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O presente trabalho constitui parte de uma preocupação de longa data com o complexo das relações do indígena brasileiro, particularmente do Borôro, com a flora de seu habitat ( *). A importância
do conhecimento dos componentes vegetais da paisagem em que se
insere qualquer sociedade para a compreensão das características básicas de sua cultura pode ser ilustrada com as seguintes palavras de
F. R. Fosberg: "One of the more obvious segments of any culture,
primitive or advanced, ancient or modem, is the plant life . Plants
are everywhere. Even if man had not evolved as Iargely a planteating animal, it is probable that plants would still enter very importantly into his material culture, and into the elaborate framework or pattem of tradition, ritual, and magic in which he Iives bis
Jife. For this reason it is essential that the ethnologist or archeologist who is trying to understand a culture have more than a passing
interest in the plants that form a part of the environ1nent under study,
and thus enter into the fabric of the culture's existence." ( 1 )
Mas qualquer pesquisa que se realizar dêste ponto de vista depara imediatamente com os obstáculos quase intransponíveis da precariedade de iqformações na bibliografia e a imprecisão das que
existem. A própria identificação dos vegetais conhecidos e/ou usa(*) -

( 1) -

Cingimo-nos aqui às normas elaboradas pela la . Reunião Brasileira
de Antropologia para a grafia de nomes tribais, publicadas na Revista
de Antropologia, vol. 2, nro. 2 de 1954 e vol. 3, nro. 2 de 195 5. Queremos apresentar nesta ocasião sinceros agradecimentos às pessoas e instituições que nos facilitaram a realização dêste trabalho: ao Instituto de
Botânica da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo na figura de seu diretor, dr. Alcides Ribeiro Teixeira e · do biologista-chefe da
Secção de Fanerógamos, dr. João Rodrigues de Mattos; aos missionários
salesianos de Mato Grosso, especialmente ao Revmo. Pe. Bruno Mariano, diretor da Missão do Sagrado Coração em Meruri, e ao Revmo.
Pe . Ângelo Jayme Venturelli, co-autor da Enciclopédia Bororo; à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, principalmente na
figura de seu ex-diretor científico, dr . Warwick Kerr, que nos concedeu
o auxílio necessário para uma viagem ao campo em 1963 ; à sra. Din:e
Sosa Cabrera agradecemos os trabalhos de datilografia e ao Sr. Richard
G. Maynard a tradução para o inglês das conclusões do trabalho. As
Filhas de Maria Auxiliadora da Missão do Sagrado Coração em ~1'eruri
e aos nossos informantes Borôro, em especial Bentinho e :\ntônia, gratos
pelo carinho e dedicação com que nos cercaram, oferecemos êste pequeno
trabalho.
Fosberg, F . R. Plant collecting as an anthropological field methcd. Separata de El Palacio, 1960, pág. 125.
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dos ( 2 ) pelo indígena, quando não se trata dos principais ítens da
alimentação, causa enormes dificuldades: o registro da denominação
indígena por si só não é, por motivos óbvios, suficiente; sua caracterização pelo acrésci1no do nome popular, sem grande valia, pois a
mesma alcunha pode referir-se a plantas diferentes, e nomes diferentes se aplicam ao mesmo vegetal, conforme a área geográfica.
Ilustremos esta afirmação através de dois exemplos: o timbó e a
Tecoma caraiba.
"O nome timbó serve para indicar na nomenclatura vulgar tôdas as plantas que têm reconhecido efeito ictiotóxico, e . . . não aparecem exclusivamente entre as Sapindáceas, mas também entre as
Leguminosas, Euphorbiáceas e outras famílias . .. " ( 3 )
A Tecoma caraiba é conhecida no sul de Mato Grosso pelo
nome vulgar de paratudo, em Minas Gerais é chamada caraíba, e
caraúba é o seu nome no Ceará. Em São Paulo recebe a denominação vulgar de cinco f ôlhas do campo e mesmo ipê do campo.
Devido a essas dificuldades iniciais, nosso primeiro passo foi
proceder ao levantamento e à identificação do material botânico conhecido pelos Borôro. O levantamento foi feito nas principais fontes bibliográficas existentes sôbre êste grupo indígena, especialmente aquelas que apresentam de maneira mais ou menos sistemática as denominações indígenas para as plantas . ( 4 ) Além disso, o
trabalho de campo abrangeu a coleta de espécimes vegetais para ulterior identificação pelos técnicos do Instituto de Botânica da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo . As viagens realizadas com êste intúito foram as seguintes: estágio de dois meses janeiro e fevereiro de 1963 - no Museu Regional D. Bosco de
Campo Grande, Mato Grosso, com auxílio concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; dois meses julho e agôsto de 1963 - entre os Borôro da Missão Salesiana de
Meruri para a coleta de material botânico; no mesmo ano ainda,
completamos, com outra viagem, a coleção anteriormente obtida; em
1964 foi realizado o contrôle dos dados entre os demais borôro, pos(2) (3) (4) -

