Alguns
tipos, de uso exclusivamente masculino, sao:

-

a!Q hiagáWt,t - -1< a!Q, cágado; hiagáwt,t, brinco [brinco do cla que tem
a primazia sobre o cágado J. Há duas
variantes distintas que diferem entre .
si especialmente pela forma da pele
sobre a qual estao coladas as plumas.
A primeira tem aproximadamente o
aspecto de urna semi-elipse cortada no
sentido do diametro menor, do qual
pendem plumas amarelas e vermelhas
de arara. É toda recoberta de plumas
coladas com kígQ gúru, resina. A segunda é quase urna elipse completa em
que o eixo m.aior é quatro vezes mais
longo que o menor;
m~a h\Ír~ Q~ea c}~ea, planta do pé

* m~a1, cutia ; h9r~

[brinco da planta
do pé de cutial É um tipo de brincos
semelhantes a segunda variante do
a!Q hiagáWt,t mas feítos, quando possível, com a pele da planta dos pés
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Brincos do tipo a!Q bia~áw\l, privativos do sub-cla dos Páiw9e Ceºeghajge (esq.) (MRDB
BSS 2007), 1 = Om180; do sub-cla dos PáiwQe Ceºeghajge (MRDB B58 3587); do sub-cla
dos ArórQe CeºegiwV.ge (MRDB BSS 2008); do sub-cla dos PáiwQe· CQºugiwV.ge (MRDB
BSS 2075)

de cutia revestida de plumas azuis de
arara e bordados de penugem branca.
Sao privativos do cla dos Páiw9e;
Qkíwa ht)r~ c?kea -- * Qk.íwa, capivara; ht)r~ {>kea, planta do pé [brinco da
planta do pé de capivaral É um tipo
de brincos semelhantes ao m~a ht)r~
{>kea, mas feitos com a pele da planta dos pés de capivara revestida de
plumas de várias cores dispostas em
listras as quais determinam os subclas possuidores. Sao privativos dos
clas dos 1wagú~u-dóge.
2.9. Brincos semeJhantes a flores
Sao varetazinhas ou fragmentos de
taquarinhas encimadas por um tufo
de plumas dispostas a guisa de urna
corola de flor. Denominam-se:

arogwáiwQ - * arógwa, enrolamento ; íwQ, taquarinha [ taquarinha enrolada]. A parte exterior da corola é
feita de tectrizes brancas de mutum e
a parte central, de tectrizes vermelhas de ararapiranga. É comum a todos
os clas.
g{>ri - * hc}e, índios bororo ;
~' ( 4)eles ; víri, pele ; gc)ri, chamusca
[pele como que chamuscada]. Dermatose, indistintamente.

Bc}e

~-víri

Bc}e ~-víri jíw\l - (neol.) * hc}e, índios
boro ro; ~' ( d )eles; víri, pele; ji, ele;
W\l, aquilo [indumento fino como a
pele dos bororo]. Camisa, camiseta, camisa de meia.
Bc}e ~-wa - * h{>e, índios bororo; ~,
( d)eles; wá, habita~ao [habita~ao
dos bororo]. Aldeia bororo.
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Aldeia denominada Koróge ~-~é PQºQ BQrQrQ, conhecida por Aldeia do Córrego Grande,
perto da Colonia Teresa Cristina

1. Aldeia bororo
1.1. Nomenclatura· relativa a aldeia
1.2. Origem lendária da aldeia
1.3. Tábua genealógica da tribo bororo depois- do · Arc}e Ja~ómea Pe},
Inunda<;ao Geral
1.3.1.. Observa<;6es
1.4. Organiza9ao material da aldeia
1.4.1. Planta
1.4.2. Aspecto e orienta<;ao
1.4.3. el.as e sub-clas
1.4.3.1. Principais denomina96es
. ·d os membros dos clas e subclas
1.4.3.2. Principais totens de.cada
cla
1.4.3.3. Denomina96es secundárias dos ·membros, de cada
cla e sub-cla
1.4.3.4. Chefes da aldeia e .chef es de clas e sub-cHis
1.4.4. Bái máºa gejéw\l, · choupana central
1.4.4.1. Localizac;ao e nomenclatura

1.4.4.2. Freqüentadores do bái
máºa gejéw\l e suas ocupa<;6es
1.4.5. Bái, choupana
2. Matrimonio bororo
2.1. Esquema das uni6es matrimo..
n1a1s
2.2. Cerimonias relativas ao matri,., .
mon10
3. Parentesco bororo
3.1. Gráfico do parentesco
3.2. Nomenclatura do parentesco
1. Aldeia bororo
O estudo cuidadoso da organizac;ao
material e social da aldeia bororo é tao
1ntimamente relacionado com todas as
manifesta<;6es da vida dos ínqios que
julgamos conveniente unificar esses
conceitos para que sejam mais facil:
mente abrangidos e avaliados.
1.1. Nomenclatura relativa

a aldeia

A nomenclatura adotada em nosso
trabalho atribuímos as seguintes significac;6es:
Tribo. Conjunto de aldeias, de descendencia comum, relacionadas entre
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si por identidade de língua, tradi96es,
religiao, usos, hábitos e costumes, individualmente regidas por chefes autónomos independentes de qualquer
governo central. ! Sob essa designa<;ao
incluímos todos os bororos orientais
que, segundo urna lenda, descendem
de um P{>'~(>gQ Ar~9\l, Gua9uete Pernea,
fecundada pelos bororo M~ríri .Póro
sobrevivido a urna grande inunda9ao
geral.
Aldeia. Cada um dos agrupamentos
da tribo bororo, regido por chefes autónomos, constituído por um máximo
de oito clas heterónimos distribuídos
em duas metades exógamas. 1 Numa
aldeia bororo completa devem existir
oito clas. Entretanto, freqüentemente, por temporária ou permanente falta de elementos, nao constam um ou
mais. As vezes determinada aldeia
apresenta preponderancia de membros de certo cla e entao pode designar-se com o nome do cla preponderan te. Assim p. ex. se houver elevado
número de Kíe, poder-se-á apelidar aldeia dos Kíe.
Metade. Cada urna das duas partes
exógamas da aldeia bororo. ! Essas
metades recebem o nome de ~~eráe e
T\lgarége e constam de quatro clas
cada urna.
Cla ou sipe. Cada urna das quatro
aglomera96es que formam urna metade, possuindo os mesmos totens,
constituída pelo agrupamento de tres
sub-cla principais. ! Dizemos sub-clas
principais porque cada sub-cla apresenta ainda subdivis6es menores que
poderiam considerar-se como hiposub-clas de difícil identifica9ao.
Sub-cla. Cada urna das tres subdivis6es principais de um cla, possuindo os mesmos totens, formada por indivíduos de ambos os sexos da mesma

descendencia matrilinear, originada
por urna única antepassada. ¡ Cada subcla tem como lendária antepassada,
considerada verdadeira progenitora de
seu sub-cla, urna filha de PQl}QgQ
Ar~9\l e M~ríri Póro.
Totem. Qualquer animal ou vegetal tradicionalmente escolhido como
distintivo ou símbolo de um cla ou
sub-cla, despido, porém, de significa9ao sagrada. Os anciaes acreditam que
os bororo antigamente, muito antes do
Ar(>e iakómea P\), Inunda9ao Geral, tenham sido gerados por animais, plantas, in setos e mesmo pedras. :Estes seres sao considerados, pois, antepassados e sao chamados ~9\)gwa-máge,
avós, e entram também na categoria
dos totens. Outra classe de totens,
com apelida9ao identica, é formada
por objetos, animais ou plantas que
algum bororo vi.u por primeiro e que
marcou fóssem privativos ou primaciais do próprio cla e sub-cla. ! A diferen<;a das vagas afirma96es de vários autores, os totens, no conceito bororo, nao sao entes que devem ser respeitados, mas simplesmente animais
ou vegetais que caracterizam um dos
grupos citados e que lhe dao um nome
principal ou secundário. Assim p. ex.
o cla dos BQkQ9(>ri ~~eráe, tendo entre
os totens também o cil}áe. araracanga, pode ser alcunhado de Cfl}áe ~~e
ráe, i.e. as Araracangas da metade dos
~~eráe. Para outras no96es ---+ ar(>e,
ser primacial.
1.2. Origem lendária da aldeia
Os moldes das atuais aldeias sao antiqüíssimos e lembrados em várias
lendas. Urna delas, Ar(>e i~ómea P(>,
Inunda9ao Geral, narra que o índio
M~ríri Póro, do cla dos ArórQe CQQugi~ge da metade dos Tt,1garége, flechou e atingiu os espíritos jalsómea
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-dóge. Estes, por vingan9a, causaram
urna inunda9ao geral na qual todos
pereceram, exceto M~ríri Póro, o qual
empunhando um ti9ao, poude alcan9ar o cume de urna montanha que as
águas nao lograram cobrir. Recolhida urna pedra, aqueceu-a ao calor do
fogo que levava e atirou-a as águas que
prodigiosamente come9aram a evaporar e a diminuir. Em breve aterra reapareceu e ele se dirigiu para o lugar da
aldeia onde nada encontrou. Na terra
lamacenta descobriu pegadas recentes
de um gua9uete que pouco depois encontrou: era urna femea. Da uniao
com ela nasceram filhos e fi.lhas os
quais, por terem alguns caracteres hereditários da mae, eram sumariamente eliminados. Prenhezes posteriores
produziram bororo perfeitos dos quais
descem os a tuais. Repovoando-se a
regiao, dispós o seu povo em aldeias
organizadas como antes da inundacao.
·•
Para as variantes dessa lenda ~ II v.
1.3. Tábua genealógica da tribo bororo depois do Arc}e Jakómea Pe},
Inunda9ao Geral
Como acabamos de afirmar, urna
lendária inunda9ao geral destruiu
todos os componentes da tribo bororo, exceto um. Por pacientes indaga96es com anciaes da tribo viemos felizmente a conhecimento das primeiras
gera96es fruto da uniao do ·í ndio M~
ríri Póro, que escapou a morte, com
um PQºQgQ Ar~Q\1, Gua9uete Femea,
de acórdo com a tábua anexa.
1.3.1. Observa96es
Pela observa9ao dessa tábua verificamos que todas as uni6es entre M~ríri
Póro e PQl]QgQ ~Q\1, e entre seus
descendentes obedecem as leis matrimoniais exógamas tradicionais e prerenciais das quais se fala a seguir. Há,
porém, quatro unióes toleradas pela
ética bororo embora nao aconselha-

PQQQgQ,

gua~uete

(CM)

das. A de BaigQrQQQ (3 ), progenitora
do sub-cla dos BaágQ iel]áge CQl]ugiw\Íge Cel]egiwV,ge, com Kurugúgwa ( 4), do sub-cla dos Apil]Qrége CQºugiw\Íge ; o de (>~a K\19\lreV.9Q ( 14),
progenitora do sub-cla dos Baá9Q Jel]áge Cel]egiw\Íge CQ°Qugiw\Íge, com
Kurugúgwa ( 4), dos Apf~Qrége C91]ugiWV,ge ; a de Powári Ta°QQW\ÍQQ ( 55).
do sub-cla dos Apil]Qrége CQl]ugiWV,·
ge, com BV,r~a Gurumága (54 ), do subcla dos Baá9Q ie'Qáge Cel]egiWV,ge CQl]ugiw\Íge; a de Q5uirc}9Q ( 21), progenitora do sub-cla dos Api°QQrég~ CQl]ugiw\Íge, com KugórQe :t;:wt;íga ( 22),
do sub-cla dos BaágQ Jel]áge CQpugiWV,ge Cel]egiw\Íge. M~ríri Póro, embora progenitor de todos os sub-clas
bororo, nao foi chefe, mas elegeu todos os chefes, inclusive i~rígi Q!Q]Í·
W\1 ( 35), que foi o primeiro em ordem
de tempo e de dignidade.
Na mesma genealogia notamos sete
casos de poliginia que pode ter sido
simultanea ou sucessiva. O de Kuru·
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TÁBUA DAS PRIMEIRAS GERACÓES
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Ja!ugúri 2 : BaácJQ Jel>ágQ CQl>ugiw\)qQ CQl>ugiw\)cJQ
B~óro ~~re\)QQ 2 : BaáºQ Jet>á4Q CQl>ugiw\)qQ BQe ~-ia4a4awl)QQ
BaigQrQQQ 2 : BaágQ Jel>áQQ C·Ql>ugiwt;í'QQ Cet>egiw\)gQ
Kurugúgwa (; : Apil>Qreg~Q\1 Cel>egÍW\l
Cil>áe ~rigíga 2 : BQ~QQQri ~~erar~4\l CQgugiwt;íQQ
Kat>oré\l ¿ : Aror~Q\l CQl>ugíWl;l
Baral!léri Pijiw\)QQ 2 : BQ~QQQri ~~erar~4\l BQe ~-ia4a4awt;íºQ
Bl;l!Qre Agágl;l t; : Iwagú4u-dog~º\1 CQl>UgíW\l
Arol!lére ~~~ºªWYQQ 9 : BQ~(>QQri ~~erar~\! Cet>egiwt;íºQ
Kí Kigagure\ÍgQ 2 : Kier~Ql:l CQ1Jugiwl)4Q
Kíe ~-4úgo 2 : Kier~º\l BQe ~-ia4agawt;ígQ
Toróa ~iríQQ Jét>a ¿ : Api]?Qreg~Q\1 CQl>ugíWl;l
Kí Cerel)4Q 2 : Kier~\l Cet>egiwt;íQQ
Q~a K\14\lrel)ºQ 2 : Baá4Q Jet>á4Q Cet>egiwt;ígQ CQl>ugiwl)gQ
Pógea KejéW\l Ma~areyqQ 2 : BaáqQ Jel]áºQ Cel]egiwygQ BQe ~-iaqaqaw\)gQ
KawQrQcJQ 2 : BaágQ Je]?áºQ Ce]?egiwt;ícJQ Cet>egiw\)gQ
Máºo K\lrirét;t 6 : ArorQ~Q\1 Ce]?eg~Wl;l
A!urúa Ml)gl;l 2 : PaiwQer~«J°l:l CQ]?ugiwt;íqQ
Kúji Baru]él>a t : BaágQ Jé]?a CQl}ugíw\l CQl}UgíWl;l
Desconhecida ·2 : PaiwQer~4\l BQe ~-iagagawt;ígQ
I~uirQ4Q 2 : Apil}Qreg~Q\l CQl}ugiwt;ígQ
KugórQe ~~ga 6 : BaácJQ Jél}a CQl}ugíWl;l ·Cel}egíWl;l ,
Merége 2 : Apil>Qreg~\l BQe ~-iaqagawt;íqQ
M~9iáw9ge ~~~l}a 6 : BaáºQ Jél}a CQl}UgíWl;l BQe ~-ia4a4áW1:1
KirogQrQQQ 2 : Apil}Qreg~Q\l CQl}ugiwt;íQQ
A~arl)io BQ~QcJQri 6 : BaácJQ Jél}a CQl}ugíWl;l Cel}egÍWl;l
A!ál!J.o Páºa 2 : ArorQer~\l CQl>ugiWl;ÍQQ
Ki!aría 2 : ArorQer~«J°l:l BQe ~-iaºaºawt;ígQ
Q~Qge A!úgo 6 : BaágQ Jél}a Cel}egiw\)gQ Cel}egiw\)QQ
JQT\lrQQQ 2 : Iwagúºu-dog~º\l CQl}ugiwl)4Q
AmiarQºQ 2 : IwagúcJu-dog~Q\l BQe ~-iagaºawt;ÍQQ
Arigáo Rig9rel)QQ 2 : Iwagúºu-dog~Q\l Cel}egiw\)gQ .
MQ!ojel}ágQ 2 : ArorQer~º\1 Cel}egiw\)gQ
TQri A!úgo 2 : PaiwQer~º\1 Cel}egiwt;ígQ
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J~rigi Q!QjÍW\l ~ : BaágQ Jé!?a éQ!?ugÍW\l éQQUgÍW\l
KurugúgQe ~!agágQ 9 : Api!?Qreg~g\l Ce!?egiW\Í9Q

l)iag\Í9\l Mága <; : BaágQ Jé!?a CQQUgÍW\l Ce!?egíW\l
Kaígu f; : BQ~QgQri ~~era~g\l éQQUgÍW\l
BirimajQrQgQ 9 : ArorQer~\l éQ!?ugiWl¡ÍgQ
Q~Qge ~!QgíW\l ~ : BQ~Q<J.Qri ~~era~\! BQe ~-ia9agáW1,l
J~ómea ~~re\Í9Q S? : Iwagú9u-dog~g\l éQ!?ugiW\Í9Q
ÍºQ Kl}ri f; : BQ~Q<J.Qri ~~era~\l Ce!?egíwt;t
Kurugugwári PijíW1,1 f; : Ki~\l BQe ~-iagagáW\l
Tamígi K1,1rire\Í9Q 9 : ArorQer~g\l éQ!?ugiW\ÍgQ
B~óro K\lig\l f; : BaágQ Jé!?a Ce!?egíW1,l Ce!?egíwt;t
BQrQ l~áre <; : ArorQ~\l BQe ~-iaga9áW\l
Kí9Qe ~~~!?á9Q 9 : BaágQ Je!?~9Q éQ!?ugiW\Í9Q Ce!?egiW\Í9Q
I~úie ~~ré\t <; : Api!?Qreg~4\l Ce!?egíW\l
KQgére Kl}ri 9 : Baá9Q Je!?ágQ Ce!?egiW\Í9Q BQe ~-iagagaWl¡Í·gQ
Aróro A~á9\l <; : ArorQ~\l éQ!?ugíW\l
Arúa ~ : BaágQ Jé!?a Ce!?egíW\l BQe ~-ia9a9áW\l
Na!?l}re T(»ro <; : ArorQ~9\l CQ!?ugíWLJ
Ba~lígu Kl}ri J : BaágQ Jé!?a CQQUgÍW\l Ce!?egíW1,l
Bl}r~a Gurumága <; : Baá9Q Jé!?a Ce!?egíW1,l CQ!?ugíW\l
Powári TaQQW\Í9Q ~ : Api!?Qreg~9\l CQ!?ugiW\Í9Q
A~arl}io Boróge ~ : ApiQQreg~\l CeQegíW1,1
Arár\l K1,1riré1,l <; : Iwagú9u-dog~\l BQe ~-ia9a9áW\l
MQ!ojé!?a <; : Aror~\l Ce!?egíW1,l
AruarQ9Q 9 : Baá9Q Je!?á9Q Ce!?egiWl¡ÍgQ BQe ~-iagagaW\Í9Q
Baipóro fl : Paiwwg\l CeQegíW\l
Kaigága Kt;trirel}9Q 9 : PaiwQer~9\l CQQUgiW\Í9Q
CiQái K1,1rlré1,l <; : Baá9Q Jé!?a éQQUgÍW\l éQQugíW1,1
VW\lrlaré\l <; : BaágQ JéQa CQQUgÍW\l BQe ~-iaga9áW\l
Kugól'Q f; : Ki~\l CQQUgÍW\l
ArQia~Q 9 : Iwagú9u-dog~9\l ée!?egiW\Í9Q
Kí Ba~oróro <; : Ki~\l Ce!?egíW1,1
Páºa KajejéW\l ó· : Iwagúgu-dog~.g\l Ce!?egíW\l
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BQe