Empregamos esta expressão para deixar claro que a utilidade não é determinante exclusivo do conhecimento b otânico dos Borôro.
Hoehne, F . C. - Plantas e ~ubstâncias vegetais tóxicas e m edicinais.
São P aulo, 1938. P ág. 185.
Colbacchini, Antônio e Albisetti, César - Os Bororos Orientais, Orarimogodógue do planalto oriental de M ato Grosso . São Paulo, 1942 . Rondon ,
Cândido Mariano da Silva - Esbôço gramatical da língua do~ índios
bororo. Rio de Janeiro, 1948 . Albisetti, César e Vcnturelli, Ângelo J ayn1c
- Enciclopédia Bororo. Campo Grande, 1962. Fric, Vojtech e Radin, Paul
- "Contribuitions to the study of the Bororo Indians" in The .Tournal
of the Anthropological Institute of Great Britain and lreland, vol. XXXVI,
1906.
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sível graças à .possa inclusão no grupo de pesquisadores que o Conselho Nacional de Proteção aos lndios incumbira de proceder a urn
levantamento das condições de postos indígenas e missões religiosas
no território brasileiro . Nesta ocasião foram visitados os grupos borôro localizados na área de Rondonópolis (Sub-pôsto Indígena Barbosa de Farias) e ao longo do rio São Lourenço (Postos Indígenas
de Gomes Carneiro, Galdino Pimentel e Couto de IVIagalhães) no
estado de Mato Grosso. Limitamo-nos então a controlar o que já
tínhamos e verificar se, em linhas gerais, o que afirmávamos para os
Borôro das Missões se estendia aos demais . A espectativa realizouse e as nossos observações se referem, portanto, à tribo Borôro, onde quer que estejam localizados os seus vários agrupamentos.
O levantamento bibliográfico rendeu aproximadamente 400 indicações e em nossas viagens recolhemos cêrca de 200 espécimes
em duplicata, que se encontram depositados no herbário do Instituto de Botânica . Dêstes, alguns são mencionados pelas fontes e outros não, ou ainda, quando mencionados, não o são em relação ao
mesmo emprêgo do vegetal . A identificação pelo pessoal especialisado realizou-se para a maioria das plantas citadas, mas muitas ainda estão em exame devido à pouca documentação para a zona de
Mato Grosso por nós visitada - área de campos cerrados - e também porque várias espécies que não se encontram na bibliografia
botânica foram incluídas no material recolhido .
I

Sem qualquer outra intenção que não a de orientar a forma do
presente reláto, consultamos trabalhos congêneres realizados para grupos guarani - Bertoni, Fiebrig-Gertz, M. Müller, L. Cadogan e o confronto deu origem à preocupação de ampliar futuramente
êste trabalho em têrmos comparativos . Insistimos em que no momento não temos o intúito ae fazer qualquer trabalho comparativo,
mas recorremos por vêzes ao material guarani dos citados autores
para elucidar algum ponto, para esclarecer alguma observação acerca dos conhecimentos botânicos dos Borôro, principalmente quando
se tornavam evidentes as diferenças de nomenclatura e de categorias
de classificação de Guarani e Borôro .

l
-

Não se tratando propriamente de uma investigação dos processos
medicinais curativos e profiláticos do grupo borôro, mencionamos
apenas incidentalmente a maneira de utilização do vegetal, e, mesmo assim, apenas para confirmar algum ponto em relação ao assunto principal, ou seja, a nomenclatura botânica, os processos que a
ela conduzem e as sugestões e problemas que ela coloca. Concordamos em que tal separação seja arbitrária: muitas vêzes, como se
verá em seguida, o nome da planta está intimamente ligado .ao seu
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emprêgo e só pode ser compreendido em função dêste . Em tais casos, recorremos ao nosso material relativo a processos de cura e emprêgo de vegetais, do contrário reservamos as informações para trabalho posterior. Além disso, o artigo de Gioconda Mussolini publicado em 1946 na Revista do Arquivo Municipal fornece excelente documentação para o assunto. ( 5 )
O presente trabalho divide-se em três partes principais . A primeira procura estabelecer se o Borôro tem alguma concepção de gênero . Veremos que apenas por métodos indiretos, isto é, através dos
critérios de distinÇão de espécies vegetais, podemos constatar a existência de um conceito de gênero entre êstes índios. Esta constatação parece contrária à velha idéia de que o homem de cultura tribal particulariza seu conhecimento, sem subordiná-lo a conceitos mais
inclusivos e abstratos.
A segunda parte do trabalho refere-se às palavras e radicais empregados pelos Borôro na nomenclatura botânica, verificando-se então, e novamente por meios indiretos, que dentro dêsse âmbito existem categorias mutuamente exclusivas, ou seja, um vocabulário especializado para a designação de palmeiras e suas partes componentes, e outro para as demais formas do mundo vegetal .
A última parte, finalmente, trata das categorias de classificação
propriamente ditas e da importância de seu estabelecimento para levantar ou esclarecer determinadas facetas da cultura borôro.
Nas duas últimas partes recorremos à obra de Albisetti e Venturelli, já mencionada, para a interpretação etimológica das designações . Vão assinalados com asteriscos os nomes das plantas por nós
recolhidos durante as viagens ao campo. Nossas tentativas de estabelecer a etimologia de designações não encontradas na citada obra
foram submetidas à apreciação do revmo. pe. Ângelo Jayme Venturelli, co-autor da Enciclopédia Bororo, que prazeirosamente fez as
correções e emendas do material apresentado.
No fim do trabalho encontram-se algumas conclusões que acreditamos a análise da nomenclatura botânica borôro permite tirar, seguidas pela indicação da bibliografia consultada para a orientaç2o do
presente ensaio. i\C(escentamos ainda uma lista das plantas por nós
recolhidas com a identificaç~ o fornecida~ s~n1pre que possível, pelos
técnicos do Instituto de Botânica . Não incluímos na lista os designativos de plantas inventariadas pela Enc;clopéd;a Bororo e outras
obras, de um lado, porque a maioria não é identificada, e de outro,
(5) -

Mussolini, Gioconda - "Os meios de defesa contra a moléstia e a morte
em duas tribos brasileiras: Kaingang de Du que de Caxias t: Bororo Oriental" in R evista do Arquivo ll1 unicipal, vol. CX , 1946.
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porque tínhamos dúvidas quanto ao acêrto da identificação forne.cida.

*

• •
Os Borôro sempre foram caracterizados por todos que com
êles se preocuparam como tribo caçadora por excelência. "At all
events, it seems safe to conclude that the Bororo were predominantly hunters, gatherers, and fishermen," afirma Lowie quando, baseado em relatos de viajantes e cronistas, compilou o artigo referente aos
Borôro para o Handbook of South American lndians. ( 6 )
Egon Schaden, ao examinar a figura do herói no conjunto de
mitos de várias tribos brasileiras, conclui que "a mitologia heróica
dos- bororo reflete com nitidez os traços fundamentais da organização social e dos modos de vida duma sociedade de caçadores." ( 7 )
E Carlos Drumond, trabalhando no campo da toponín1ia borôro, nela encontra suficientes elementos para afirmar: "Assiin, através do exame dos nomes dados pelos Bororo a morros, rios, ancoradouros, etc . , inferimos de imediato, e no caso tem valor corroborativo, a característica fundamental do gênero de vida dêstes índios:
uma sociedade de caçadores . O mundo animal, intimamente ligado
à sociedade humana, através dos elementos ergológicos e animológicos, que compõem o patrimônio cultural dêste grupo, está presente
na maioria dos topônimos . " ( s)
Tal característica, repetidas vêzes verificada em trabalhos de natureza tão diversa como os acima citados, e evidenciada pela observação direta ou indiretamen!e pela análise de segmentos da cultura
borôro, dever-se-ía, portanto, manter também nas denominações dadas à flora local. Uma das nossas finalidades é a de mostrar que
isso realmente se verifica. Entretanto, a insistência nessa mesma característica poderia levar à inferência de que, ao contrário de grupo~
lavradores, o conhecimento da flora e categorias de classificação botânica fôssem focos de pequeno interêsse numa sociedade voltada
para o mundo animal . Parece injustificada esta correlação, pelo menos no que diz respeito ao material borôro . Acreditamos que as 400
plantas arroJadas na Enciclopédia Bororo, por exemplo, constituam
(6) -

(7) (8) -

L•)\Vie, R . -

" The Bororo" in H n:ndbook of South AmP-rica"'I. l ndian:.