~-wa

gúgwa ( 4) com BaigQrQ~{> ( 3) e com
(>~a K\lg\lre\ÍgQ ( 14) ; o de Kaboré\l ( 6) com Ci11áe J;.rigíga ( 5) e com
Pógea Ke)éw\l Ma15are\ÍgQ ( 15) ; o de
B\l!Qre Agág\l ( 8) com Baraipéri Pi)i·
W\ÍgQ ( 7) e com AroJ.!lére J;.k~ºªW\Í·
gQ (9); o de ÍºQ K\Íri ( 42) com ia15ómea f.k\tre\ÍgQ ( 41 ) e com iQr1¡1rQ1
gQ ( 30) ; o de Kí Ba15oróro ( 66) com
Arigáo Rig\lre\ÍgQ ( 32) e com ArQiarQgQ ( 65) ; o de Ba15óro K\Íg\l ( 45) com
Tamígi K\lrire\ÍgQ ( 44 ), com Amiar9gQ (31) e com A!áJ.!lo Pága (27); o de
Arár1¡1 K\lriré\l ( 57) com Kí Cere\ÍgQ ( 13) e com Kí Kigagure\ÍgQ ( 1O).
Há também o caso de poliandria simultanea ou sucessiva de iQr1¡1rQ·
gQ ( 30) com KugóJV ( 64) e com ÍºQ
K\Íri ( 42). 1 O nome da progenitora do
sub-cla dos PáiwQe BQe J;.-ia~agaw\Í
ge (20) nao é lembrado pelos anciaes.
1.4. Organizac;ao material da aldeia
1.4.1. Planta
A plan.ta esquemática de um aldeia
bororo é a que anexamos.
1.4.2. Aspecto e orientac;ao
A aldeia bororo tem forma satisfatoriamente circular com um diametro, quando completa, de _, 100 metros. Evidentemente este pode ser
maior ou menor segundo os imperativos de urna comunidade mais ou
menos numerosa. A orientac;ao tradicional da aldeia é norte-su! determinada pelo eixo maior do hái máºa geJéW\I, choupana central. O eixo menor
do hái máºa geJéW\I, prolongado, divide a aldeia em dois semicírculos : um
ao norte e outro ao sul, separados
entre si, na parte a oeste, por urna larga e indispensável passagem denominada aíJ~ r~a ou ar9e ~-r~a, respectivamente, caminho do zunidor ou caminho dos atores, porque durante as festas e representac;6es é percorrido por

homens que entram na aldeia agitando os zunidores de madeira ou pelos
atores de certas representac;6es. O semicírculo nc;>rte é ocupado por choupanas habitadas por mulheres e crian9as da metade dos :t;:~eráe e pelos maridos das casadas ; o semicírculo sul
é habitado por mulheres e crianc;as da
metade dos T\lgarége e pelos maridos
das casadas. Essas duas metades sao
exógamas. No semicírculo oriental há
urna área menor, também virtualmente semicircular, cujo diametro é determinado pelo comprimento do hái máºª gejéW\I. Denomina-s·e hQrQrQ. Nela
realiza-se a maior parte das cerimónias ao ar livre. A f. hQrQrQ indica
propriamente a porc;ao de pátio descrita mas, por extensa.o, pode significar toda a prac;a e mesmo urna aldeia
completa, como, p. ex., Arigáo BQrQrQ,
Aldeia do Cao. As cerimónias fúnebres
feítas em honra a um defunto para o
qual ainda nao tenha sido possível
abater urna onc;a como ~ mQri, retribuic;ao, desenrolam-se numa área semelhante ao bQrQrQ, mas situada na
fachada oeste do hái mág.a gejéW\l,
também denominada hQrQrQ. Esta e a
sua homónima, as vezes, nas cerimónias interditadas a mulheres e crian9as, podem ser vedadas por um bái ía,
cerca de f ólhas de palmeiras.
1.4.3. Clas e sub-clas
O cla bororo é urna verdadeira família mas nao corresponde ao conceito dos povos civilizados. A nossa família é substituída pelo cla e sub-cla.
Desse princípio e do da matrilinearidade seguem conclus6es coerentes, mas
diversas das nossas concepc;6es. Poderíamos reuní-las nas seguintes:
A mulher é a única responsável pela
conservac;ao e propagac;ao do próprio
sub-cla. A isto ela prove unindo-se maritalmente com um hornero da metade
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oposta. Os filhos pertencem sempre ao
sub-clá da máe mesmo depois de
adultos e unidos a um membro de
outro clá. Os verdadeiros e únicos parentes sáo os elementos do mesmo
sub-clá e clá e, em sentido lato, os de
urna mesma metade. Os filhos e filhas
sáo parentes próximos da própria máe
em linha reta e náo sao absolutamente parentes do pai ou dos parentes
dele. É inconcebível na moral bororo
urna uniáo incestuosa entre máe e filho, nao pelo fa to de terem o mesmo
sangue, mas por pertencerem ao mesmo sub-clá. O mesmo diga-se com rela9áo aos tios, tías, ou outros parentes maternos. Náo é condenada urna
uniáo incestuosa entre pai e filha, pois,
sao de clas diferentes e metades opostas. Normalmente, porém, nao há
uni6es desse genero, embora urna lenda acene a um caso semelhante. O
marido e a mulher .nao sao parentes
entre si. Sao apenas elementos indispensáveis para garantir a perpetuida•
de de um sub-clá. Como conseqüencia
lógica e prática vemos que o homem
só se encontra a vontade no próprio
clá, que é o da máe, e nao no da esposa onde tudo, inclusive a mulher,
nao é dele, embora a ela esteja ligado
por mútua simpatía e por necessidade
social e fisiológica: Esses la9os, como
facilmente se depreende, sáo assaz
frágeis e um pretexto qualquer poderá
quebrá-los temporária ou ·definitivamente. Quando a separa~áo acontece
o homem abandona a choupana de
sua mulher e vol ta a da mae ou vai
a de outra companheira ou recolhe-se ao hái má~a geJéw\l. Os filhos do
mesmo pai, mas de maes de clas diferentes, nao sao parentes em sentido
estrito, embora nao possam unir-se
entre si por pertencerem a mesma metade. Os filhos de urna mesma máe,
mesmo de pais diferentes, sao verda-

deiros irmáos entre si por pertencerem ao mesmo sub-cla. 1 Os clás atingem o total de oito, distribuídos quatro na metade dos :t:~eráe e quatro na
metade dos T\lgarége. Cada clá é subdividido em tres sub-clás distintos e
pode ocupar tres choupanas, urna
para cada sub-cla. Na prática, todavía, pela limita<;áo de elementos humanos, ocupa urna só habita9ao em
que, porém, mantem-se as subdivis6es
virtuais. As cho9as alinham-se numa
só circunferencia mas fontes fidedignas, especialmente dos primeiros tempos da catequese, autorizam-nos a
afirmar que houve aldeias táo numerosas formadas por várias circunferencias concentricas, atéªº número de
cinco. Cada um dos tres sub-clás citados tem urna denomina9ao que depende da posi9ao que ocupa com rela~ao ao leste. Assim o sub-cla mais ao
leste dos ou tros dois do mesmo clá
recebe o nome de CQ~ugíw\l i.e. o de
cima; o sub-clá mais a oeste dos
outros dois do mesmo clá designa-se
de Ce~egÍW\l i.e. O de baixo ; O sub-c}á
que fica no meio dos out.ros dois denomina-se hQe ~-ia~a~áw\l, ou seja,
aquele que está entre os outros
dois sub-clás. A superioridade e a
inferioridade dos clas nao dizem
respeito a urna menor ou maior
influencia dos seus membros, mas
apenas afirmam a posi~áo topográfica com rela<;áo ao leste que é sempre
considerado de maior altitude. Para
se compreender melhor o ponto de
vista bororo <leve-se lembrar que a
aldeia bororo é urna fiel cópia das aldeias de além-túmulo, no reino dos
mortos, onde a tradi~áo afirma que o
leste é sempre mais elevado que o
oeste, pois imagina-se que lá os rios
corram de leste para oeste. Nao há diferen<;a de direi tos e de obriga96es
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entre um cla e outro, exceto as atribui9óes inerentes aos principais chefes da aldeia. Entretanto alguns clas
sao considerados mais pobres e outros
mais ricos pelo -fato de possuirem menos ou mais enfeites privativos, ou
festas, ou armas ou objetos. Na prática, porém, todos tem abundantes
coisas, pois, mesmo os que nao as possuem, podem recebe-las de outro cla
como mQri, recompensa, e adquirern
o direito de usá-las. De acórdo com o
conceito explicado os clás rnais ricos
sao o dos · BQkQgQri t:~eráe e o dos
ArórQC. Houve casos de passagem definitiva de um m embro de um clá para
outro. P. ex. Akirío K\Íri, tendo-se de-

sentendido com os BQkQgQri t:~eráe,
do próprio clá, transferiu-se para o
dos BaágQ ieQáge CeQegiw\Íge CeQe·
gi~ge levando-lhe também o próprio
.
nome que ass1m comec;ou a ser usado pelos elementos do sub-cla que o
hospedou. O sub-cla dos PáiwQe CeQegi~ge extinguiu-se por rñorte de seus
membros. Os bororo explicam isto
· como vinganc;a de um hQpe, espírito
mau, que, transformado em cobra pec;onhenta, picou mortalmente Qk9gere\Íg9, última representante feminina
do citado sub-cla.
1.4.3.1. Principais denomina9óes dos
membros dos clas e sub-clas

Membros dos clas e sub-clas da metade dos ~~eráe, a partir de leste:
Clas dos
Sub-clas dos
Baá9Q JeQáge CQQUgi~ge
1. BaágQ JeQáge CQQUgi~ge CQQugiw\Íge
· 2. Baág9 ieQáge CQQUgiw\Íge BQe t:-iagaga~ge
3. Baág9 ieQáge CQQugiwl¡Íge CeQegi~ge
B9k9g<}ri t:~eráe
4. B9k9g\)ri t:~eráe CQQugi~ge
S. BQkQgQri t:~eráe BQe t:-iagagaw\Íge
6. B9k9g<}ii t:~eráe CeQegiw\Íge
Kíe
7. Kíe CQQUgi~ge
8. Kíe B\)e t:-ia~gaw\Íge
9. Kíe CeQegi~ge
BaágQ JeQáge CeQegiw\Íge
10. Baág9 ieQáge CeQegiw\Íge CQQugi~ge
11. BaáºQ ÍeQáge CeQegiwl¡Íge BQe t:-iaºªºªw\Íge
12. BaáºQ ÍeQáge CeQegiw\Íge CeQegiw(tge.
Membros dos clas e sub-clas da metade dos T\lgarége, a partir de leste:
Clas dos
Sub-clas dos
PáiwQe
24. Páiw9e CQQUgi~ge
23. PáiwQe BQe t:-ia~9aW\Íge
ApiQQrége
22. ApiQQrége C9ºugiw\Íge
21. ApiQQrége BQe t:-iaºªºªw\Íge
20. ApiQQrége CeQegiw\Íge
Arór9e
19. _Arór9e CQQUgi~ge
18. Arór9e B<}e t:-iagaºa~ge
1wagúºu-dóge
17. 1wagúºu-dóge . CQQUgi~ge
16. Iwagúºu-dóge BQe t:-iaºaºawl¡Íge
15. Iwagúºu-dóge CeQegiw\Íge
ArórQe
14. Arór9e CeQegiw\ige
Páiw9e
13. Páiw9e CeQegi~ge
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Desse elenco e da observa9ao da
planta vemos, na metade dos :t:~eráe,
dois clas de BaáºQ Jel]áge, respectivamente dos BaáºQ Jel]áge CQQugiw~
ge e dos BaáºQ ieQáge Cel]egiWl)ge.
Parece que antigamente nao estivessem separados mas formassem a mesma família. Por motivos que nao lo··
gramos descobrir, esta cindiu-se e ori-·
ginou dois clas que, embora do mesmo
nome, sao distintos como quaisquer
outros. Na m etade dos Tvgarége, por
causas ignoradas, o cla dos Iwagúºudóge interpelou-se nocla dos ArórQe o
qual ficou parte ao leste, coro os
membros do sub-cla dos ArórQe CQl]ugimJ,ge e do sub-cla dos ArórQe B«}e
:t:-iaºaºamJ,ge, e parte a oeste, coro
os m embros do sub-cla dos ArórQe Ceºegiw~ge. Esse cla, porém, embora materialmente dividido, n ao forma dois
clas distintos mas conserva sua integridade. Fenómeno. análogo aconteceu
coro o sub-cla, atualmente extinto, dos
PáiwQe Cel]egiw~ge o qual separou-se,
materialmente apenas, dos outros dois
sub-clas e localizou-se perto do aíj~
r~a, no extremo oeste da aldeia. Os
clas, exceto os dos BaáºQ ieQáge, nos
quais prevaleceu urna denomina9ao indicadora das atribui96es dos seus
membros i.e. de edificadores da aldeia,
tomam o nome do seu totem principal.
Assim ternos, na metade dos :t:~e
ráe: BQ.kQºQri :t:~eráe, os TatusCanastrá ; Kíe, as Antas. Na m etade
dos T\lgarége : PáiwQe, os Bugios;
ApiQQrége, os Donos do Acuri ; Arór9e,
as Larvas; Iwagúºu-dóge, as Gralhas.
1.4.3.2. Principais totens de caaa cla
Metade dos t:~eráe

Cla dos BaáºQ ieQáge CQ]]ugiw~ge :
ªºúgo, jaguar ; h~.ke bporiré\l, barbade-bode, vard. de gramínea; pogól]o,
pequena cucurbitácea silvestre.

Cla dos BQ~Qº«}rl t:~eráe : hQ.kQºQri,
tatu-canastra ; cil]áe, araracangas ;
Q.k«}ge, dourados (peixes ).
Cla dos Kíe : Júre, sucuri; kí, anta;
poróºº' vard. de lobinho.
Cla dos BaáºQ ieQáge Cel]egiw.Jge :
~wo, cascavel; í~e, jibóia; póQu, pacu;
pQgQºQ, vard. de jibóia.
Metade dos T\lgarége
Clas dos PáiwQe : Jú.kQ, macaco ;
pái, bugio.
Cla dos Apil]Qrége : apíºQ, acuri ;
kurugúgwa, gaviao-caracaraí.
Cla dos ArórQe : aróro, vard. de larva; kar«}rl, lavandeira ; me!úgu, pomba silvestre.
Cla dos 1wagúºu-dóge : aráiv, piraputanga ; iwagúºu, gralha ; karáwQe,
certas aves dos pantanais.
1.4.3.3. Denomina96es secundárias dos
membros de cada cla e sub-cla
A denomina9ao dos membros de
cada cla, que ternos apresentado, é a
principal mas outras existem, as vezes dadas pelo nome de um totem secundário, ou de algum herói lendário ou de qualquer outra circunstancia difícil de se precisar. Alguns nomes,
inclusive o principal, sao :

Meta de dos :t:~eráe - * ~, ( d )eles ;
ce1, nossos ; ráe, cantos [ possuidores
dos cantos]. Membros da metade exógama cujos principais chefes tem o
múnus de proclamar cantos. Para pormenores ~ b«}e ~-bpej~ra, chefe de
urna aldeia bororo.
BaáºQ JeQ.áge CQQUgimJ,ge - * haáedificar urna aldeia; ji, ele ; él]a,
para; ge, suf. pl. C{ll]úgi, superior;
W\l, aquele; ge, suf. pi. [cla superior
dos que sao encarregados de edificar
a aldeia i.e. dos chefes superiores J.
Chefes Superiores. Nao conhecemos
outras denomina96es;

ºº'
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BaágQ iel_?áge C91]ugi\ajge CQQUgiW1Jge - * BaágQ iel_?áge C9)_?ugi\ajge,
Chefes Superiores; CQQúgi, superior;
wQ, aquele; ge, · suf. pl. [chefes supe- ·
riores superiores]. Chefes Supremos,
ou
Bc}e Áo Ke}ew\Íge - * bc}e áo, sumidade da aldeia; kéje, sobre; W\11 aquéle; ge, suf. pl. [ aquéles que es tao na
sumidade da aldeia]. Chefes Supremos ou
Bc}rQ i;:~eráe - * bc}rQ, labrete de carapa9a de caracol; ~eráe, metade
exógama situada ao .norte [os i;:~eráe
dos quais é privativo um labrete de
carapa9a de caracol]. Os ~eráe possuidores de certo labrete;

MQg(tio :e~eráe - * MQg(tio ( = ~\l
g(tio B9k9gc}ri), designa9ao de um célebre antepassado; i;:~eráe, membros
da metade exógama situada ao norte.
Membros da metade dos i;:~eráe do
sub~cla de M9g(tio B9k9gc}ri, que é
outra alcunha de Akar(tio B9k9gc}rl, ou

. (> i;:~eráe - * Qz, socó;

i;:~eráe, mem-

bros da metade exógama situada ao
norte. Membros da metade dos i;:~e
. ráe, do sub-cla que tem a primazia
sobre o socó.
BQkQgc}ri i;:~eráe - * h9k9gc}ri, tatu-canastra ; i;:~eráe, membros da metade situada ao norte. Os Tatus-Canastra da metade exógama situada ao
norte ou

BaágQ iel_?áge C9)_?ugiw(tge Bc}e i;:
-iagagaw(tge - * Baá~Q iel_?áge C9)_?u\ajge, Chefes Superiores ; bc}e, índios
bororo; ~, ( d )eles ; ía1, centro; dága,
dentro; wt,t, aquél e; ge, suf. pl. [chefes
superiores que es tao no centro]. Chef es Superiores do sub-cla do centro,
ou