Washington, 1946. Vol. I , p ág. 420 .
Schaden, Egon - A mitologia heróica de tribos indígenas do Brasil. Rio
de J aneiro, 1959. Pág. 167.
Drumond, Carlos - Contribuição d o bororo à toponímia brasílir.a. São
Paulo, 1965. P ág. 16.

I
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o substrato comum dos conhecimentos botânicos de todos os indivíduos borôro. Mas a lista está longe de esgotar-se, como tivemos
oportunidade de verificar em campo. Acresce-se a êsse conhecimento geral, o conhecin1ento mais especializado de alguns indivíduos por
fôrça de suas posições dentro da sociedade - o bári ( 9 ), por exemplo
- ou de idiosincrasias pessoais, que tendem a aumentar o número de
plantas conhecidas e/ ou usadas. Voltaremos ao assunto mais adiante.
Dos 200 espécimes por nós recolhidos, apenas dois figuram sem denominação específica, e isto em casos em que o índio dizia conhecer a
planta, mas não saber-lhe o nome . Além disso, os informantes eram
capazes de identificar à primeira vista 85 % das plantas que se encontravam dentro de porções delimitadas de 3m2 de campo cerrado. ( 1 º)
Essa porcentagem elevava-se sempre que os espécimes de determinação incerta eram submetidos ao exàme dos demais companheiros
da aldeia.

I

(9) -

\

Denominação indígena dada aos tlementos de uma das duas categorias de
intermediários entre os homens e o sobrenatural entre os Borôro. A figura do bári não foi ainda submetida a exame detido, o que se reflete
na imprecisão dos têrmos usados pelos vários autores que a êle fazem
menção. Trata-se, aliás, de uma deficiência geral nêsse aspecto das culturas indígenas brasileiras. Baldus fala em médico-feiticeiro, Rondon em
sacerdote ou curandeiro, Colbacchini e Albisetti tratam-no de feiticeiro da
aldeia, atribuindo-lhe as seguintes funções: "exorcizar as carnes de animais e
as frutas reservadas aos maréboe (espíritos); predizer onde se deve encontrar a caça e a pesca; predizer as calamidades e doenças; cnrar as doenças
e repelir os males atribuídos aos mãus espíritos; predizer a morte do
índio; afastar os males que poderiam cair sôbre os índios por ocasião da
queda dos bólidos, eclipses do sol e da lua; rogar pragas aos inimigos."
(op. cit. pág. 100). Na obra mais recente de Albisetti e Venturelli encontra-se a expressão "xamã dos espíritos." Não nos parece denominação própria, tendo em vista o clássico conceito de xamanismo e as atribuições do bári, tal como os autores as indicam: "predição do futuro;
realização de ações extraordinárias; indicação de um lugar determinado
onde encontrará uma caça especificada; oferta de certos alimentos ao
bópe (espírito); tratamento e eventual cura de doentes; esconjuros e
predições por ocasião da passagem e queda de um bólide; transformação temporâl\fa em alguma fera." (op. cit. pág. 239).
(10) - Referimo-nos aqui a experiências feitas entre os Borôro, que não estão
diretamente ligadas ao assunto do presente trabalho, mas que procuravam investigar a dependência diferencial dêste grupo ele elementos da
floresta e das paisagens abertas ou campos cerrados da área.

I

•

DISTINÇAO ENTRE ESPECIES VEGETAIS

•

..

Se procurarmos entre os Borôro o princípio que rege a identificação do mundo vegetal que o cerca, veremos que, ao contrário do
que acontece entre nós, a inflorescência não desempenha qualquer
papel de importância. Durante os trabalhos de coleta de material!'
causava espanto que nós apenas nos interessássemos por aquelas plantas que estivessem em flor. Para fins de identificação em nosso
meio, cada planta colhida deverá apresentar as características da espécie a que pertence, mas "flowers and fruits are the most essential
structnres, as the nature and arrangement of their parts are usually
the basis of establishing family relationships in plants." ( 11 ) Na
identificação de espécies vegetais, o Borôro apenas em última instância recorre ao exame das flôres, pois é à base de outras características da planta que êle precisa as diferenças entre espécies. Ilustremos o que foi dito com os seguintes exemplos:
A Enciclopédia Bororo cita ixégu í (Te coma ochracea Cham. )
e kuógo í (Tecoma caraíba Mart. ex DC.) como sinônimos designando o paratudo do cerrado, aquela árvore tão típica dessas áreas e que se cobre de flôres de um amarelo vivo na estação da sêca. Na ·nomen'clatura vulgar da região o têrmo paratudo realmente
se aplica às -duas espécies indistintamente e a identificação realizada
no Instituto de Botânica veio apenas ressaltar a sutil percepção do
índio na diferenciação dentro do gênero Tecoma, baseada em características, não da flor - fundamental para a classificação efetuada
pelos nossos botânicos - mas da casca e das fôlhas . ·N ão se trata,
portanto, de sinonímia, mas do reconhecimento de variações reais entre espécies diferentes .
Se o gênero X ilopia da fan1ília das Anonáceas é denominado
júrea, devido à semelhança de seu tronco retorcido com o rasto da
sucuri, como aponta a Enciclopédia Bororo, as espécies conhecidas
do gênero se distinguem pelos nomes de júrea bóku kejélvu (Xilopia
do cerrado) e júrea áru bogódu (Xilopia de fôlhas rachadas?).
Na lista que em seguida apresentamos, pode-se verificar quais
os critérios utilizados para a distinção de espécies do mesmo gênero
- suposto ou real - entre os Borôro . A distinção se faz em têrmos de:
(11) -

Fosberg, F. R. -

Op. cit. pág. 127.
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a
b
c
d
e
f
g

-

habitat diferencial
características do tronco
tamanho diferencial das espécies
características arbórea ou arbustiva
côr das flôres
semelhança em geral indicada pelo sufixo - reu
tamanho diferencial das fôlhas

Alguns exemplos elucidam o emprêgo de tais critérios de diferenciação de espécies dentro de um mesmo gênero.
a -

habitat diferencial

êste têrmo constitui a denominação genérica de jacarandá (Machoerium) . Rondon registra tái-í como jacarandá-branco .
tái bokujíwu - jacarandá (tái) que vegeta no cerrado (b6ku).
tái itúra tadáwu - jacarandá (tái) que cresce na floresta (itúra).

tái -

êste têrmo constitui a denominação corrente, do gênero X zlopia . Rondon registra iuereuo ipo como sendo a pindaíba.
júrea itúra tadáwu - espécie de Xilopia (júrea) que vegeta dentro
da floresta ( itúra) .
*júrea áru bog6du - espécie de Xilopia (júrea) de fôlhas ( áru)
rachadas ( bog6du) . Cfr. discussão do último têrmo à página 43. Esta espécie identificou-se como Xilopia aromatica
júrea -

L.
b -

características do tronco

refere-se ao angico, "árvore como que recoberta com penugem branca" (akíri).
akíri í bíri batagagaréu - angico (akíri í) de casca (bíri) semelhante à pele de uma certa lagartixa ( batagagaréu) . Albisetti e Venturelli identificam esta planta como sendo o angico-cascudo .
akíri b6to kúrz - Rondon registra esta espécie, identificando-a com
o angico-jacaré. A designação menciona os grandes (kúri)
espinhos ( b6to) desta espécie.
akíri í -

c -

tamanho diferencial das espécies

b6to kujaguréu - Rondon, assim como Albisetti e Venturelli dão a
essa planta o nome de limão-bravo. A designação borôro
faz referência aos espinhos (b6to) vermelhos (kujaguréu)
da planta.
b6to kujaguréu biagaréu - trata-se do limão-bravo (b6to kujaguréu)
de porte pequeno. Rondon registra esta forma para a japecanga.