Arc}e - * índios bororo. Índios Bororo por excel~ncia, assim eles se consideram, ou

t:ºQgt,tjé)_?a i;:~eráe - * t:ºQgt,tjéQa,
designa9ao de um espírito; i;:~eráe,
membros da rnetade exógama situada
ao norte. Membros da metade dos
i;:~eráe, do sub-cla que tem a primazia sobre o espírito :t;:ºQgt,tjé)_?a;

'Qkc}ge ~eráe - * Qkc}ge, do4rados
( peixes) ; i;:~eráe, membros da metade exógama situada ao ·norte. Os
Dqurados da meta de exógama situada
ao norte;

BaágQ iel_?áge CQQUgilajge CeQegiw(tge - * Baág9 iel_?áge CQQugiW1Jge,
Chefes Superiores ; Ce)_?égi, inferioridade; wt,t, aquéle; ge, suf. pl. [Chefes
Superiores inferiores]. Chefes Superiores do sub-cla inferior, ou
Akar(tio i;:~eráe - ~~ ~ar(tio ( = ~a
r(tio B9k9gc}ri), designa9ao de um célebre antepassado; i;:~eráe, membros
da metade exógama situada ao norte.
Membros da metade dos i;:~eráe do
sub-cla de Akar(tio BQk9gc}ri, ou

CiQáe i;:~eráe - * ci)_?áe, araracangas; i;:~eráe, membros da metade exógama situada ao norte. As Araracangas da metade exógama situada ao
norte, ou

B9k9gc}ri J;:~eráe C9)_?ugiw(tge * B9k9gc}ri J;:~eráe, os Tatus-Canastra;
C91.?úgi, superioridade; w9, aquéle; ge,
suf. pl. Os Tatus-Canastra Superiores, ou
B9k9gc)ri :t;:~eráe l;:!u-m~a-máge * B9k9gc}ri t~eráe, os Tatus-Canastra;
~!u, ( d )eles ; máºª' irmao maior; má·
ge, suf. pi. Os Irmáos Maiores dos
Tatus-Canastra, ou
B9k9gc}ri J;:~eráe K9riré9ge - * BQk9gc}ri J;:~eráe, os Tatus-Canastra; k1:1439

riré\l, o grande; ge, suf. pi. [os TatusCanastra grandes]. Os Tatus-Canastra com enfeites apresentando distintivos maiores que os do sub-cla dos
BQkQgQri t:~eráe CegegiW\Íge ;
BQkQQQri t:~eráe B(>e t:-iagagaW\Íge - * BQkQQQri t:~eráe, os Tatus-Canastra ; b(>e, índios bororo; ~, ( d)éles;
ía1, centro ; dága, dentro; W\l, aquéle;
ge, suf. pi. [os Tatus-Canastra do centro]. Os Tatus-Canastra do sub-cla do
centro. Nao apresenta outras denomina<;oes;
BQkQQQri t:~eráe Ce\?egiW\Íge * BQkQg(>rl t:~eráe, .os Tatus-Canastra;
cegégi, inferioridade; W\l, aquéle ; ge,
suf. pi. [os Tatus-Canastra inferiores].
Os Tatus-Canastra Inferiores, ou
BQkQg(>ri t:~eráe t:!u-víe-máge * BQkQg(>ri t:~eráe, os Tatus-Canastra;
~!u, ( d )eles ; víe, irmao menor; máge,
suf. pi. Os Irmaos Menores dos TatusCanastra, ou
BQkQg(>ri t:~eráe K\lg\lriré\lge * BQkQg(>ri t:~eráe, os Tatus-Canastra;
k\lg\lrlré\l, o pequeno; ge, suf. pi. [os
Tatus-Canastra pequenos]. Os TatusCanastra, apresentando enfeites com
distintivos menores que os do sub-cla
dos BQkQ9(>ri t:~eráe CQ\?ugiw~ge.
Kíe - *antas. As Antas, ou
Dóro-dóge t:~eráe - * Dóro-dóge?
t:~eráe, membros da metade exógama
situada ao norte. bs Dóro-dóge da metade exógama situada ao norte;
Kíe CQl]ugiW\Íge - * Kíe, as Antas;
CQ\?úgi, superioridade; W\l, aquéle ; ge,
suf. pi. As Antas Superiores, ou
Kíe KQg1¡1riré\lge - * Kíe, as Antas;
kQg\lriréQ, o pequeno; ge, suf. pl.
[as Antas Pequenasl As Antas comenfeites apresentando distintivos menores que os do sub-cla dos Kíe CegegiW\Íge, ou
Kíe Kujaguré\{ge - * Kíe, as Antas ;
kuJaguré\l, o vermelho; ge, suf. pi.
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[Antas Vermelhasl As Antas que µsam
enfeites com distintivos vermelhos;
,,

Kíe B(>e t:-iagagaW\Íge - * Kíe, as
Antas; hQe, índios bororo; ~, ( d)éles;
ía1, centro; dága, dentro; W\l, aquéle;
ge, suf. pl. [as Antas que estao no
centro]. As Antas do sub-cla do centro. Nao apresenta outras denomina96es;

Kíe Ce\?egiwl)ge - * Kíe, as Antas;
cegégi, inferioridade; W\l, aquele; ge,
suf. pl. [as Antas Inferiores]. As Antas
Inferiores, ou
Kíe CQré\lge - ·k Kíe, ·antas; cQrét.t,
o préto; ge, suf. pl. [as Antas com enfeites pretos]. As Antas que usam enfeites com distintivos pretos, ou
Kíe K\lriré\lge - 7' Kíe, as Antas; kurirét.t, o grande; ge, suf. pi. [as Antas
con1 enfeites grandes l. As Antas que
usam enfeites apresentando distintivos maiores que os do sub-cla dos
Kíe CQl]ugiw~ge.
BaágQ Jel]áge Cegegiw~ge - ~-c baá~
~Q, construir urna aldeia; ji, ele; é\?a,
para; ge, suf. pl. cegégi, inferior; W\{,
aquéle; ge, suf. pl. [cla inferior dos
que sao encarregados de edificar a
aldeia i.e. dos chefes inferiores J. Chef es Inferiores, ou
B(>e (J-po KeJéW\lge - * hQe v-po,
base da aldeia ; kéje, sóbre; W\l, aquele; ge, suf. pi. [aqueles que moram na
base da aldeia]. Os Índios da Base da
Aldeia;
BaágQ j egáge Cel]egiwvge CQl]ugiW\Íge - -:: BaágQ iel]áge Cegegiw*ge,
Chefes Inferiores ; CQgúgi, superioridade; W\l, aquele; ge, suf. pl. r. chefes
inferiores superiores]. Chefes Inferiores do sub-cla superior, ou
BaágQ iel]áge Cegegiw(1ge CQrét.tge
- ~" BaágQ ie\?áge Cel]egiw9ge, Chefes
inferiores; cQréQ, o preto; ge, suf. pi.
[chefes inferiores pre tos]. Chefes In-

feriares do sub-clá que usa enfeites
com motivos pretos ou
~~eráe - * ~~eráe, m etade exógama
dos bororo. Sub-clá por excelencia da
metade dos ~~eráe ;
Baá9Q iel}áge Cel}egiw1)ge BQe . ~
-ia9a9aw1)ge - "' Baá9Q Jel]áge Cel}egiW\Íge, Chefes Inferiores ; hQe, índios
bororo; ~, ( d)eles; ía1, centro; dága,
dentro; w1;1, aquele; ge, suf. pl. [chefes
inferiores que estáo no centro l. Chef es Inferiores do sub-cla do centro.
Nao apresenta . outras denomina96es;
Baá9Q Jel}áge Cel}egiw\tge Cel}egi~ge - ~'< Baá9Q Jel]áge Cel}egiw9ge,
Chefes Inferiores ; cel}égi, inferioridade; W\l, aquele; ge, suf. pl. [chefes inferiores J. Chefes Ínfimos, ou
Baá9Q Jel}áge Cel}egiw1)ge Kujaguré1;1ge - * Baá9Q Jel}áge Cel]egiw1)ge,
Chefes Inferiores; kujaguré\l, o vermelho; ge, suf. pi. [ ch efes inferiores vermelhos J. Chefes Inferiores que usam
distintivos vermelhos.
Metade dos T\lgarége - ~'< t1)gQ, flecha ; áre1, possuidor; ge, suf. pi. [possuidores das flechas ] . Membros da metade exógama que tem a primazia sobre a flecha. Para pormenores ~ II v.
PáiwQe - * pái, bugio ; WQe, índios
bororo íos bugios J. Os Bugios, ou
Koróge - -1: designa9áo de urna tribo inimiga dos bororo. Tribo inimiga
incorporada a tribo dos bororo, no clá
dos Pái\vQe, com cujo nome estes costumam também denominar-se:
PáiwQe CQl}ugiw(tge - * PáiwQe, os
Bugios ; c9l]úgi, superioridade ; W\l,
aquele; ge, suf. pl. [os Bugios Superiores]. Os Bugios Superiores, ou
PáiwQe K\lgt.Iriré\{ge - * PáiwQe, os
Bugios; k\lg\{riré\l, o pequeno; ge, suf.
pi. [os Bugios com enfeites pequenosJ.
Os Bugios, apresentando enfeites com

distintivos menores que os do sub-clá
dos Páiw9e Cel}egi\Vl)ge, ou
PáiwQe Kujagurét.tge - * Páiw9e, os
bugios ; kujaguré1;1, o vermelho ; ge,
suf. pi. [os Bugios com enfeites ve1melhos J. Os Bugios apresentando enfeites com distintivos vermelhos;
PáiwQe BQe ~-ia9a9aw~ge - * PáiWQe, os Bugios ; hQe, índios bororo;
~, ( d)eles; ía1, centro; dá9a, dentro;
W\I, aquele; ge, suf. pi. [os Bugios que
es tao no centro 1. Os Bugios do subclá do centro. Nao apresentam outras
denomina~oes ;
PáiwQe, os
PáiwQe Cel}egiw9ge Bugios; cel}égi, inferioridade ; W\{,
aquele; ge, suf. pl. [os Bugios Inferiores J. Os Bugios Inferiores , ou
1
''

..,

...

Páiw9e CQré\{ge - ,. PáiwQe, os Bugios; CQré1;1, o pre to; ge, suf. pl. [os
Bugios com enfeites pretos l Os Bugios apresentando enfeites com distintivos pretos, ou
PáiwQe K\lriré\{ge Páiw9e, os
Bugios; k\lriré\l, o grande; ge, suf. pl.
[os Bugios com enfeites grandes ]. Os
Bugios apresentando enfeites com distintivos maiores que os do sub-clá dos
PáiwQe CQ'f}ugi\Vl)ge.
Apil}Qrége
l'< apíl}Q,
palmeira
acuri; áre1, possuidor; ge, suf. pl. [os
possuidores da palmeira acuri]. Os
Possuidores do Acuri ;
ApiQQrége CQ1}ugiw9ge - l'< ApiQQrége, Possuidores do Acuri : CQQúgi, su·
perioridade; W\l, aquele; ge, suf. pl.
[os Possuidores do Acuri superiores].
Os Possuidores do Acuri Superiores, ou
1
''

1
"

ApiQQrége K\lg\{riré\lge ApiQQrége, Possuidores do Acuri ; k\lg\{riré\t,
o pequeno; ge, suf. pi. [os possuidores do acuri com enfeites peq uenos ] .
Os Possuidores do Acuri a presentando
enfeites com distintivos m enores que
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os do sub-cla dos Apf~Qrége Ceºegiwl)ge, ou
ApiºQrége Kujagurévge - * Apiº9rége, Possuidores do Acuri ; kujaguré\l, ó vermelho; ge, suf. pl. [os Possuidores do Acuri, com enfeites vermelhos]. Os Possuidores do Acuri
apresentando enfeites com distintivos
vermelhos;
ApiºQrége B\)e :t;:-ia~a~awl)ge ApiºQrége, os Possuidores do Acuri;
hiJe, índios bororo; ~, ( d )eles; ía1, centro; dá~a, dentro; W\l, aquele; ge, suf.
pl. [os Possuidores do Acuri que estao
no centro]. Os Possuidores do Acuri
do sub-cla do centro. Nao apresenta
outras denomina96es;
'Í(

.-·

ApiºQrége Ceºegiwt.íge - * ApiºQrége, Possuidores do Acuri ; ceºégi, inferioridade; w1,1, aquele; ge, suf. pl.
[os Possuidores do Acuri que tem inferioridade]. Os Possuidores do Acuri
Inferiores, ou
ApiºQrége · CQré1,1ge - 1< ApiºQrége,
Possuidores do Acuri; cQré\l, o preto;
ge, suf. pl. [os Possuidores do Acuri
com enfeites pretos]. Os Possuidores
do Acuri apresentando enfeites com
distintivos pretos, ou
ApiºQrége K\lriré\lge - * ApiºQrége, Possuidores do Acuri ; k\lriré\l, o
grande; ge, suf. pl. [os Possuidores do
Acuri com enfeites grandes]. Os Possuidores do Acuri apresentando enfeites .com distintivos maiores que os
do sub-cla dos ApiºQrége CQºugiwt.íge, ou
Ká~Q

Mogarége - 1< ká~Q, taquara ;
mógo, localidade; áre1, possuidor; ge,
suf. pl. [os possuidores .do lugar das
taquarasl Os Habitadores do Taquaral. Segundo urna lenda, os ApiºQrége
Ceºegiwt.íge habitaram temporariamente na zona de taquarais no r. Taquari perto da atual ·cidade de Coxim.

* arórQe, larvas. As lar-

ArórQe vas, ou
Aíj~ Áre -

* aíj~, zunidor de ma-

deira ; áre1, pos·suidor [ cla possuidor
dos zunidores de madeira J. Cla do
qual sao privativos os zunidores de
madeira, ou
Aíj~-dóge

* aíj~, zunidor de madeira; dóge, suf. pl. [os zunidores de
madeira]. Cla do qual sao privativos
os zunidores de madeira ;
ArórQe CQºugiwt.íge - * ArórQe, as
Larvas ; CQºúgi, superioridade ; W\l,
aquele ; ge, suf. pl. [as Larvas que tem
superioridade]. As Larvas Superiores,
ou
ArórQe CQré1,1ge - * ArórQe, as Larvas ; cQré1,1, o pre to ; ge, suf. pl. [as
Larvas Pretas]. As Larvas a presentando enfeites com distintivos pretos, ou
ArórQe K\lriré\lge - * ArórQe, as
Larvas; k1,1riré\l, o grande; ge, suf. pl.
[as Larvas Grandes]. As Larvas apresentando enfeites com distintivos
maiores que os do sub-cla dos ArórQe
Ceºegiwt.íge ;
ArórQe B\)e :t;:-ia~a~awt.íge - * ArórQe, as Larvas ; h\)e, índios bororo ; ~,
( d)eles; ía1, centro; dá~a, dentro; W\l,
aquele; ge, suf. pl. [as Larvas do centro J. As Larvas do sub-cla do centro.
Nao apresenta outras denomina96es;
ArórQe Cel]egiw1)ge - * ArórQe, as
Larvas ; ceºégi, inferioridade ; W\l,
aquele, ge, suf. pl. [as Larvas que tem
inferioridade]. As Larvas Inferiores,
ou
ArórQe Kujaguré1Jge - * ArórQe, as
Larvas ; kujagitré\l, o vermelho ; ge,
suf. pl. [as Larvas Vermelhas]. As Larvas apresentando enfeites com distintivos verme1hos, ou
ArórQe K\lglJriré\lge - * ArórQe, as
Larvas; k\lgl,lriré\1, o pequeno; ge, suf.
pl. [as Larvas Pequenas l As Larvas
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apresentando enfeites com distintivos
menores que os ArórQe K\lriré\{ge.
Iwagúgu-dóge - .,( iwagúgu, gralha
azul; dóge, suf. pi. As Gralhas Azuis.
Nao apresenta outras denomina96es;

enfeites com distintivos maiores que
os Iwagúgu-dóge K\lg\lriré\fge.

Notas.
Além dessas denomina96es, os clase
sub-clas podem apresentar ainda outras
deduzidas do nome dos heróis ou cheIwagúgu-dóge CQQUgiW\Íge - * Iwafes lendários titulares de cada cla e
gúgu-dóge, Gralhas Azuis ; c9\?úgi, susub-cla. Assim p. ex. os BaágQ iel?áge
perioridade; W\I, aquele; ge, suf. pl.
C9l?ugiw~ge BQe :e-tagagaw¡J.ge poder[as Gralhas Azuis que tem superiorise-ao apelidar também de Mal!l\liáW\lge
dade l As Gralhas Azuis Superiores, ou
:e~~ba i.e. os que tiveram como chefe
lwagúgu-dóge K\lg\lriré\lge - * IwaM~\liáw\lge ~~~Qa. Podem ter outrosgúgu-dóge, as Gralhas Azuis ; k\lg\lrlsim nomes de animais e plantas priré\l, o pequeno; ge, suf. pi. [as Gramaciais da sipe. 1 Lévi-Strauss no calhas Azuis Pequenas]. As Gralhas
pítulo "Structure du village", comete
Azuis apresentando enfeites com disum grave engano do qual derivam
tintivos menores que os do sub-cla
conclus6es inexatas e mesmo erradas.
dos Iwagúgu-dóge Ce\?egiW\Íge, ou
Embora considere na aldeia de Kejári
lwagúgu-dóge Kujaguré\{ge - * lwaas duas metades exógarnas dos ~~e
gúgu-dóge, as Gralhas Azuis ; kujaguráe e dos T\fgarége, todavia supóe que
ré\f, o vermelho; ge, suf. pi. [as Graa mesma esteja tarnbém dividida em
lhas Azuis Vermelhas]. As Gralhas \
outras duas partes por urn eixo pasAzuis apresentando enfeites com dissando pela choupana central, quase
tintivos vermelhos;
perpendicular:- ao r. Vermelho. Dessa
segunda informa9ao deduz-se que as
1wagúgu-dóge BQe :e-iagagaw¡J.ge choupanas a montante do r. Vermelho
* Iwagúgu-dóge, as Gralhas Azuis ; hQe,
com rela9áo a choupana central abriíndios bororo; ~' ( d )eles; ía1, centro;
gariam bororo c9ºugiw¡J.ge, i.e. supedága, dentro; W\f, aquele, ge, suf. pl.
riores, e nas a jusante habitariam ín[as Gralhas Azuis do central As Gradios ce\?egiW\Íge, i.e. inferiores. Assim
lhas Azuis do sub-clá central. Nao
que haveria clas superiores e cla inapresenta outras denomina96es;
feriores com relac;ao ao desnível do
Iwagúgu-dóge Cel?egiw¡J.ge - * Iwa.terreno além e 'aquém das choupanas
gúgu-dóge, as Gralhas Azuis ; cel?égi,
dos 1wagúgu-dóge
e ...dos BQ~QºQrl
..
inferioridade; W\l, aquele; ge, suf. pi.
:e~eráe as quais últimas apenas teriam
[as Gralhas Azuis que tem inferiorio ·p rivilégio de hospedar indistintamendade J. As Gralhas Azuis Inferiores, ou
te índios superiores e · inferiores.
lwagúgu-dóge C9ré\fge -- * lwagúgu
Apesar disso, sabemos que a su-dóge, as Gralhas Azuis ; c9ré\l, o preperioridade e _,a inferioridade nao
to ; ge, suf. pl. [as Gralhas Azuis Pre.dizem respeito : aos ·clas, exceto
tas J. As Gralhas Azuis que usam enno caso dos BaágQ ie\?áge, mas
feites com distintivos pretos, ou
sim respeito aos sub-cla e com rela9ao ao leste que no reino dos mortos
Iwagúºu-dóge K\lriré\{ge - * Iwagúgu-dóge, as Gralhas Azuis; ·k\triré\l,
. é consid~rado ~uperior, i.e. mais alto,
o grande ; ge, suf. pi. [as Gralhas Azuis · '.P.ois . ~á os rios .corre.rn justamente de
-leste para oeste. Assim que a divisao
Grandes]. As Gralhas Azuis que usam
~
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em duas partes, superior e inferior,
proposta por Lévi-Strauss é errada (Lévi-Strauss 1936, XXVIII: 270-5). 1
Colbacchini e Colbacchini-Albisetti
cometeram erros análogos, facilmente apontáveis por um estudo comparativo, mesmo rápido, com o nosso trabalho. Conceito que <leve ser absolutamente banido é o que . classifica os
bororo em fracos e fortes ( Colbacchini s. a. [1925]: 7-10; Colbacchini-Albisetti, 1942: 33-5).
1.4.3.4. Chefes da aldeia e chefes de
cla e sub-clas
Qualquer aldeia tem um ou mais
chefes principais autónomos e independentes de qualquer governo central. Para pormenores ~ h«Je ~-bpej~
ra, chefe de urna aldeia bororo. Também cada cla e sub-cla possui chefes próprios que gozam de certo respeito em toda a tribo, especialmente
se ao cargo unem o prestígio pessoal.
Os chefes com seu hipo-sub-cla ocupam
um lugar determinado e fixo na choupana do próprio cla marcado pela tradi9ao e designado com o nome de primeiros ou antigos chefes. Assim o chef e atual, além de ser conhecido pelo
seu nome individual é também indicado pelo nome do patrono do lugar
que ele ocupa. Os números ordinais,
colocados entre parentesis após cada
nome indicam o gráu de dignidade dos
chefes de cada sub-cla, com relac;ao. a
todo o cla. Por isso, p. ex. i~rígi Q!Qjíwv, com ser chefe de seu su1J-cla, é
também o 1º chefe, em ordem de dignidade e de autoridade, de todo o cla.
Os lugares consecutivos, correspondentes aos nomes de antigos chefes,
sao os seguintes:
Metade dos J;:~eráe
Sub-cla dos Baá~Q JeQáge C9pugiW\Íge CQQUgiW\Íge: J~rígi Q!QJíwv( 1°).

Sub-cla dos BaádQ JeQáge C9bµgiW\Íge B\)e l;:-iagagaW1¡Íge : Malp\liáw\1ge i;:~~Qa ( 3°) e BQrQ O~w«Jga, denominado também Bo~waréQO ( 4º).
Sub-cla dos BaágQ iebáge. CQQUgiw\Íge CeQegiW\Íge : A~aiVio BQ~QgQ
ri (2° ).
Sub-cla dos BQ~Qd\lri J;:~eráe CQQU·
giw1¡Íge : Kaígu ( 1º).
Sub-cla dos BQ~Q~Qri J;:~eráe B\)e
~-iagagaw\Íge : ?
Sub-cla dos BQ~Qd«Jri t:~eráe Cebegiw\Íge : Íg.Q K\Íri ( 2°).
~
Sub-cla dos Kíe C9bugiw\Íge : · TQro
~ágv, denominado também KvgóIV (2º).
.
Sub-cla dos Kíe B«Je l;:-iagagaW\Íge: ?
Sub-cla dos Kíe Cebegiw\Íge: Kí Ba~oróro ( 1°).
Sub-cla dos BaádQ iebáge CebegiW\Íge CQQUgiW\Íge : B\Ír~a Gurumága ( 4°).
Sub-cla dos Baág9 ÍeQáge CeQegiW\Íge B\)e l;:-iagagaw\Íge: Arúa (3°).
Sub-cla dos Baág\) ieQáge CeQegiwl)ge Cebegiw\Íge : Ba~óro Kl)g\l ( 1º)
e l}waborév ( 2º).
Sub-cla dos PáiwQe C9bugiw1)ge:
M~J,1ri Bárv ( 2º).
Sub-cla dos Páiw9e B«Je ~-iagaga
W\Íge: ?
Sub-cla dos ApibQrége C9bugiwl)ge\:
Kurugúgwa ( 2°).
Sub-cla dos ApiQQrége B«Je l;:-iaga~aW\Íge: ?

- Sub-cla dos. Apib9rége Cebegiw\Íge :
AJsaiVio Boróge ( 1º).
Sub-cla dos Arór9e C9bugiw1)ge :
Baitogógo, denominado também Kaborév ( lº).
Sub-cla dos Arór9e B«Je ~-iagagawt}
ge : Koráó Kl)ri ( 2°) ;.
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Sub-cla dos Iwagúªu-dóge CQl?ugiWl)ge: B\l!Qre Agáª\l ( 3°).
Sub-cla dos Iwagúªu-dóge BQe :e-taªªªªwt)ge: iurewáre (2°).
Sub-cla dos Iwagúºu-dóge Cel?egiWl)ge: Taºúgo ( 1°).
..,

Sub-cla dos ArórQe Cel}egi\VQge:
MQ!OJél}a ( 3°).
Sub-cla dos PáiwQe Cel}egiw\lge :
Baipóro ( 1°).
Deve-se notar que os nomes de chefes aquí transcritos sao os mais comuns, pois, cada um deles pode ser
apelidado com outras deno1nina9óes.
P. ex. i~rígi Q!QJÍW\1 pode ser chamado
também K\lWQrQrQ ou MQ!Qªª Épa.
Para pormenores ~ II v.
1.4.4. Bái máu.a gelé\\1\t
Bái mág.a gejéW\1 - * háh, choupana; mág.a, pátio; géje, sobre ; W\l,
aquela [ aquela choupana que está sobre o pátiol Choupana central normalmente reservada aos homens púberes.
1.4.4.l. Localiza9ao e nomenclatura

-·

Como j á acenamos, o hái mág.a ge}éW\1 deve ser orientado, segundo o seu
eixo-maior, na linha norte-sul e ocupa
o centro da aldeia. A planta baixa do
hái mág.a ge}éw\l é retangular, proporcionada a popula9ao da aldeia. Um
bom hái mág.a gejéw1;1 pode apresentar o comprimento de ,...; 24 m por urna
largura de - 8 m e urna altura, até
a cumeeira, de - 6 m. Escolhido e limpado o lugar, os chefes determinam-lhe
a posi9ao e a orienta9ao. Os homens
fincam no chao em linha reta, segundo
seu eixo maior, tantos esteios bifur- ·
cados, quantos n ecessários para sustentar a cumeeira. Desta partem caibros que vao até ªº solo; sobre os

mesmos e normais a eles h á taquaras
ou varetas flexíveis que servem de ripas. Toda essa arma9ao é unida por
meio de embiras ou de cipós. Depois
fólhas de baba9u sao dobradas a dois
ou tres metros da extremidade mais
grossa, prévio cuidadoso esmagamento
do pecíolo, e postas a cavalo da
cumeeira, em várias camadas. Apoiando-se sobre os caibros e ripas chegam
até ao solo. Assim levanta-se urna habita9ao sem paredes propriamente ditas que sao substj:tuídas pelas duas
águas do telhado . Apresenta duas entradas fixas: urna ao riorte, e outra
ao sul. Para as repre's enta9óes que se
executam no pátio fechado por urna
cérea de folhas de palmeira, abre-se
urna passagem na face leste ou
oeste, conforme a situa<;ao da citada cérea. O interior do bái mág.a gejéW\1 é virtualmente dividido
em duas partes segundo o eixo menor.
A parte sul é ocupada pelos homens
da metade exógama dos J;~eráe e a
parte norte pelos homens da metade
dos T\lgarége. A zona central da constru9ao, especialmente durante as cerimonias, é reservada aos chefes da aldeia e dos clas e sub-clas. É de se notar que ésse modelo de choupana central foi, há tempo, substituído por um
outro, com influencias de acultura9ao,
o qual apresenta quatro paredes verticais a semelhan9a dos ranchos dos
civilizados. A nomenclatura relativa as
várias partes do bái máu.a gejéW\1, é
a seguinte:
bái a~ia ga}ejéw\l - * bái, choupana ; a~ia, to~sura i.e. parte mais elevada; gajéje, sobre; W\l, aquilo [ pe<;a
que está na sumidade da choupanal
Cumeeira;
bái áo - * bái, choupana; áo, cabe<;a [cabe<;a da choupanal Telhadoparede, visto do lado externo;
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Bái máºa gejéWl;l, choupana central, da aldeia PQºQre BQrQrQ, perto da cidade de Rondonó·
polis no ano de 1954

bái ía - * bái, fólhas de palmeiras ;
ía1, cerca [cerca de fólhas de palmeiras]. É urna espécie de tabernáculo cónico, edificado com fólhas de palmeiras, dentro e no centro do próprio
bái má:ga ge}éW\l duran te urna breve
passagem no paroxismo de um ~ i!ága, funeral. A forma cónica ho je é modificada na de um prisma reto de base
retangular ;
bái ípo aparéQ - * hái, choupana ;
ípo, esteio; aparé\I, aquilo que é bifurcado [esteio com forquilhaJ. Esteio
bifurcado;
hái ípo bigQ~\l - * hái, choupana;
ípo bigQ~\l, caibro. Caibro.
hái Q!Q - * hái, choupana; Q!Q, face
[face da choupanal Face interna do
telhado-parede ;
baipóro hQrQrQ j'aogáiW\l - "( baipóro, vao da porta; hQrQrQ, pátio; Ji,
( d )ele; iaogáiW\l, aquele que está de
lado ; h , suf. poss. W\1, aquele [ vao da
porta que dá no pátio J. Abertura da
choupana central feita no centro da

face oriental ou na face ocidental perto do TQgarége ~-waipóro, de acórdo
com a situa9ao da cérea de fólhas de
palmeiras;
baipóro épa - * baipóro, vao da porta; épa, para [objeto para o vao da
portal Porta. É denominada também
~ baipóro kejéw\I ;
baipóro keJéW\1 - * haipóro, vao da
porta ; kéje, sobre ; W\l, aquilo [ aquilo que se coloca sobre o vao da porta]. Porta. É urna grande esteira de
largo tran9ado de fólhas de baba9u.
Seu uso é regulado pela necessidade.
É denominada também ~ baipóro
épa;
- * ~~eráe, membros da metade exógama situada ao
norte; ~, ( d )eles ; waipóro, vao da porta [ vao da porta da metade exógama
dos ~~eráe]. Vao da porta meridional ;
~~eráe ~-waipóro

i~ur~~\l -

* cipó. Vard. de cipó

com o qual amarram entre si as várias partes da choupana;
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iwára - * vareta. Longa vara que
serve de ripa. As vezes é substituída
pelo
ká~Q

como

- ,.. taquara.
.
r1pa;

Taquara usada

mQrl karé\l arQe ~-waipóro - * mQri, vingan9a; kás, nao; rét,t, suf. poss.
arQe, almas; ~, ( d )elas ; waipór~, vao
da porta [ vao aberto na cerca de fólhas de palmeiras que veda o pátio durante certas representa96es em honra
de um defunto para o qual ainda nao
foi matada urna on~a]. Vao aberto na
extremidade sul da cerca de fólhas de
palmeiras levantada na parte ocidental
da aldeia;
Tt,lgarége ~-waipóro - * Tt,lgarége,
membros da metade exógama situada
ao sul; ~, ( d )eles ; waipóro, vao da
porta [ vao da porta dos T\lgarége].
Vao da porta setentrional.

1.4.4.2 Freqüentadores do bái máy.a gejéWt,I e suas ocupa96es
A choupana central é a normal residencia diurna dos homens casados e
solteiros e também notuma destes últimos. A entrada as mulheres é interditada, salvo para certas cerimónias.
Nenhuma mulher que preze seu bom
nome vai ao hái máy.a gejéw\I em dias
comuns. Há, porém, algumas que, embora mostrando certa relutancia .exterior, se deixam carregar para dentro
pelos mo9os com os quais passam algum tempo "more maritali". Nessas
ocasi6es, quando se entregam pela primeira vez, sao ornadas pelos companheiros com os adornos próprios de
seu sexo e espalmadas de pasta de noy.ógo, urucu, como se fóssem recémcasadas. Nao recebem, todavía, nenhuma "flecha de amor
Liebespfeile),
como diz Steinen (Steinen 1897: 389).
Caso dessas uni6es nas9am filhos, sao
11

(

considerados do homem que mais rela96es teve com a mae. Também nesses
consórcios devem-se respeitar as leis
exógamas e clanicas do casamento.
Tais anomalías de rela96es nao impedem a mulher de posteriormente realizar casamentos normais pois os homens nao tem nada em contrário. Nao
concordamos coma afirma9ao de Steinen ensinando que os filhos nascidos
dessas uni6es sao de todos os homens
do "ranchao" e que as mo9as nao virgens nao se casam mais ( Steinen,
1897: 389). A mulher que deseja concúbitos extramatrimoniais procura
achegar-se do hái niáy.a gejéwt,t sendo
oportunamente agarrada pelos mo9os
que a arrastam para dentro. Como dissemos mostrará resistencia e relutancia exterior. Isto, porém, nao passa de
simples tática pois a mulher que nao
tem segundas inten96es nunca se aproxima do hái máy.a gejéWt,I. De fato para
seus afazeres quotidianos, as habita96es de cada cla tem trilhos independentes e diríamos exclusivos denominados íre-dóge os quais, saindo da aldeia, convergem geralmente para um
caminho maior que leva a um córrego ou rio. Dissemos "trilhos exclusivos" pois, ·n enhum hornero ou mulher percorrerá a trilha que nao lhe
pertence ou cruzará a frente da choupana ·do outro cla sem ser alvo de
acerbas críticas. Os homens, quando
- vao a ca9a ou a' pesca, passam a
nao
maior parte do dia na choupana central ocupados na confec9ao de arcos,.
flechas, ornamentos, redes de pescar
ou também em palestras, alternadas
com boas dormidas sobre a esteira que
cada um leva sempre consigo. Os casados vao a choupana da própria
mulher quase só a noite, enquanto os
solteiros dormem na choupana central. Esta serve também para a celebra9ao de ágapes, de muitas festas e

-
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dan9as. E o verdadeiro centro social
da vida bororo.
1.4.S. Bái, choupana
A choupana bororo difere do hái
m~a gejéW\l somente pelo seu tamanho. A cho9a tradicional nao apresenta
no seu interior nenhuma divisao ou separa9ao material. Os objetos de uso
comum estao simplesmente depositados no chao ou dependurados nos caibros e ripas do telhado-parede. Nesta
última condi9ao estao também os enfei tes, os arcos, as flechas, as redes de
pescar. No solo reina a maior desordem e falta de asseio. Entre panelas e
reservas alimentícias vagam tranqüilamente caes, papagaios e crian9as. A
única espécie de móvel é o kátpo,
jirau de varas, armado a altura de
- lmSO sobre o fogo, contlnuamente
aceso. Nele se conservam a carne e
os restos de comida ou, se há neces448

sidade, moqueiam-se carnes e peixes
ou assam-se as sementes de cocos. O
fogo, como acenamos, arde contlnuamente, pelo menos sob forma de brasas, e há tantas lareiras quantas sao
as mulheres unidas ao próprio marido.
Ordinariamente cada cla com os respectivos sub-clas, ocupa um hái mas,
como já dissemos, se o número de seus
membros é elevado, pode ocupar mais
que urna constru9ao e até cada subcla pode ter a sua habita9ao. Se cada
sub-cla tem choupanas próprias, estas
sao dispostas sobre o mesmo arco. Se
há repeti9ao de cabanas de clas ou
sub-clas homónimos, sao construí das
sobre um arco de raio maior, atrás das
primeiras. Marido e mulher dormem
deitados no chao sobre esteiras ou peles. As crian9as dormem com a mae
ou, atingindo certa idade, numa esteirá a seu lado. Os filhos homens púberes sao hóspedes c:ia choupana cen-

BQe

~wa

Interior do bái, choupana bororo (FT)

tral. As filhas tem a própria esteira e
lugar no qual permanecem mesmo depois de casadas. Nao se <leve estranhar
o pouco cuidado do interior das choupanas pois a vida dos bororo, sempre que possível, é ao ar livre no terreiro em frente das choupanas; lá dormem, cozinham e trabalham. Só em
caso de doen9as ou intempéries abrigam-se. Embora nao seja argumento
<leste volume, entretanto, para esclarecer possíveis dúvidas, podemos afirmar que algumas das primeiras manif esta96es de acultura9ao foi o aparecimento de paredes nas choupanas,
como já se disse para a choupana central, a constru9ao do ka}!ioré\l, espécie de jirau-cama e do b9e m~!a, jirau-estante, para depositar objetos.
2. Matrimonio bororo
Das no96es desenvolvidas acima deduzimos que o matrimonio, na tribo
bororo, é regido por leis exógamas que
excluem uni6es entre. membros da

mesma metade, salvo duas exce<;6es, e
por leis preferenciais que determinam
o cla, sub-cla ou hipo-sub-cla dos nubentes. O esquema anexo indica as
uni6es lícitas, as preferenciais e as
duas toleradas.
2.1. Esquema das uni6es matrimoniais
Deve-se notar que há duas exce96es
as leis exógamas das uni6es matrimoniais. A uniao entre o hipo-sub-cla de
Kaígu, do sub-cla dos BQ~QgQri t:~eráe
CQQUgiW\Íge ( 4), com o hipo-sub-cla de
Mal!l\ÜáW\lge t:~~Qa, do sub-cla dos
BaágQ Je1?áge CQQUgiwlJ_ge BQe t:-lagagaW\Íge (2). A uniao entre o hipo-subcla de Kí Bakoróro, do sub-cla dos
Kíe CeQegiw\Íge (9), com o hipo-subcla de l}waQOré\l, do sub-cla dos Baág9 JeQáge CeQegiwlJ.ge ( 12) . Dessas
uni6es nascem filhos da mesma metade do pai e da mae, que podem unir-se
a filhos do mesmo pai, eventualmente
unido também a urna mulher da me449
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ESQUEMA DAS UNIOES MATRIMONIAIS
I!\lQQre (leste)
Metade dos
Tt.tgarége