· N on1enclatura botânica dos Borôro
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d - características arbórea ou arbustiva
betága í - o segundo têrmo da designação (í) indica tratar-se de
uma espécie arbórea. Rondon identifica a planta com o
barbatimão, uma leguminosa.
*betága iwára - identificada como a Mimosa papposa Benth. O
termo iwára refere-se à qualidade arbustiva da planta. Segundo Albisetti e Venturelli, iwára significa vareta, arbusto.
betága bokujíwu - forma , registrada por Colbacchini e Albisetti, referindo-se a um "feto arborescente do campo" .
k6xo í - o segundo termo da designação indica tratar-se de uma
espécie arbórea (í) de cajueiro (k6xo).
k6xo iwararéu - Colbacchini e Albisetti registram k6xo iwára como
cajueiro do mato. A Enciclopédia Bororo interpreta a designação como "cajueiro que tem um caule fino como vareta . " Parece-nos, entretanto, de acôrdo com nossos informantes e com a própria interpretação dada por Albisetti e
Venturelli do termo iwára, que o nome poderia ser compreendido com cajueiro-arbusto ou arbustivo
e - côr de flôres ou frutos
*iwararága - Colbacchini e Albisetti registram êste termo para "uni
arbusto do cerrado", enquanto ·Rondon o utiliza para o
"ariticum-do-campo". Trata-se da Duguetia furfuracea (St.
Hil. ) 1R. E. Fries. Nossa interpretação do nome, submetida.,· ao exame do co-autor da Enciclopédia Bororo, foi a
seguinte: iwára, arbusto, rága ou ráka, dureza, portanto, arbusto de ramos rígidos. Embora aceitasse em princípio esta interpretação, o revmo. pe. Venturelli preveniu-nos
contra o perigo de traçar etimologias sem conB.ecer o pensamento indígena a respeito. Observação justa, rnas, sem
querer desmerecê-la, acreditamos que a real característica
de rigidez e dureza dos ramos de iwararága pode justificar
o seu nome, pelo menos em caráter tentativo . Além disso,
a denominação está de acôrdo com os princípios gerais que
regem a nomenclatura botânica dos Borôro.
*iwararága kujaguréu - planta da família das anon.áceas (iwararága) de frutos comestíveis vermelhos ( kujaguréu) .
ok6ge ekuréu í - Rondon, Colbacchini e Albisetti, além dos autores da Enciclopédia Bororo, indicam tratar-se do cambará,
denominação popular e imprecisa que abrange plantas de
várias famílias . Embora não tivessemos recolhido material
referente a esta planta, parece-nos, pelo que se segue, tratar-se de designação genérica .

-

•

I
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okóge ekuréu óku ekuréu í - Albisetti e Venturelli registram esta
forma para indicar o cambará de flôres amarelas ( óku ekuréu).
okóge ekuréu kaworuréu í - os mesmos autores, assim como Colbacchini e Albisetti, referem-se a esta forma en1 relação
ao cambará de flôres azuis (kaworuréu).
okóge ekuréu bokujíwu - forma registrada por Rondon, referindofie a um cambará do cerrado (bóku) .

f -

semelhança em geral indicada pelo sufixo reu

*uiáru

Rondon rcgistra esta forma para a "fôlha de ariticum de
que os Bororo faziam cigarros primitivamente" . Albisetti
e Venturelli falam do araticum-rasteiro. Devido à precariedade do material, a identificação feita em nosso meio,
apenas precisou tratar-se de planta da família das anoná ·
ceas.
*uiaruréu - também uma anonácea . Rondon fala de um ariticumde-fôlha--miúda, enquanto Albisetti e Venturelli, baseando-se no sufixo de semelhança reu, registram "vegetal semelhante a araticum-rasteiro" .
g -

-

tamanho diferencial das fôlhas

enádo í -

Rondon identifica a expressão para a planta vulgarmente
conhecida por canjiqueira, enquanto os autores da Enciclopédia Bororo se referem a uma árvore denominada semana. Parece tratar-se de denominação genérica de Byrsonimas
da família das Malpighiaceas.
• enádo áru kúri - esta designação é usada para a Byrsonima martiana Juss. e o nome se refere às fôlhas grandes (áru kúri)
da planta.
*enádo kúru kugurigódu ípo - Albisetti e Venturelli registram esta forma para a "semana do c~rrado de porte pequeno que
segrega uma certa seiva", ípo indicando tratar-se de árvore do cerrado, enquanto kugurigódu e kúru se referem respectivamente ao pequeno tamanho e à seiva segregada. A
designação é indistintamente usada para a Byrsonima coccolobifo lia Kunth. e a Byrsonima sericea De Candolle.
Verifica-se ainda que várias designações botânicas dos Borôro
apresentam distinção de espécie segundo o têrmo mána - e na forma da terceira pessoa umána - que é geralmente empregado na nomenclatura de parentesco. Tais designações, levantadas nas obras
citadas e recolhidas no campo, são as seguintes:
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burudú í

..