Metade dos
~~eráe

Linha cheia : uniües preferenciais
Linha interrompida: unióes toleradas
Linha dupla : unióes lícitas entre m embros da mesma metade
Sub-clas da METADE DOS ~CERÁE:
l. BaágQ JeQáge CQQUgiw(tge CQºugiw(tge; 2. BaágQ JeQáge CQQUgiw(tge BQe ~-iagagaw(tge;
3. BaágQ JeQáge CQQugiw(tge Ceºegiw(tge; 4. BQ~QgQrl ~~eráe CQQugiw(tge; S. BQ~·Qg1Qri
~~eráe BQe ~-iagagaw(tge; 6. BQ~Q4Qri ~~eráe CeQegiw(tge; 7. Kíe CQQUgiw(tge; 8. Kíe
BQe ~-iagagaw(tge; 9. Kíe CeQegiw(tge; 10. Baágq Jeºáge Ceºegiw(tge CQºugiw(tge;
11. BaágQ JeQáge Ceºegiw(tge BQe ~-iaºagaw(tge; 12. BaágQ Jeºáge CeQegiw(tge Ceºegiw(tge.
Sub-clas da METADE DOS TlJGARÉGE:
24. Pálwqe CQºugiw(tge; 23. Páiwqe BQe ~-iagagaw(tge·; 13. PáiwQe CeQegiw(tge; 22. ApibQrége CQQugiw(tge; 21. Apiº9rége BQe ~iagagaw(tge; 20. Apiº9rége Ceºegiw(tge;
19. Aró1'9e CQºugiw(tge; 18. Aró1'9e BQe ~lagagaw(tge; 14. Arór9e CeQegiw(tge; 17. Iwagúgudóge CQºugiw(tge; 16. Iwagú~u-dóge B(>e ~-iagagaw(tge; 15. Iwagúgu-dóge Cet?egiw(tge.
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tade oposta por bigamia simultanea
ou sucessiva. Assim aparece o caso de
irmáos consanguíneos que legltimamente podem unir-se entre si. As
unióes entre membros da mesma metade dos :t:~eráe sao explicadas pela
tradi9áo. Dizem os índios que Vwa~oré\l do sub-clá dos BaágQ JeQáge
Ce~egiwt,íge CeQegiwt,íge, por falta de
mulheres na metade dos T\lgarége,
casou-se com Kí Ar~g\l do sub-clá
dos Kíe CeQegiWl¡Íge, tendo dela
um filho ao qual cedeu um de
seus nomes: A!ugorét;t. Semelhantemente os Kíe CeQegiwt,íge procuraram
esposas entre os BaágQ JeQáge CeQegiW\Íge CeQegiwt,íge. A primeira a casar-se com eles foi M~riwt,ígQ. No caso
dos BQ~QfjQri J;:~eráe CQQUgiW\Íge o
motivo foi outro. Eles ensinaram aos
BaágQ JeQáge CQQugiwt,íge BQe :t:-iagagawt,íge o fabrico de vários enfeites
que assim ficaram privativos destes,
pois eles haviam fornecido a matéria
prima. Agradecidos, permitiram, como
mQri, recompensa, o casamento de
urna mulher do sub-clá dos BQ15Q9Qri
J;:~eráe CQQUgiwt,íge com um de seus
membros. A primeira a aproveitar da
concessáo foi PorireV,gQ. Essas exce96es, urna vez a bertas, perpetuaram-se.
2.2. Cerimonias relativas ao matri" .
mon10
·
A uniáo matrimonial entre os bororo é cerimonia de caráter eminentemente privado e nao inclui manifesta96es sociais ou religiosas. O hári, xama
dos espíritos, e o arQe ~!-awára áre, xamá das almas, nao tém nenhuma intervenc;ao ou ofício neste ato. Nem o marido e nem a esposa sao subinetidos a
qualquer período curto ou longo de
prepara9áo direta. Poder-se-ia notar,
porém, que o adolescente, antes de receber o há2, estojo peniano, e de ser

declarado homem, deve submeter-se
ao ~ ipáre ~r~gQg\1, excursáo dos mo9os, da dura9áo de muitos meses,
na qual cada um de ve esfor9ar-se
para dar provas de valentia e de capacidade na ca9a e na pesca para sustento da futura família. A entrada dos
rapazes no seio da sociedade viril pela
imposic;ao do estojo peniano, durante
a fun9áo ~ ipáre ~ºº Q hagQg\1, imposic;áo do estojo peniano aos mo9os,
e o reconhecimento da puberdade da
mulher pelo uso constante do kQg\l,
cinto mulíebre, e do r\lgV-ri, fai.xa íntima, ou do Ql5wal!líe, faixa para as
menstrua96es, nao se relacionam com
o matrimonio. Normal e oficialmente
quem faz a proposta de matrimonio é
a mae da mo9a ou, na falta dela, as
parentas próximas da máe. Essas pessoas, tendo preparado alguma comida que sabem do gosto do moc;o indigitado, levam-lha a própria choupana. Se éste a consome, fica simbolicamente fechado o contrato. Aceita
assim a uniáo, o noivo, de noite, as
escondidas e com um pretexto qualquer, ábandona a choupana central e
apressadamente vai dormir com a
noiva. Depois désse primeiro concúbito volta, ainda nas altas horas da madrugada, ao hái máºa ge}éW\1 e se
apronta para urna ca9ada ou pescaria.
Se for feliz. manda pela própria máe o
resultado de sua excursáo a esposa e
assim cumpre o primeiro dever inerente a sustenta9ao da companheira e
futuros filhos. Com éste ato confirmase o contrato. Em seguida e em hora
oportuna pede a própria mae que convide a esposa para vir a sua casa receber os adornos e presentes que lhe
quer dar. Assirn a espalma de pasta
vermelha de noºógo, urucu, pinta-lhe
o rosto com hQe ~-~JÍW\1, pintura facial, reveste-lhe a cabe9a de plumas e
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dá-lhe brincos, colares, braceletes, pulseiras e outros adornos mulíebres, que
mais tarde completará. Estes atavíos
em caso de posterior separac;ao, serao
restituídos ao marido. Nos primeiros
tempos do casamento, por um sentimen to de pogúru, vergonha, o homem procura manter escondido seu
novo genero de vida e somente freqüenta a choupana da esposa procurando nao ser visto. Terminado este
período, cuja durac;ao varia de indivíduo a indivíduo, a mae da esposa ou
urna sua parenta próxima vai a choupana do mari~o, donde retira as armas e os objetos pess-e>ais dele e os
transfere para o novo lar, que é a
choupana do cla da esposa. Evidentemente há excec;6es na marcha dessas
práticas. Assim, as vezes, a moc;a espontaneamente declara ao rapaz o desejo de viver com ele, ou o moc;o lhe
pede urna refeic;ao porque quer unirse a ela. Exteriorizac;ao de carinho e
noivado antes do casamento, oficial e
legltimamente nao existe, pois os noivos, sendo de metade opostas, tem
obrigac;ao de evitar-se e de nao se corresponderem nem comos olhares. Naturalmente, as escondidas, nao faltam,
embora fugazes, aquelas manifestac;6es
de simpatía e amor comuns a todo o
genero humano. A idad~ legal .dos noivos é a que tem depois que foram declarados púberes ou pela imposic;ao
do estójo peniano ou pelo uso do cinto e faixas mulíebres. A ética bororo
nao tem exigencias acerca, da igualdade ou diferenc;a de idade dos noivos,
de modo que nao causa maravilha a
uniao de urna adolescente de doze ou
treze anos com um homem de idade
madura. O casamento de rapazes com
mulheres de idade avanc;ada é raríssimo. Um ato inerente também ao pri~
meiro mes de matrimonio e ao noiva-

do é urna hemorragia gástrica, provocada pelo homem que introduz no próprio esófago urna raizinha de ~ béo
t)ke jorúl}o, vegetal mágico da seriema, por ocasiao da menstruac;ao da
esposa ou da noiva. Com esse ato quer
ele de certa forma participar dos incómodos da mulher e manifestar-Ihe
todo o seu afeto.
3. Parentesco b.ororo
Repisando conceitos anteriores, vemos que os únicos parentes sao os
membros da mesma metade. Os mais
próximos sao os em linha reta ascendente ou descendente por parte de
mae. A relac;ao de afinidade nao existe entre os bororo, embora o matrimonio origine denominac;6es recíprocas entre os parentes da mulher e os
do marjdo. Assim p. ex. o marido, embora nao seja parente da mae da esposa, chamará a ~ sogra de il!l-ar~gQ,
minha sogra, e esta por sua vez o denominará i-wag~~\l, meu genro.
3.1. Gráfico do parentesco
3.2. Nomenclatura do pa~entesco
O gráfico por nós organizado mostra as relac;6es de parentesco em linha
reta ascendente e descendente, e em
linhas colaterais de ego mulier. Os
. paren tes propriamente ditos sao assinalados com a mesma cór. Além des·
tes nao existem outros mas, entretanto, há urna nomenclatura que relaciona entre si pessoas de diferentes metades e que nós denominamos parentes impropriamente ditos embora, mais
urna vez insistimos, nao sejam e nao
possam ser parentes no conceito
bororo. A comec;ar da pág. 455, apresentamos relac;6es de parentesco correspondentes aos números do gráfico
das págs. 452 e 453.
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EGO MULIER
CHAMO:

2. minha filha
3. meu filho
4. marido de •
minha filha
S. esposa de
m eu filho
6. filha de minha filha
7. filho de m1nha filha
8. filho de meu
filho
9. filha de m eu
filho
10. marido da fifilha de m1nha filha
11. esposa do fi.
lho de minha
filha
12. esposa do filho de m eu
filho
13. m arido da filha de m eu
filho
14. filha da filha
de minha fiIha
15. filho da filha
de minha filha
16. filha do filho
de minha filha
17. filho do filho
de minha filha
18. filha da fllha
de meu filho
19. filho da filha
de m eu filho
20. filha do filho
de meu filho
21. filho do filho
de m eu filho
22. marido da filha da filha
de minha fi.
lha
23. esposa do filho da filha
de minha filha

íºo ar~~t.t rógu
íºo im~~t.t rógu

CHAMA-ME:

MEU MARIDO
CHAMA:

CHAMA
MEU MARIDO:

l·J:!14ga
i-J:!14ga

íºo ar~~\l rógu
íºo imt~\l rógu

i-9gwa
i-Qgwa

ÍJ:!l-aajgQ

i-wag~~t.t

i-~~Qgwa

i-rágQ

i-rágQ

íºo ar~~t.t rógu

Íl)o ar~~\l

rógu

1-Qgwa

íºo im~~\l rógu

Íl)O im~~\l

rógu

i-<)gwa

i-rágQ

i-rágQ

iJ:!l·aajgQ

i~~Qgwa

i·wag~~\t p~ga

i-rágQ

p~ga

f-rágQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-rágQ

i-rágQ

p~ga

p~ga

fJ:!l-aajgQ

iJ:!l-aajgQ

p~ga

p~ga

i-rágQ

i-rágQ

p~ga

p~ga

Ptga

i-c,lgwa

~ga

i-<)gwa

~ga

i-Qgwa

~ga

i-Qgwa

p~ga

i-~~Qgwa p~ga

i-wag~~\l p~ga

i-rágQ

p~ga

i-rágQ Ptga

· i~~Qgwa

p~ga

i-wag~~\l p~ga

i-rágQ

p~ga

f-wag~~t.t p~ga

i-rágQ
iJ!l-aajgQ

p~ga

p~ga

i-Qgwa

~ga

i~~Qgwa p~ga

i-wag~~t.t p~ga

i-rágQ Ptga

i-<.)gwa Ptga

i-rágQ ptga

455

EGO MULIER

CHAMA-ME:

CHAMO:

24. marido da fi.
lha do filho
de minha filha
25. esposa do filho do filho
de minha filha
26. marido da filha da filha
de meu filho
27. esposa do filho da filha
de meu filho
28. marido da filha do filho
de meu filho
29. esposa do filho do filho
de meu filho
30. minha irma
mais velha
31. minha irma
mais nova
32. m e u irmao
mais velho
33. m e u irmao
mais nóvo
34. marido de min ha irma
mais velha
35. marido de min ha irma
mais nova
36. e s p ó s a de
meu irmao
mais velho
37. e S·p ó s a de
meu irmao
mais nóvo
38. filha de minha irma
mais velha
39. filho de min ha irma
mais velha
40. filha de min ha
i rm -a·
mais nova
41. filho de minha irma
ma1s nova

i-wag~«J.\l p~ga

.,

1-ragQ

CHAMA

CHAMA:

MEU MARIDO:

i-wag~º\l p~ga

,

i-rágQ

p~ga

p~ga

i-wag~Q\l p~ga

i-wag~º\l p~ga

i-rágQ

MEU MARIDO

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

.

,

1-<;>gwa

,

p~ga

i-wag~<!\l p~ga

i-rágQ

p~ga

1-!1,Íie

íno

i-W1,Íri
íno

im~º\l

rógu

i-!1,Íie

Í:IJ.O

ÍIJ.O ar~º\l rógu

1-mána

i-!1,Íie

íno

ar~º\l

im~Q\l

rógu

im~Q\l

rógu

i-W1,Íri rógu

.

ÍIJ.O il!l~º\l rógu
rógu

i-mána

ÍIJ.O im~º\l rógu

in-odówu
- - .

.

,

.

,

1-ragQ

1-ragQ

,

p~ga

,

i-wag~º\l p~ga

p~ga

i-!1,Íie rógu

ÍIJ.O

ÍIJ.O h!l~º\l rógu

i-!1,Íie rógu

íno im~º\l rógu

íno ar@º\l rógu

i-!1,Íie

ÍIJ.O

im~º'1

rógu

i-!1,Íie

íno

ar~Q\l

im~«J.\l
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rógu

i-W1,Íri rógu

i-mána rógu

i-f!láIJ.a

EGO MULIER
CHAMO:

42. filha de ineu
irmáo m ai s
velho
43. filho de meu
irmáo .m a is
velho
44. filha de meu
irmáo mai s
nóvo
45. filho de meu
irmáo m a i s
nóvo
46. marido da filha de minha
irmá mais velha
47. esposa do filho de minha
irmá mais velha
48. marido da filha de minha
irmá mais nova
49. esposa do filho de minha
irma mais nova
50. mari'do da filha de meu irmáo mais velho
51. esposa do fi.
lho de meu irmáo mais velho
52. marido da filha de meu irmao mais novo
53. esposa do filho de meu irmáo mais novo
54. filha da filha
de minha irmá mais velha
55. filho da filha
de minha irmá mais ve. lha

CHAMA-ME:

i-rágQ

p~ga

i-wag~<J\l p~ga

i-rágQ

p~ga

ÍI]O ar~<J\l

il!l·an)gQ

.

,

IJ!1·arl}.gQ

p~ga

i-rágQ

iJ:!l·an)gQ

rógu

íno

im~<J\l

rógu

íno

im~<J\l

rógu

,

p~ga

i-~cJQgwa

íno

p~ga

im~<J\l p~ga

i-wag~<J\l p~ga

i-wag~º\l p~ga

i-rágQ

CHAMA
MEU MARIDO:

p~ga

i-wag~<J\l p~ga

i-wag~<J\l p~ga

MEU MARIDO
CHAMA:

Íl}O im~<J\l

p\%ga

p~ga

i-wag~<J\l p~ga

ÍI]O ar~<J\l

rógu

i-rágQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-wag~<J\l p~ga

i-!~ie p~ga

h!t-an)gQ

p~ga

i-rágQ

.

,

1-ragQ

p~ga

i-9gwa

p~ga

i-<)gwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-<)gwa

p~ga

,

p~ga

.

,

1-9gwa

,

p~ga
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CHAMA-ME:

CHAMO :

56. filha do filho
de m inha irmá mais velha
57. filho do filho
de minha irmá mais velha
58. filha da filha
de minha irmá mais nova
59. filho da filha
de minha irmá mais nova

i-rágQ

MEU MARIDO

CHAMA

CHAMA:

MEU MARIDO

p~ga

i-~gQgwa p~ga

i-wag~Q\l p~ga

i-rágQ

ÍJJO im~Ql;l p~ga

p~ga

i-wag~Ql;l

~-wa

i-rágQ

p~ga

p~ga

i-wag~ºl;l p~ga

i-~QQgwa p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

60. filha do filho
de minha irmá mais no-

va
61. filho do filho
de minha irmá mais nova
62. filha da filha
de m eu irmáo mais velho

63. filho da filha
de meu irmáo mais velho
64. filha do filho
de m eu irmáo mais velho
65. filho do filho
de meu 1rmáo mais velho
66. filha da filha
de meu irmáo mais novo

i-rágQ

p~ga

i.J!l-aajgQ

p~ga

i-~QQgwa p~ga

i-wag~Ql;l p~ga

i-rágQ p~ga

i-wag~ºl;l p~ga

i-~Qgwa p~ga

i-rágQ p~ga

i-Qgwa

i-wag~Q\l p~ga

i-rágQ

i-wag~g1;1 p~ga

i-Qg\va

p~ga

p~ga

i-~QQgwa p~ga

p~ga

67. filho da filha
de m eu irmáo mais novo

i-wag~ºl;l p~ga

i-wag~ºl;l p~ga

i~gQgwa p~ga

68. filha do filho
de meu irmáo m ais nóvo

i-rágQ

p~ga

iJ!i-aajgQ

p~ga

i-rágQ
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CHAMA-ME:

CHAMO:

69. filho do filho
demeuirmáo
mais novo
70. minha máe
71. meu pai
72. irmá mais velha de minha
máe
73. irmá mais nova de minha
máe
74. irmáo m a is
velho de minha máe
75. irmáo m a i s
novo de m inha máe
· 76. marido da irmá mais velha de minha
máe
7_7. marido da irmá mais nova de minha
máe
78. esposa do irmáo mais novo de minha
máe
79. esposa do irmáo mais veIho de minha
máe
80. filha da irmá
mais velha de
minha máe
81. filho da irmá
mais velha de
minha máe
82. filha da irmá
mais . -nova de
minha máe
83. filho da ·irmá
mais nova de
minha máe
84. filha do ·irn1áo mais velho de minha
máe
85. filho do irmáo mais veIho de minha
máe

i-wag~ºt.t p~ga

.IJ!l·art;tgQ

i-J!l'Q.ga
i.-<,lgwa

í:go ar~ºt.t rógu
í:go ar~ºt.t rógu

i-túie
pPaa
- •
't'O

1º.0

.

"

.

.•-Qgwa
,

p~ga

ar~g\l

i-rágQ

1-Wt.J.ri

,

,

rógu

p~ga

,

p~ga

,

p~ga

~-wa

MEU MARIDO

CHAMA

CHAMA:

MEU .MARIDO:

i-wag~gt.t p~ga

i-<,)gwa p~ga
Í:l].O im~º\t rógu
ÍIJ.O im~º\t rógu

i-J!l'Q.ga
i-Qgwa

i-!'Q.ie

p~ga

íno imfg\t rógu

i-!'Q.ie

p~ga

íno

i-(>gwa

p~ga

i-mána

p~ga

im~g\t

rógu

i.-wag~g\t p~ga

íno ar~ºt.t p~ga

íno

imf~t.t p~ga

il].-ogówt.1

.1-ragQ
,

,

iJ!l-ar°Q.gQ pfga

p~ga

i-rágQ p~ga

í:go ar~g\t rógu

i-!'Q.ie

p~ga

i-w'Q.ri pf ga

i-wag~º\t p~ga

p~ga

i-rágQ

i-wag~ºt.t p~ga

.

,

,

1-ragQ . p~ga

i-wag~g\t p~ga

i-wag~º\t p~ga

i-wag~g\t p~ga

i-rágQ

·

p~ga

i-wag~º\t

.np.-art;tgQ
, .

pfga

i-(>gwa

~ga

i-Qgwa

p~ga

i-(>~a p~ga

,

p~ga

i-wag~ºt.t p~ga
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CHAMO:
86; filha do irmao n1ais novo de minha
mae

i-rágQ

87. filho· do irmao mais novo de minha
mae
88. marido ( quando mais velho
que EGO) da
filha da inna
mais velha de
minha mae
marido ( quando mais nóvo
que EGO) da
filha da irma
mais velha de
minha máe
89. esposa ( quando mais velha que EGO)
do filho da
irn1a mais velha de minha
mae
esposa ( quando mais nova
que EGO) do
filho da irma
mais velha de
minha máe
90. marido (quando mais velho
que EGO) da
filha da irma
mais nova de
minha mae
marido ( quando mais nóvo
que EGO) da
filha da irma
mais nova de
minha mae
91. esposa ( quando mais velha
que EGO) do
filho da irmá
mais nova de
minha mae

MEU MARIDO

CI-IAMA

CHAMA:

MEU MARIDO:

i-rágQ

p~ga

il!l·aiVgQ

~-wa

p~ga

p~ga

i1J.-o«JóW\l p~ga

b1-o«Jówt.t p~ga

i-rágQ

i-wag~«J\l p~ga

p~ga

i-rágQ

i1J.-o«JóW\l p~ga

il].·O~ÓWl;l p~ga

i-wag~«Jt.t p~ga

in-odówu
- - .

i-rágQ

p~g&

il!l-aiVgQ

p~ga
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CHAMO:
esposa ( quando mais nova
que EGO) do
filho da irma
mais nova de
minha mae
92. marido ( quando mais velho
que EGO) da
filha do irmao
mais velho de
minha mae
marido( quando mais nóvo
que EGO) da
filha do irmao
mais velho de
minha mae

i-rágQ

i-wQri

MEU MARIDO
CHAMA:

i-rágQ

p~ga

ÍIJO lm~~\1 p~ga

p~ga

ÍIJO ar~~\1 p~ga

t-mána

i-!~e p~ga

1-wag~~\1 p~ga

ÍIJO ar~~\I p~ga

1-!t:íle

p~ga

1-rágQ

p~ga

p~ga

f-wag~~\1 p~ga

1-Qgwa

p~ga

i-<)gwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

95. esposa ( quando mais velha que EGO)
do filho do irmao mais n óvo de minha
máe

1-!\\~ p~ga

1-rágQ

p~ga

i-wag~~\1 p~ga

i-!Qle

bµ-an}gQ

p~ga

Í!J.O im~~\1 p~ga

.I-Qgwa

1-wag~~\1 p~ga

l-rágQ

p~ga

i-~~Qgwa p~ga

p~ga

1-wag~~\1 p~ga

1-!Qie

CHAMA
MEU MARIDO:

i-<)gwa

93. espósa ( quando mais velha
que EGO) do
filho mais velho de minha
mae
espósa ( quando mais nova
que EGO) do
filho do irmao mais velho de minha
mae
94. marido ( quando mais velho que EGO)
da filha do irmao mais nóvo de minha
mae
marido ( quando mais nóvo
que EGO) da
filha do irmao mais nóvo de minha
mae

~-wa

p~ga

p~ga

p~ga

,

;
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CHAMO:

esposa ( quando mais nova
que EGO) do
filho do irmao m ais novo de minha
mae
Íl)O ar~g9 p~ga
96. filha da filha
da irmá mais
velha de minha mae
i-rágQ p~ga
97. filho da filha
da irmá mais
velha de m1nha máe
i-wag~ºt;t p~ga
98. filha do filho
da irmá mais
velha de m1nha máe
i-rágQ p~ga
99. filho do filho
da irma mais
velha de m1nha máe
100. filha da filha
da inná mais
nova de m1nha máe
i-rágQ p~ga
101. filho da filha
da inná mais
nova de minha máe
i-wag~gt;t p~ga
102. filha do filho
da irmá mais
nova de minha máe
i-rágQ p~ga
103. filho do filho
da· irmá mais
nova de m1nha mae
i-wag~ºt;l p~ga
104. filha da filha
do irmao mais
velho de m1·
i-rágQ p~ga
nha máe
105. filho da filha
do irmáo mais
velho de mInha máe
i-wag~ºt;t p~ga
106. filha do filho
do irmao mais
velho de m1i-rágQ p~ga
nha máe

CHAMA-ME:

i-!(tie

p~ga

iJ!l·arl;ÍgQ

iJ!l-aajgQ

MEU MARIDO
CHAMA:

i-rágQ

p~ga

i-<}gwa

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-9gwa

p~ga

p~ga

p~ga

CHAMA
MEU MARIDO:

Íl)O ar~ºt;t p~ga

i-~ºQgwa p~ga

ÍJ)O im~gl;l p~ga

i-~gQgwa p~ga

i-<}gwa

p~ga

i-wag~~t;t p~ga

i-9gwa

p~ga

Íl)O ar~~t;t p~ga

i-~Qgwa p~ga

i-rágQ

p~ga

iJ!l-arl;ÍgQ

p~ga

Íl)o

il!l-arl;ÍgQ

p~ga

Íl)O ar~~t;t p~ga

iJ!l-aajgQ

p~ga

i-rágQ

im~~t;l p~ga
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..

p~ga

··

i-~gQgwa p~ga

i-Qgwa

p~ga

BQe

BQe

~-wa

CHAMA-ME:

EGO MULIER
CHAMO:

107. filho do filho
do irmáo mais
velho de m1nha máe
108. filha da filha
do irmáo mais
novo de in1·
nha máe
109. filho da filha
do innáo mais
novo de m1nha máe
110. filha do filho
do irmáo mais
novo de fil·
nha máe
111. filho do filho
do irmao mais
nóvo de m i·
nha máe
112. irma mais velha de meu
pai
113. irmá mais nova de meu
pai
114. irmáo mais
velho de m eu
pru
115. irmáo mais
novo de meu
pai
116. marido da ir·
má mais ve.
Iba de meu
pa1
117. marido da irma mais nova de meu
pai
118. esposa do irmáo mais velho de meu
pai
119. esposa do irmáo mais novo de meu
pai
120. filha da irmá
m a is velha
de meu pai
121. filho da irmá
m ai s velha
de meu pai

i-wag~<J\l p~ga

p~ga

i-rágQ

i-wag~<J\1 p~ga

ÍI!l·aajgQ

p~ga

il!l·aajgQ

p~ga

il!l-ar\ÍgQ

p~ga

p~ga

i-rágQ

MEU MARIDO
CHAMA:

CHAMA
MEU MARIDO :

i-wag~4\l p~ga

i-<)gwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

p~ga

i-rágQ

i -wag~<J\1 p~ga

hp.-aajgQ

p~ga

l-rágQ

p~ga

hp.-ar\l.gQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-<?gwa

p~ga

~-wa

il!l-ar\ÍgQ

p~ga

i-wag~4\l p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-Qgwa

i-~<JQgwa p~ga

i-rágQ

p~ga

p~ga

i-w\l.ri

i-!V.ie

p~ga

i-!V.ie

p~ga

il!l-aajgQ

l-c}gwa

p~ga

p~ga

íºo

ar~<J\l p~ga

i-rágQ

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-má11a

p~ga

i·!V.ie

p~ga

i-!V.ie

p~ga

il!l·aajgQ

p~ga

i-~<JQgwa p~ga

tl)O im~<J\l p~ga

463

BQe

EGO MULIER
CHAMO:

122. filha da irma
mais nova de
meu pai
123. filho da irma
mais nova de
meu pai
124. filha ( quando
do mais velha que EGO)
do irmao mais
velho de meu
pai
filha ( quando
mais nova que
EGO) do irmao mais velho de meu
pa1
125. filho ( quando
mai s velho
que EGO) do
irmao mai s
velho de meu
.
pa1
filho ( quando
m ais
novo
· que EGO) do
irmao m ai s
velho de m eu
pa1
126. filha ( quando
m ai s velha
que EGO) do
irmao m ais
novo de meu
pai
filha ( quando
m a1 s nova
que EGO) do
irmao mais
nóvo de meu
pai
127. filho ( quando
mai s velho
que EGO) do
irmao m a is
novo de m eu
pai
filho ( quando
ro ai s n óvo
que EGO) do
irmao mais
novo de meu
pa1

464

~-wa

BQe

~-wa

CHAMA-ME:

il!l-a~gQ p~ga

i-Qgwa

i-rágQ

p~ga

i-~~Qgwa p~ga

i-w4ri

íºo

i-!vie

i-rágQ

p~ga

im~~\l p~ga

i-!lJle

p~ga

i-!\Íie rógu

íºo ar~<J\l rógu

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-mána

p~ga

p~ga

lm~~\l p~ga

i-!\Ue rógu

i-!t}.le rógu

i-w4ri rógu

i-w4ri rógu

íno

íºo im~~\l p~ga

p~ga

i-méÍI)a

p~ga

CHAMA
MEU MARIDO:

i-wag~<J\l p~ga

p~ga

i-!lJle p~ga

i-rágQ

MEU MARIDO
CHAMA:

i-méÍI)a rógu

i-!\Íie rógu

ÚJO

im~~\l

rógu

íno

im~~\l

rógu

1-méÍI)a rógu

CHAMA-ME:

EGO MULIER
CHAMO:

128. marido ( quando m ais velho
que EGO) da
filha da irma
mais velha de
m eu pa1

i-wQrl

MEU MARIDO
CHAMA:

CHAMA
MEU MARIDO :

~o im~~\l p~ga

p~ga

marido ( quando m ais novo
que EGO) da
filha da irma
mais velh a de
meu pai

129. esposa ( quando mais velha que EGO)
do filho da irma mais velha de meu
pa1
esposa ( quando m ais nova
que EGO) do
filho da irma
mais velha de
meu pai

i-!\Üe

íno

p~ga

ar~~l..l

~o ar~~\\

rógu

i-!t:íie

p~ga

íno ar~~l..l rógu

rógu

Íllº lm~~l..l p~ga

l-W'Qrl

p~ga

130. marido ( quan-

do ma1s velho que EGO)
da filha da
irmá mais nova de meu
pai

i-wQrl rógu

íno

marido ( quando m ais nóvo
que EGO) da
filha da iriná
mais nova de
meu pai

~o im~~l..l

l-!\Ífe rógu

•

rógu

ar~~l..l

rógu

131. esposa ( quan-

do mais velha
que EGO) do
filho da irmá
mais nova de
m eu pai
esposa ( quando mais nova
que EGO) do
filho da irmá
mais nova de
meu pai

l-!t:íie rógu

íno

ar~~l..l

1-!\Íie rógu

rógu

l-!\Ífe rógu

l-W\Íri rógu

465

EGO MULIER
CHAMO:

132. marido ( quando m a1s velho que EGO )
da filha do irmao mais velho de meu
pai
marido ( quando m ais novo
que EGO) da
filha do irmao m ais velho de meu

.

~a1

133. esposa do filho do irmao
mais velho de
meu pai
134. marido ( quando mais velho que EGO)
da filha do
irmao m a i s
novo de meu
pai
marido ( quando mais novo
que EGO ) da
filha do irmao
mais novo de
meu p ai
135. esposa ( quando mais velha
que EGO ) do
filho do irmao m ais novo de meu
pai
esposa ( quando · m a1s nova que EGO)
do filho do irm ao m ais no·
vo de meu
pa1
136. filha da filha
da irma mais
velha de m eu
pai
137. filho da filha
da irma mais
velha de meu
pa1

MEU MARIDO
CHAMA:

CHAMA-ME:

CHAMA
MEU MARI DO:

iº-ogóW\l

i-wag~g\l p~ga

p~ga

f-rágQ p~ga

il!l-aiVgQ

iº-ogóW\l

~o ar~g\t p~ga

i-rágQ

p~ga

i-~~Qgwa p~ga

Í:QO im~~\l

p\%ga

i-wag~g\l p~ga

i-rágQ

p~ga

i-wag~g\l p~ga

. ,..

i-rágQ

i-rágQ

p~ga

i~~Qgwa p~ga

<•

il!l-aiVgQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

iJ:!l·aiVgQ

.

i-Qgwa p~ga
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•

p~ga

i-~ag~g\l p~ga

•

CHAMA-ME:

EGO MULIER
CHAMO:

138. filha do filho
da irma mais
velha de meu
pa1
139. filho do filho
da irma mais
velha de meu
pa1
140. filha da filha
da irma mais
nova de meu
pai
141. filho da filha
da irmá mais
nova de meu
pai
142. filha do filho
da irmá mais
nova de meu
pa1
143. fiJho do filho
da irmá mais
nova de meu
. . pai
144. filha da filha
do irmao mais
velho de meu
pai
145. filho da filha
do irmáo mais
velho de meu
pai
146. filha do filho
do irmáo mais
velho de meu
pai
147. filho do filho
do irmáo mais
velho de meu
pai
148. filha da filha
do irmao mais
novo de meu
pai
149. filho da filha
do irmáo mais
novo de meu
pai
150. filha do filho
do irmáo mais
nóvo de meu
pai

p~ga

i-rágQ

i-rágQ

i-wag~<Jl;J. p~ga

il!J.-al1;ÍgQ

i-<.)gwa

i-rágQ

MEU MARIDO
CHAMA:

p~ga

i-wag~<Jl;J. p~ga

p~ga

i-rágQ

p~ga

p~ga

i-<.)gwa

p~ga

i-<)gwa

p~ga

i-wag~<Jl;J. p~ga

i-~Qgwa p~ga

p~ga

CHAMA
MEU MARIDO:

i-rágQ

p~ga

íºo im~<J\l p~ga

i-<.)gwa

p~ga

i-wag~<Jl;J. p~ga

i-wag~<Jl;J. p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-rágQ p~ga

i-rágQ· p~ga

i-<)gwa

p~ga

i-wag~<Jl;J. p~ga

i-wag~<J\l p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-rágQ p~ga

í:ºo ar~<J\l p~ga

i-wag~<J\l p~ga

íºo im~<J\l p~ga

i-<.)gwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-wag~<J\l p~ga

i-rágQ

p~ga

ÍJ!l·al1;ÍgQ

·

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-wag~~\l p~ga

~o ar~<Jl;J. p~ga

467

CHAMA-ME:

EGO MULIER
CHAMO:

151. filho do filho
do irmáo mais
nóvo de meu
.
pa1
.
152. máe de m1nha máe
153. pai de minha
máe
154. irmá mais velha da máe
de minha máe
155. irmá mais nova da máe de
minha máe
156. irmáo m a 1 s
velho da máe
de minha máe
157. irmáo m a i s
nóvo da máe
de minha máe
158. marido da irmá mais velha da máe
de minha máe
159. marido da irma mais nova
da máe de
minha máe
160. esposa do irmáo mais velho da máe
de minha máe
161. esposa do irm áo m ais novo da máe de
minha máe
162. filha da irmá
mais velha da
máedeminha
máe
163. filho da irmá
mais velha da
máedeminha
máe
164. filha da irmá
mais nova da
máedeminha
máe
165. filho da irmá
mais nova da
máe deminha
máe

468

i-wag~~\l p~ga

i·J!l"'-ga

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-J!l4ga

p~ga

i·!4ie

IJ!l·arQ.gQ

p~ga

í:ºo

ar~9\l

rógu

i-rágQ

i-~rl p~ga

íºo · ar~9\l

i-Qgwa

p~ga

p~ga

~o ar~9\l p~ga

iJ!l-arQ.gQ p~ga

i-rágQ

p~ga

i~~Qgwa p~ga

rógu

íº'o im~~\l p~ga

i-wag~9\l p~ga

p~ga

i-wag~~\l p~ga

i-wag~~\l p~ga

lJ!1·arQ.gQ

p~ga

íºo im~9\l p~ga

i-wag~9\l p~ga

i-rágQ

p~ga

i-wag~~\l p~ga

p~ga

im~9\l

i~9Qgwa p~ga

p~ga

p~ga

p~ga

íºo

p~ga

i-rágQ

i-rágQ

p~ga

i-~Qgwa p~ga

i-Qgwa

il!l·arQ.gQ p~ga

i-rágQ

CHAMA
MEU MARIDO:

im~9\t p~ga

l-!*1e

1-~9Qgwa

p~ga

íºo

i-l!lt:íga

p~ga

i-Qgwa

MEU MARIDO
CHAMA:

i-rágQ

p~ga

i-wag~9\l p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

BQe
CHAMA-ME:

EGO MULIER
CHAMO:

166. filha do irmao mais velho da mae
de minha mae

i-rágQ

167. filho do irmao mais velho da mae
de minha mae

i-wag~cJ\I p~ga

168. filha do irmáo mais nóvo da mae de
minha máe
169. filho do irmao mais nóvo da mae de
minha máe

i-rágQ

p~ga

i-~cJQgwa p~ga

p~ga

IJ!l-an!gQ· p~ga

i-rágQ

p~ga

171. irma mais nova do pai de
minha mae

fJ!l-an!gQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

172. irmao m a is
mais velho do
pai de minha
mae

i-Qgwa

173. irmao m a is
nóvo do pa1
de minha mae

i-Qgwa p~ga

174. marido da irma ma1s velha do pai de
minha mae

i-~4Qgwa p~ga

1-rágQ

p~ga

i-~cJ9gwa p~ga

i-rágQ

p~ga

p~ga

1-!\Jie p~ga
ou
i-J!ltJga p~ga

i-~cJqgwa p~ga

~o ar~cJ\I p~ga

i-!4ie p~ga
ou
l-J!14ga p~ga

i-rágQ

p~ga

CHAMA
MEU MARIDO:

i-~cJQgwa p~ga

170. irma mais velha do pai de
minha mae

175. marido da irma mais nova do pai de
minha mae
176. esposa do irmao mais velho do pai de
minha mae
177. esposa do irmao mais nóvo do pai de
minha mae
178. filha da irma
mais velha do
pai de minha
mae

MEU MARIDO
CHAMA:

~-wa

i-<?gwa

p~ga

i-J!l4ga p~ga
ou
i-!tJie p~ga
i-J!l4ga p~ga
ou
i-!4ie p~ga

il!l-an!gQ

p~ga

469

Bc?e

BQe

~-wa

CHAMA-ME :

EGO MULIER
CHAMO :

179. filho da irm á
m ais velha do
do p ai de m inha máe
180. filha da irmá
m ais nova do
pai de minha
m áe
181. filho da irmá
m ais nova do
p ai de minha

mae

i-wag~~l;l p~ga

hp.-anJgQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-wag~~l;l p~ga

182. filha do irm áo mais velho do pai de
minha máe
hp.-an!gQ p~ga
183. filho do 1rm áo mais velho do pai de
minha m áe
i-wag~~l;l pt¡%ga
184. filha do 1rm áo mais nóvo da pai de·
m inh a m áe
i-rágQ p~ga
185. filho do ir. no"
m ao m a1s
vo do ,p ai de .
minha máe
i-wag~~(l p~ga
186. m áe de meu
pai
ilp.-an!gQ p~ga
187. pai de m eu
.
i-~~Qgwa p~ga
p a1
188. irmá m ais velh a da m áe
de m eu pai
189. irmá m ais nova da máe de
m eu p a1
190. irmáo m a i s
velho da m áe
de m eu pai
i-<,lgwa . p~ga
'
191. irmáo m a i s
novo da máe
i-<,lgwa p~ga
de m eu pai
192. m arido da irm á mais velha da máe
de m eu p ai
193. marido da irm á ma1s nova da máe de
.
m eu pa1
i-~~Qgwa p~ga

~-wa

MEU MARIDO
CHAMA :

CHAMA
MEU MARIDO :

i-~Qgwa p~ga

íºo im~~l;l p~ga

im-arV.gQ

p~ga

i-wag~~l;l p~ga

l-~Qgwa p~ga

i-rágQ

i-wag~9l;l p~ga

p~ga

il!l-an!gQ p~ga

i-wag~41:1 p~ga

i-rágQ

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

-
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i-wag~~l;l p~ga

i-rágQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-wag~~l;l p~ga

i-rágQ

p~ga

i-wag~~l;l p~ga

bp.-an!gQ
i-Qgwa

p~ga

p~ga

I-wag~~l;l p~ga
i-wag~~l;l p~ga

i-~Qgwa p~ga

i-rágQ

p~ ga

i-Qgwa

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-wag~~l;l p~ga

.
~-wa

Bc}e
CHAMA-ME. : ·

EGO MULIER
CHAMO:

MEU MARIDO
CHAMA:

194. esposa do irmáo mais velho da máe
de meu pai

i-!\Íie p~ga
ou
i-1!1\Íga p~ga

i-!\Íie p~ga
ou
i-1!1\Íga p~ga

195. esposa do irmáo mais nóvo da mae de
meu pai

i-!\Íie p~ga
ou
i-1!1\Íga p~ga

i-!\Íie p~ga
ou
i-1!1\Íga p~ga

196. filh a da irmá
mais velha da
m áe de meu
pai

il!l-ar\ÍgQ

197. filho da irmá
mais velha da
máe de meu
pai ,

i-Qgwa

198. filha da irmá
mais nova da
máe de meu
pai

1.J!1-art;lgQ

199. filho da irmá
mais nova da
máe de meu
p ai

i-Qgwa

.

,

p~ga

'_,,...,.

i-rágQ

p~ga

,

i-rágQ

p~ga

p~ga

do 1rmáo mais velho da máe
de meu pai

i-rágQ

do irmao mais velho da mae
de meu pa1

i-wag~cJ\l · p~ga

p~ga

i-~Qgwa p~ga

p~ga

p~ga

bp.-arúgq

CHAMA
MEU MARIDO:

i-~cJQgwa. p~ga

í~o im~cJ\l p~ga

200. filha

p~ga

i-rágQ

p~g~

i-Qgwa

p~ga

i-<)gwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga .

201. filho

202. filha

do · irmáo m ais nóvo da máe de
meu pai
i-rágQ
do irmáo mais novo da máe de
meu pai

p~ga

i-rágQ

p~ga

203. filho

204. irmá m ais velha do pai de

meu pai
205. irmá mais no-

va do pai de
m eu pa1

'

i-wag~cJt;t p~ga

il!l-arQ.gQ

p~ga

i-wag~cJ\l p~ga

i-!\Íie p~ga
ou
i-1!1\Íga p~ga

ou
i-!\Íie p~ga

i-!\Íie p~ga
ou
i-1!1\Íga p~ga

i-1!1\Íga p~ga
ou
i-!\Íie p~ga

i-Qgwa

.

p~ga

f ·l!l\Íga p~ga

471 ·

Bc)e

~wa

BQe

CHAMA-ME:

EGO MULIER
CHAMO:

MEU MARIDO
CHAMA :

~-wa

CHAMA
MEU MARIDO:

266. irmáo ma is
velho do pa1
de m eu pai

i~cJQgwa p~ga

i-rágQ

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-wag~cJ\l p~ga

207. irmáo m a is
nóvo do pai
de meu pai

l~cJQgwa

i-rágQ

p~ga

i-Qgwa

p~ga

i-wag~cJ\l p~ga

208. marido da irmá mais velha do pai de
meu pai

i-~cJQgwa p~ga

í:ºo

ar~cJ\l p~ga

ioqgwa

íºo

ar~cJ\l p~ga

209. marido da irmá mais nova do pai de
meu pai
210. esposa do irmao mais velho do pai de
meu pai
211. esposa do irmáo mais novo do pai de
meu pai
212. filha da irmá
mais velha
do pai de
meu pai
213. filho da irmá
mai s velha
do p a i de
meu pai
214. filha da irmá
mais nova do
pai de meu
pai

fJ!l·a!VgQ

p~ga

i-rágQ

p~ga

fJ!l·a!VgQ

p~ga

1-rágQ

p~ga

1-rágQ

p~ga

íºo lm~cJt;t p~ga

i~cJQgwa p~ga

p~ga

lm~cJ\l p~ga

i-wag~cJt;t p~ga

t-rágQ

p~ga

i-wag~cJ\l p~ga

i-rágQ

íºó

1-rágQ

p~ga

i-(>gwa

p~ga

i-(>gwa

p~ga

i-Qgwa

p~ga

115. filho da irmá

mais nova do
pai de meu
pai
216. filha do irmáo m ais velho do pai de
meu pai
217. filho do irmáo m ais velho do pai de
meu pai
218. filha do irmáo mais nóvo do pai de
meu pai

1-wag~cJ\l p~ga

i-rágQ

p~ga

i-wag~cJ\l p~ga

i-rágQ

p~ga

l~cJQgwa p~ga

i-rágQ

p~ga

i-wag~cJl;l p~ga

1-rágQ
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•

p~ga

i~cJQgwa p~ga

i~cJQgwa p~ga

..

EGO MULIER
CHAMO :

219. filho do irm ao mais nó·
vo do pai de
m eu pai
220. m ae da máe
de minh a
m ae
221 . pai da mae
de minha
máe
222. máe do pai
de minha
mae
223. pai do pai de
minha mae
224. m ae da mae
de meu pai
225. pai da máe
de meu pai
226. mae do pai
de m eu pai
227. pai do pai de
m eu pai

CHAMA-ME:

i-wag~~l,l p~ga

i-l!U~ga p~ga

i-(>gwa

íno

ar~~l,l

rógu

p~ga

i-rágQ

p~ga

i~~Qgwa p~ga

i-rágQ

p~ga

p~ga

i-rágQ

p~ga

i-~~Qgwa p~ga

i-rágQ

p~ga

fJ!l-arYgQ

i-!yie

p~ga

i-Qgwa

p~ga

CHAMA
MEU MARIDO:

i-wag~~l,l p~ga

i~~Qgwa p~ga

i-J!lyga

p~ga

i-~~Qgwa p~ga

p~ga

ÍJ!l·arYgQ

MEU MARIDO
CHAMA:

Íl].O ar~~l,l p~ga
ÍQ.O ar~~l,l p~ga

.

,

IJ!l·arl,lgQ

iJ!l-arYgQ

i-!Yie

p~ga

p~ga

i-(>gwa

meu marido
irmá mais velha de meu marido
irmá mais nova de meu marido
irmáo m ais velho de m eu marido
irmáo m ais nóvo de meu marido
marido da irma mais velha de m eu m arido
do mais velho que EGO)
marido da irmá mais velha de m eu marido
do mais nóvo que EGO)
35'. marido da irmá mais nova de m eu marido
do mais velho que EGO)
marido da irm á m ais nova de meu mariqo
do mais novo que EGO)
36'. esposa do· irmao mais velho de meu marido
do mais velha que EGO)
esposa do irmáo m ais velho de m eu marido
do mais nova que EGO)
37'. esposa do irmáo mais nóvo de meu marido
do mais velha que EGO)
esposa do irmáo m a is novo de meu marido
do mais nova que EGO)
38'. filha da irmá mais velha de meu marido
39'. filho da irmá ma1s velha de m eu marido
40 filha da irmá m ais nova de meu marido
41 filho da irmá mais nova de meu marido
•

i-wag~Ql,l p~ga

i-wag~~l,l p~ga
i-wag~~l,l p~ga

i~~Qgwa p~ga

i!-or~~l,l

i!-or~~yje

il!l·a~gQ
i-wag~~l,l

i-rágQ
i-rágQ
i-rágQ

i-wag~~l,l

il!l·a~gQ

lJ!l·arYgQ

( quani-wyri

p~ga

( quani-!yle

p~ga

(quani-wYri

ÍQ.O ar~~l,l p~ga

íQ.o im~~l,l p~ga

i-!lJ.ie

( quanp~ga

( quan·
i-!yie

p~ga

( quanÍQ.O ar~~l,l p~ga

i-!vte

(quani-!lJ.ie

p~ga

~o ar~~l,l p~ga

( quanÍQ.O ar~~l,l p~ga
iJ!l-a~gQ
i-wag~gl,l

•

iJ!l-arygQ

•

i-wag~~l,l

1

rógu

CHAMA-ME :

1

1

ÍQ.O im~~l,l

p~ga

EGO MULIER chamo:
l'.
30
31'.
32'.
33'.
34'.

rógu

p~ga

p~ga

i-Qgwa

ÍQ.O im~gl,l

i-!vle p~ga
f-rágQ
iJ!l-arYgQ
i-rágQ
iJ!l·arúgQ
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EGO MULIER chamo :

CHAMA-ME:

42'. filha do irmao mais velho de meu marido

Íl].O

ar~gt,t p~ga

43'. fjlho do irmao mais · velbo de m eu marido ·

Íl].O

im~g\I p~ga

44'. filha do irmao mais novo de meu ma.r ido ·

Íl)O
Íl].O

ar~Q.\I p~ga

45'. filho do irmao mais novo de m eu márido
70'. mae de m eu marido
71': pai de m eu marido
72'. irma mais velha da mae de n1eu marido
73'. irma
mais nova da mae
de m eu marido
.
.
74'. irmao mais velho da mae de meu marido ·
75'. irmao mais novo da mae de meu marido
76'. marido da irma mais velha da mae de meu marido
77'. marido da irma ma1s nova da mae de meu marido
78'. esposa do irmao mais velho da mae de meú marido
79'. esposa do irmao mais novo da mae de meu marido
112'. irma mais velha do pai de meu marido
113'. irma mais nc::>va do pai de meu marido
114'. irmao mais velho do pai de meu marido
115'. irmao mais novo do pai de meu marido
116'. marido da irma mais velha do pai de meu marido
117'. marido da irma mais nova . do pai de meu m,arido
118'. esposa do irmao mais velho do pai de meu marido
119'. esposa do irmao mais novo do pai de meu marido

im~Q.t,t p~ga

hµ-art~gQ
i-~Q.Qgwa

Íl!J.·arl¡ÍgQ p~ga
Íl!J.·art!gQ p~ga
i-Qgwa p~ga
i-wag~gt,t p~ga
i-~Q.Qgwa p~ga

i-rágQ

i-wl)ri p~ga
i-!\Íie ·p~ga
i-!4ie p~ga
il!J.-an)gQ -p~gá
il!J.-an)gQ p~ga

Íl].o ar~gt,t p~ga
Íl].O. ar~gt,t p~ga
íºo ar~gt,t p~ga
i-rágQ p~ga
i-rágQ p~ga
i-rágQ p~ga
i-rág9 p~ga
i-rágQ p~ga
i-rágQ p~ga
Íl].ó ar~gt,t p~ga
Íl].O ar~gt,t p~ga

i-~gQgwá p~ga
i-~gc}gwa p~ga

i-Qgwa p~ga
i-9gwa p~ga
i-!4fe p~ga
i-!\Íie p~ga

EGO VIR chamo:

irma mais velha de minha esposa
irma mais nova de minha esposa
irmao mais velho de minha esposa
innao mais novo de minha ·esposa
marido da irma mais velha de minha esposa
do mais velho que EGO) .
marido da irma mais velha de minha esposa
do mais novo que EGO)
35. marido da irma mais nova de minha esposa
do mais velho que EGO)
marido da irma mais nova de minha esposa
do mais novo que EGO) ·
36. espósq do irmao mais velho de minha esposa
do mais velha que EGO)
esposa do irmao mais velho de minha esposa
do mais nova que EGO)
37. esposa do irmao mais novo de minha esposa
do mais velha que EGO)
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p~ga

CHAMA-ME:

1. minha esposa

30.
31.
32.
33.
34.

i-!Q.ie p~ga
ou
íl)o ar~Q.\l p~g&
· i-!t!ie p~ga
ou
Íl].O ar~g\I p~ga
i-!t!ie p~ga
i-!\Íie p~ga
i-rágQ
i-rágQ
i-rágQ p~ga
i-rágQ p~ga
i-rágQ p~ga
il!J.-an)gQ p~ga

i!-or~gt,t

il!J.-aajgQ
ÍIJ.O ar~gt,t rógu
íno im~gt,t p~ga
ÍIJ.O im~gt,t p~ga

i-wag~~\I

Íl].·OQ.ÓWt,t
il].-OgÓWt,t
Íl].-OgÓWt,t

( quan·
i-mál].a

p~ga

( quani-mána

p~ga

( quani-mána

p~ga

(quan( quani-!l)ie

p~ga

( quani-wl¡Íri

( quani-!\Íie

p~ga

EGO VIR chamo :

CHAMA-ME:

esposa do irmao mais novo de minha esposa ( quando mais nova que EGO)
38. filha da irma m a1s velha de minha esposa
39. filho da irma m a1s velha de minha esposa
40. filha da irma mais nova de minha esposa
41. filho da irma mais nova de minha esposa
42. filha do irmao mais velho de minha esposa ( quando
mais velha que EGO)
filha do irmao mais velho de minha esposa ( quan.do
mais nova que EGO)
43. filho do. irmao mais velho de minha esposa ( quaµdo
mais velho que EGO )
filho do irmao mais velho de nlinha esposa ( quandó mais novo que EGO)
44. filha do irmao mais novo de minha esposa ( quando
mais velha que EGO )
filh a do irmao mais nóvo de minha espósa ( quando
mais nova que EGO)
·
45. filho do irmao mais novo de minha espósa ( quando
mais velho que EGO)
filho do irmao mais nóvo de minha espósa ( quando
mais novo que EGO)
70. mae de minha esposa
71.' pai de minha espósa
72. irma mais velha da m ae de minha espósa
73. irma mais nova da mae de minh a espósa
74. irmao mais velho da m ae de m inha espósa
75. irmao mais novo da mae de minha espósa
76. marido da ir ma mais velha da mae de minha esposa
77. m arido da irma mais nova da mae de minha esposa
78. espósa do irmao m a is velho da mae de minha esposa
79. esposa do irmao mais nóvo da mae de minha esposa
112. irma mais velha do pai de minha esposa
1.1.3. irma mais nova do pai de m inha esposa
114. irmao mais velho do pai de minha espósa
115. ir mao mais nóvo do pai de minha espósa
116. marido da irma m ais velha do pai de minha espósa
117. marido da irma m ais nova do pai de minha esposa
118. esposa do irmao tnais velho do pai de minha esposa
119. cspósa do irmao m ais n ovo do pai de m inha esI?osa

Bc?e ~-waºárt.t - * hQe, índios bororo; ~,
( d)eles; waºárt.t, palavra [palavra dos
boro ro J. Provérbio idiotismo, boa to.
exs. ak-~ºt.t ak-águ kúo h\Ír~ gQgá-ji
ne?ºº' tua segura~ao teu animal jaó
peia ela aí i.e. amarra bem a tua jaó.
Essa frase é comumente pronunciada
por alguém que, tendo sido preso, con1

i-víe ar~g9
iJ:!l-an)gQ
íº-o im~~9 rógu
~o ar~g9 rógu
íº-o im~g9 rógu

i-wt;íri rógu
i-wag~g9

iº-ogÓWl}
h].-ogóWl}
b].-ogówt.t

íº-o

ar~g9

rógu

íº-o

. íº-o

ar~gt,t

rógu

i-wt;íri

íº-o

im~gt,t

rógu

íºo

íº-o

im~gt,t

rógu

i-mána

íº-o

ar~g9

rógu

íº-o

ar~gt,t

rógu

im~gl} p~ga

im~gl} p~ga

i-wt;íri
i-víe

im~g9

íºo im~gl} rógu
ÍJ:!l-an)gQ

i-mána

i-~gQgwa

i-wag~g9

iJ:!l-an)gQ p~ga
.lJ:!l-arl}gQ
,

i-wag~g9 p~ga

íºo im~g\l p~ga
íºo im~g\l p~ga

bJ-ogówt.t
iº-ogów9

i~gQgwa p~ga

i-wag~g\l p~ga

i~gQgwa

i-wag~g\l p~ga

i-!9.ie p~ga
i-!9.ie p~ga
fJ:!l-a1'4gQ p~ga
iJ!l-a!VgQ

~o im~g\l p~ga

i-wag~g\l

i-wag~g\l p~ga

p~ga

~o im~gl} p~ga
i-wag~gl} p~ga
i-wag~gt,t

i-~gQgwa p~ga

i-wag~g\l p~ga

i-~gQgwa

i-wag~g\l p~ga

p~ga

i-wag~g\l p~ga

i-~gwa p~ga

i-wag~g\l p~ga

i-Qgwa
i-!9.ie
i-!t;íie

p~ga
p~ga

.