Albisetti e Venturelli indicam tratar-se da aroeira da
floresta, Schinus therebintifolius, o mesmo registrando Rondon e Colbacchini .
*burudú í umána - parece tratar-se do Astronium graveolens. Dois
de nossos informantes nos forneceram as formas burudíu
e burudíu u1nána, evidentes exemplos de metátese.
kúru íku - Albisetti e Venturelli registram esta forma para uma Sapindácea, "cipó usado para tinguijar as águas para a pesca". Rondon recolheu apenas a forma kúro. cipó-timbó.
kúro umána - Albisetti e Venturelli decompõem a designação do
seguinte modo: kúro, cipó para tinguijar; u, seu, mána,
irmão mais velho, indicando tratar-se também de uma Sapindácea.
*rumága í - refere-se ao jatobá-do-cerrado, Hymenea stigonocarpa,
vard. puhescens .
*rumága umána - Albisetti e Venturel1i afirmam tratar-se de uma
Swartia, vulgarmente conhecida por coração-de-negro, enquanto a identificação do Instituto de Botânica registra a
Peltogyne confertifolia Benth. Os mesmos autores decompõem a designação em rumága, jatobá-do-cerrado; u, se~,
mána, irmão maior: árvore semelhante ao jatobá-do-cerrado.
kóga í - os mesmos autores identificam esta forma com o pau-jangada,. A veiba sp.
kóga umána -~- "árvore da floresta semelhante ao pau-jangada, o qual
é considerado seu irmão maior" . A peiba sp . Colbacchini
registra esta forma para o loureiro .
tadári - tubérculo comestível ( Albisetti e VenturelJi), cará do mato (Colbacchini) e .cará silvestre (Rondon).
tadári umána - Albisetti e Venturelli registram "tubérculo êlo qual
o tadári umána é irmão maior" e "vard . de tubérculo da
floresta um pouco menor que o tadári" . Rondon se refere
a esta expressão como indicativa de uma "cará maior do
mato".
jú - Rondon e Colbacchini registram esta forma para indicar a mandioca, enquanto Albisetti e Venturelli anotam a forma para uma "vard . de arbusto da floresta que apresenta fôlhas e ramos semelhantes à mandioca mas que não tem
nenhum va]or alimentício" .
jú umána - expressão colhida por Rondon para indicar a mandioca
brava. Albisetti e Venturelli registram júreu para a mandioca que os Borôro receberam dos civilizados, denominação que se teria estabelecido "pela semelhança externa que

,.
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apresenta com um arbusto nativo denominado jú." Para
Colbacchini, juréu é a mandioca do n1ato .
O verbete mána na Enciclopédia Bororo tem o significado de
designativo de vários graus de parentesco, traduzindo ainda o termo
isolado simplesmente a noção de parente . Neste sentido, rumága
umána seria parente do ru1nága, tadári umána o parente do tadári e
assim por diante. Quando o termo umána, porém, aparece juntamente com o nome de um vegetal, os autores preferem dar-lhe o
sentido de irmão maior, pelo menos nos casos de kóga umána e tadári
umána. Nos demais étinios preferem empregar o designativo de irmão mais velho . Além disso, não fica muito claro a quem o designativo está se referindo, como se pode verificar através dos seguintes exemplos retirados da obra citadfl.: kóga umána "árvore da floresta semelhante ao pau-jangada, o qual é considerado seu irmão
maior"; rumága umána, "árvore semelhante ao jatobá do cerrado";
tadári umána, "tubérculo do qual o tadári umána é irmão maior" e
"vard. de tubérculo da floresta um pouco menor que o tadári." Como se vê, as informações são imprecisas, deixando dúvidas quanto
ao sentido em que o termo umána é empregad9 e quanto ao se11
significado como critério de distinção de espécies vegetais.
Discutindo a origem do hidrônimo Tadarimana, Rondon se expressa da seguinte maneira: "tadare mana (rio Vermelho) . T adáre
cará; mána == irmão (que traduziremos - espécie ou gênero; pois
que, em regra, os Bororo empregam a palavra - mana - na sua
nomenclatura fitográfica, para indicar que o vegetal que nomeiatn
diverge, sob algum ponto de vista, daquele que o nome principal designa) . No caso ocorrente, tadáre mana, com efeito, trata-se de un1a
espécie de cará semelhante aos da espécie que êles cha1na1n tadáre,
maior, porém, que êstes." ( 12 ) Esta última informação é, portanto, diametralmente oposta à dos autores da Enciclopédia Bororo.
Consideremos em seguida a apreciação que Drumond faz desta passagem . "Quanto ao eprêgo de mana também .não encontramos
confirmação para os informes de Rondon . Os indfgenas usam do vocábulo para indicar o irmão maior e não no sentido indicado . Para
esta acepç~ o valem-se, como já o indicamos, do sufixo reu. E, finalmente, o cará 'tadari' é maior que o cará 'tadariumana'." ( 13 )
Como o demonstram vários exemplos da lista acima, notamos
que realmente o termo mána é empregado na nomenclatura fitográfica; vimos também que os Borôro possuem mais de um recurso para indicar diferenças entre espécies de um mesmo gênero, e não apenas o sufixo reu .

=

(1 2) ( 13) -

~on.don ,

C . M . da S. - OD . cit. pág . 147 .
Drumond, C . - op . cit. pág. 97 .
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Infelizmente não possuímos material vegetal para esclarecer as
dúvidas que a expressão tadári umána levantou em todos êstes autores.
Temos, entretanto, material relativo a outras plantas que também
são diferenciadas através do termo mána. Talvez a análise destas
permita chegar a algum resultado, válido também para os demais casos em questão. Antes de examiná-las, porém, acreditamos útil uma
análise do termo mána e suas implicações no contexto da nomenclatura de parentesco .
M ána é, com efeito, o termo usado pelo Borôro para designar
seu irmão mais velho . Não se aplica, entretanto, a apenas esta relação. l mána é também o termo com que o irmão m~is nôvo de Ego
feminino se dirige ao marido de Ego; com que o filho da irmã mai')
nova de Ego feminino designa o marido de Ego; é 11sado pelo filho
do irmão mais velho da espôsa de Ego quando se dirige a Ego; e o
filho do irmão mais nôvo da espôsa ·de Ego chama Ego de imána,
segundo os autores da Enciclopédia Bororo. ( 14 ). Mána aparece também na nomenclatura de parentesco Borôro seguido dos termos rógu e péga, designando outras tantas relações que não apresentam interêsse direto para o problema a ser discutido . Basta dizer que êstes
designativos e os acima citados apresentam um determinado princípio de categorização de parentes em comum: a idade . E, com exceção do primeiro caso - irmão mais velho do indivíduo - todos
são empregados em relação a parentes afins e não consanguíneos.
Resta saber se a transposição do termo, do campo das relações
de parentesco,, para o da nomenclatura botânica, se faz segundo o
mesmo princípio e se êste pode ser tradutido em termos de tamanho
da planta ou de partes da planta. Temos plena consciência de que esta
tentativa é puramente conjetural; a explicação também poderia ser
encontrada em outros níveis - no mitológico, por exen1plo - e
mesmo, não estar mais accessível. Acreditamos, porém, que, dada a
familiaridade adquirida com êste pequeno segmento da cultura borôro, ou seja, o conhecimento botânico, poderemos arriscar uma tentativa de explicação fundada em conceitos e critérios habitualmente
empregados pelos indígenas .
Recolhemos material relativo a rumáf?a í e rumága umána, a burudíu e burudíu _un1ána. Examinemos o primeiro par de plantas .
A identificação botânica determ.inou rumága í como Hymenaea
stigonocarpa Mart. e rumága umána como Peltogyne confertifolia
Benth. ~ ambas da família das leguminosas. O têrmo rumága da denominação borôro, comum às duas plantas, indica que no pensamento indígena ambas pertencem a uma mesma categoria . A dife( 14) -

Albisetti e Venturelli, op . cit. págs . 455-475.
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renciação é feita no nível do segundo têrmo do binômio, portanto,
"
em umana.
Ao examinar as possíveis causas da inclusão de dois gêneros diferentes - Hymenaea e Peltogyne - numa única denominação rurnága - verificamos que há realmente grande semelhança entre
os dois, principalmente em matéria de fôlhas - e sabemos que as
características das fôlhas constituem critério para diferenciação de espécies entre os Borôro . Nos dois casos encontramos fôlhas bifoliadas e tamanho semelhante. A semelhança entre as duas espécies é
tão grande que durante muito tempo a Peltogyne confertifalia era conhecida por Hymenaea canfertifalia . O exame mais aprofundado
dos frutos de ambas as espécies resultou num deslocamento de gêneros, o que justifica a percepção indígena, principalmente se tomarmos em conta os seus critérios de ,diferenciação.
Na análise das espécies encontraf!lOS na Flora Brasiliensis de
Martius a seguinte caracterização: "arbor magna v. mediocris" para a Peltogyne confertifalia e "arbor 60-80 pedalis" para a Peltogyne paniculata Benth. Esta última é bastante característica das espécies arbóreas do gênero. A H ymenaea stigonocarpa é caracterizada
como "arbor 20-30 pedalis et major". ( 1 ") O porte maior da P.
confertifalia - rumága umána - deve ter presidido à sua diferenciação da H. stigonocarpa atrav<!s do têrmo umána ~ Sendo maior
em porte em relação à H. stigonocarpa, a P . confertifo lia é seu irmão mais velho ou irmão maior.
O porte da planta também determinou, ao que parece, o uso
de umána para o ...1. stronium graveolens - buru.díu umána - diferenciando-o do