íº-o fm~g\l p~ga
íºo im~~\l p~ga

segue fugir. Origina-se do fato que a
jaó, mesmo se cativa desde pequena ·
logo que se ve sólta foge e volta a seu
ambiente natural; júkQ bc)e-re c?kwa
porQºQ hí-Ji, (do) macaco (os) bororo
(d)ele lábio furaram morte ele i.e. os
bororo podem furar o lábio ao macaco
só depois de morto. Esse idiotismo
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pode significar que ninguém é capaz de
.
.
enganar quem o pronuncia ass1m como
ninguém é capaz de furar o lábio do
macaco quando vivo; báru kigágu
há~e kigágu kQri, (do) céu (a) alvura
( vai da) gar9a alvura acima i.e. o céu
é mais alvo que urna gar9a; a\:ígu kigágu kQQ\l nQiQ\)ia kigá9u k<)ri, (do)
algodao (a) alvura (do) palmito de baba9u alvura acima i.e. o algodao é mais
alvo que um palmito de babac;u. Para
pormenores sobre a língua ~ ha!átV,
palavra.
B\)e ~-wQáQa - -1c b\)e, índios bororo ; . ~,
( d)éles; wQáQa, brinquedo [brinquedo
dos boro ro J. Designac;ao genérica de
brinquedos para as crianc;as. Os principais tipos sao :
_1. h\)e ~-wQáQa há, brinquedo de tranc;ado de folíolos de broto de babac;u
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

júgo-dóge ~-p~gururé\l
káre ~-\:Qjaré\l
DQºQré\{
Qkíwa h\Ír~
Q\:íwQe ~tJ.-Qgwararé\l

2. óre k\lg\Íre, bonecas
2.1. ~ºQgeré\l ººareg~Q\l
2.2. ººareg~9\l bá
2 .3. powári ººareg~g\l

3. paopáo, peteca
4. r~ar~aré\l, aro
1. 'b\)e ~-wQáQa bá - * b\)e ~-wQága,
brinquedo; há2, folíolo de broto de palmeira [brinquedo de folíolo de broto
de palmeira]. É um pequeno tranc;ado
feito com semifolíolos de broto de palmeiras, conduzido em vários modos,
originando os seguintes brinquedos :
1.1. júgo-dóge ~-p~gururé\l -

* jú-

go, queixada ; dóge, suf. pl. ~' ( d )eles ;
p~gúru, intestino; ré\l, suf. sem. [ tran9ado semelhante a intestino de queixadas J. É um pequeno tranc;ado alon-

476

gado que, na fantasia dos bororo, quer
imitar intestinos de queixadas ;
1.2. káre ~~Qjaré\l -

* káre, peixes;
~, (d)éles; kQja, fenda branquial; ré\l,
suf. sem. [ tranc;ado sefi?-elhante a fenda branquial dos peixes]. É um pequeno e curto tranc;ado semelhan te a fenda branquial dos peixes ; ·
1.3. DQº-Qré\l - * DQ (red.), coco de
babac;u; ré\l, suf. sem. [ tranc;ado semelhante a um conjunto de cocos debaba9u]. Pequeno e curto tran9ado de
forma piramidal querendo imitar um
cacho de cocos de babac;u ;
1.4. Q~wa ht_ír~ - * Q~íwa, capivara; bt_ír~, pé [ tranc;ado semelhante a
pé de capivara]. É um pequeno tran9ado que pretende imitar a forma do
pé de capivara ;

1.5. Q~ÍWQe ~º--Qgwararé\l - * QkíWQe, capivaras; ~n, ( d )elas ; Qgwará,
maxilar; ré\l, suf .. sem. [ tranc;ado semelhante a maxilar com dentes de capivaras J. Delgado tranc;ado semelhante a um maxilar corn den tes de capivara;
Nota. Os tranc;ados descritos, embora usados como brinquedos pelas
crian9as, servem especialmente para
ornar os cabelos do rapaz que, entrado na puberdade, é submetido a cerimonia da imposi9ao do estÓjo peniano ~ ipáre ~ºº Q ha999\l, imposic;ao
do estojo peniano aos mo9os.
2. óre k\lg\Íre - * óre, filhos ; k\lg\Íre, pequenezes [ filhos pequen os]. Bonecas . As bonecas bororo querem representar indivíduos de sexo feminino
quando sao feitas de folíolos de broto de babac;u. Embora Frie e Radin
afirmem que há bonecas com vestidos
que diferenciam os sexos, entretanto
conhecemos somentes bonecas femininas (Frie and Radin 1906, XXXVI:
399). Há tres tipos de bonecas:

Tres exemplares de DQl)Qré\l (em alto) (l'vlRDB B51 1134; MRDB B55 2505; MRDB B52 1137)
e tipo de Q~íwQe ~1)-Qgwararé\l (MRDB B51 1136), 1 - Om450

Tipo de DQl)Qré\l (esq.) (MRDB B54 1138); de káre ~-~Qjaré\l (MRDB B51 1139); de Q~íwa
b~r~ (MRDB B51 1135); de júgo-dóge ~-p~gururé\l (MRDB B51 1140); de DQl)Qré\l (MRDB
B55 2504)

2.1. ~g.Qgeré\l Qg.areg~~\l - * ~g.Qge
ré\1, vard. de epífita; Qg.areg~~\l, boneca [boneca feita com as folhas de determinada epífital É um tipo de bonecas feitas coma folha carnuda de urna
epífita do cerrado dobrada pela metade sobre si mesma no sentido latitudinal. Origina-se assim um objeto em
forma de trapézio isósceles, em cuja
superfície pinturas faciais querem
imitar o rosto de urna boneca e determinam Q cla possuidor do objeto;
2.2. Qg.areg~~\1 bá - * Qg.areg~~\1,
boneca ; bá2, folíolo de broto de pal-

meira baba9u [ boneca fei ta com um
folíolo de broto de palmeira baba9u].
É um pequeno brinquedo da largura
de um semifolíolo ou de um folíolo de
broto de palmeira baba9u querendo
imitar urna crian9a do sexo feminino.
Tem o comprimento de ,..,, Om060 a
,..,, Om 100 e se origina de um ou mais
folíolos ou semifolíolos enrolados sóbre si mesmos. Obtem-se assim um pacote alongado. Na zona correspondente
a cintura há urna faixazinha de entrecasca preta que imita o kQg\l, cinto
mulíebre, ao qual também é preso um
477

Tipos dé ~ºQgeré1;1 Qºareg~~\I, privativos (esq.) do sub-cla dos Kíe CeºegiWl;Íge ( MRDB B55
2559); do sub -cla dos PáiwQe CQºUgiWl;Íge ( MRDB B55 2560); do sub-cla dos ApiºQrége Ce·
ºegiWl;Íge (MRDB B55 2562); do sub-cla dos BQ~QQQri ~~eráe C9ºugiwt,íge (MRDB B55 2561)

Tipos de
~~eráe:

Qºareg~Q\I

bá, comuns a todos, exceto o do centro, privativo do cla dos BQJsQQQri
da esq. (MRDB B55 2526 ; MRDB B55 2525 ; MRDB B55 2521; MRDB B55 1160;
MRDB BSS 2522)

rl¡tgiJ.ri, faixa íntima, ou um Qkwaipíe
faixa íntima para as menstrua96es. Na
parte superior, corresponden te a cabec;a, as vezes há hQe ~-~jÍWl¡t, pinturas
faciais, ou ornamentos de plumas que
determinam o cla possuidor. Quando
n ao apresentam nenhum distintivo,
sao comuns a todos os clas ;
2.3. powári ººareg~~\l - * powári,
pequena cucurbitácea silvestre ; ººareg~~\I, boneca [ boneca feíta com urna
pequena cu curbitácea silvestre]. É
urna pequena cu curbitácea silvestre na
qual pinturas faciais e plumas habilmente dispostas imitam o rosto e a
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cabe9a de urna boneca e determinam
o cla possuidor.
3. paopáo - *f. onom. É urna peteca
feita com brácteas de espiga de milho
e com r ectrizes de a~ara. O jógo do
paopáo, peteca, é um entretenimento
público e coletivo. Todos os membros
da aldeia podem tomar parte nesse
brinquedo que se realiza no pátio;
4. r~ar~arét} - * r~, (red.) , caminho ; rét}, suf . poss. ·rbrinquedo que can1inhaJ. É um aro feíto com urna vara
flexível que as cr1anc;as fazem rodar
no terreiro.

•

Bonecas do tipo powárl Qºareg~Q\l, vistas de frente ; da esq. privativa dos m embros do sub·
cla dos BaágQ Jeºáge teºegiwt}ge BQe ~-lagagawt}ge ( MRDB B57 3119), h = Om130 ; privativa
dos m embros do sub-cla dos Kíe teºeglwt}ge (MRDB B57 3118 ) ; p rivativa dos membros do
sub-cla dos BaágQ Jeºáge tQºugiwt}ge tQºugiwt}ge ( MRDB B56 1871)

Vista lateral das m esmas bonecas

Vista p osterior das m esmas bonecas
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B(>e ~-wQá~a

Bonecas do tipo powári Ql].areg~g\l, vistas de frente : da esq. privativa dos membros do subcla dos Iwagúgu-dóge Cel}egiw\).ge (MRDB B57 3121 ), h = Om140; privativa dos m embros
do sub-cla dos BQ~QgQrl ~~eráe Cel}egiw\).ge ( MRDB B57 3120); privativa do cla dos AróvQe (MRDB B57 3122)

Vista lateral das m esmas bonecas

Vista posterior das m esmas bonecas
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..

Bonecas do tipo powári QJ].areg~g\l, vistas de frente: da esq. privativa dos membros do cla
dos PáiwQe (MRDB BS2 1165), h = Om130 ; privativa dos m embros do cla dos ArórQe
(MRDB B52 1158); privativa dos membros do cla dos PáiwQe (MRDB BS2 1166)

Bonecas do tipo powárl QJ].areg~Q\l, vistas de frente: da esq. privativa dos m embros do subclá dos BQ~QQQri ~~eráe CQQugiwt!ge (MRDB B57 3123), h = OmlOO; privativa dos m embros
do sub-cla dos PáiwQe Cel]egiwt!ge (MRDB B56 2570)

Bc?e
-+

~-w9áºa

.Designa<;ao de um
bc?e ~-wQáªª' brinquedo.
bá -

BQe ~-wQáº\1 - * bc?e, índios bororo ; ~,
( d)eles; w9áº\J., brinquedo [lugar dos
brinquedos dos bororol Pá~io, terreiro.
BQe ~-W\Ír~ kigQri - ,-: bc?e, índios bororo ; ~' ( d )eles ; wt}r~, pé ; kigQri, prurido [ prurido dos pés dos bororo].
Micose dos pés.
BQe ~-WlJ,r~ m~ga - ''( bQe, índios bororo ; ~' ( d )eles ; WlJ,r~, pé; m~ga, rachadura [ rachadura dos pés dos bo-

roro]. Rachadura da epiderme da
planta dos pés. 1 A planta dos pés dos
bororo adquire urna epiderme dura
e coriácea que, porém, pelo muito caminhar pode partir-se em rachaduras
que os obrigam a usar -+ h\Ír~ «}~ea
kejéwQ, alpercata.
Bc}e ~-Wl.ír~ taºáW\l - ( neol.) * bc}e, índios boro ro; ~, ( d )eles; W1J.r~, pé ; táºª' dentro; W\l, aquilo [objeto que
abriga o pél Cal9ado.
BQeg~!\1 -

* ? É a fórmula de agradeci-

mento, entre os membros da tribo. Ao
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quando exerce seu múnus pega os cigarros com urna só mao em sinal de
superioridade. Quando um índio aceita um cigarro <leve pelo menos apertar o presente com dois dedos juntamente comos do <loador.
B\}e giguªúri - * b\}e, vegetaGao ; gigúpequenez; rí1, extensa.o [extensao
de vegeta9ao pequena J. Clareira com
rara vegeta9ao.

ªu,

B9éia - * b\}e, terreno; ía1, abertura
[abertura do terreno]. Vale, baixada,
buraco.
BQéia h<)a - ~·, hQéia, vale; hQa, planicie
[vale com planície J. Vale plano, baixada com planície.
· BQeiákQ - * hQéia, vale ; kQ1, profundidade [vale fundo J. Grande cova, grande buraco do terreno.
- * hQeiá~Q, grande cova;
dQ1 suf. [ fazer urna grande cova J. Cavar. conj. i-núre hQeia~QªQ, eu cavei;
i-m\}ªe hQeiakQªQ, eu cavarei.
BQei~\I -·
* hQe, coisa; h, suf. poss.
ák1;1, frio [ coisa fria J. Frio.
BQeia~\}gQ
1

BQeiák\I riré\I . - * hQeiák1;1, frio; rí1, rigidez; ré\I, suf. poss. [frio endurecido J. Geada.
BQéia kúru - * hQéia, buraco ; kúru, líqüido [buraco com líqüido]. Cacimba.
BQe iarúru - * b\}e, fenómeno atmosférico; iarúru, f. onom. [fenómeno
atmosférico que se manifesta com o
barulho "iarúru" J. Trovao.
Paopáo, peteca (MRDB B52 1025), 1 = Om580

receber um objeto qualquer, o bororo
agradece com esta f. e ao mesmo tempo com ambas as maos estreita a mao
do oferente e a oferta. É falta de civilidade receber com urna só mao, e o
<loador neste caso poderia sentir-se
ofendido. O bári, xama dos espíritos,
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BQe ierípo - * b9e, coisa; ierípo, modera9ao [ coisa com modera9ao]. Lugar
quase limpo, lugar tranqüi.lo; coisa
comedida, comedimento, tranqüilidade.
BQe ieripóªQ - * hQe ierípo, coisa comedida ; dQ1, suf. [ fazer coisa comedida].
Conservar-se tranqüilo, ser bem comportado. Conj. i-núre hQe ieripógQ, eu
sou bem comportado ; í-re hQe ieripó-

Bc?e ieriporé\l

gQ,

eu fui bem comportado ; i-mQge
b<}e ieripógQ, eu serei bem comportado. 1 Essa f. é usada especialmente em
conselhos e admoestac;6es dos pais
para com os filhos. ex. im~g\l, a-mQge
b<}e ieripógQ ; a-.káQa i-pogurúgQ, filho
tu serás bem comportado ; tu nao me
envergonhar i.e. filho, comporta-te
bem para nao me envergonhares.
B<}e ieriporé\l - * b<}e ierípo, coisa comedida; ré\l, suf. poss. Localidade
quase tranqüila, lugar quase limpo; o
comedido, o bem comportado.
BQ~íga

- * hQe, coisa; íga, arco [ coisa
arco]. Designac;ao genérica de qualquer tipo de arco bororo. 1 O arc9 é a
arma por excelencia dos bororo. É de
uso exclusivamente masculino e, como
qualquer outro artefato da tribo,
muito bem acabado em todos seus pormenores.

1. Tipos de arcos
2. Fabrico do arco
2.1. Matéria prima
2.2. Técnica do fabrico
3. Descric;ao do arco
4. Nomenclatura das várias partes do
arco
5. Manejo do arco
6. Cuidados com o arco
. . .
7. Elenco e descric;ao dos pr1nc1pa1s
arcos festivos
agúgo íka
. a~río í.ka ~k\lré\l
akirío íka kujaguré\l
arlgáo íka ~k\lré\l
arigáo íka kuJaguré\l
ar<}e ~~~Qa íka
aróro íka ~k\lré\l
aróro f~a kujaguré\l
a!urúa íka
awQgQgQri íka ~k\lrét;t
awQgQgQri íka kujaguré\l
bá íka
bakaráia íka

B~íga

ha!oróro íka
ha!agále íka
hQrQ íka ~k\lré\l
b<}rQ íka kujaguré\l
ciQae ~-íga ~k\lré\l
ciQáe ~-íga kujaguré\l
~úie ~-íga k\lg\Jrlré\l
f~úie ~-íga k\lrirét;t
Jakómea íka
júre íka
kugóra íka
kurugúgwa í,ka
m~ríri kigaguré\l íka
nabúre
- . íka
Q íka
9,kt}ge ~-íga
reá íka
1. Tipos de arcos
Podemos agrupar os arcos em tres
categorias:
hQ~íga *e.a. Arco viril de uso.
quotidiano sem nenhum adorno;
b~íga Q-iagaré\1- * hQ~íga, arco ; 0 1,
ele; iága, cauda; ré\l, suf. pos s. [arco
com enfei tes · de retrizes de aves].
Arco viril abundantemente ornado que
poderíamos denominar festivo, embora usado em qualquer ocasiao mesmo
durante as cac;adas;
b~igára - * h~íga, arco; rá1, galho
[arco feito com um galhol Arco infantil de pequenas proporc;6es. Muitas
vezes é um galho qualquer.
2. Fabrico do areo
2.1. Matéria prima
As madeiras usadas no fabrico do
arco sao:
hQ!Qra, palmeira babunha;
h\lrt.19\lí, aroeira
rul!lága 1;ll11ág.a, corac;ao-de-negro
t\lgQgQ, buritirana
A segunda e a terceira originam arcos resistentes de grande poder propulsor mas de difícil manejo, pois requerem elevada fórc;a muscular e contra483

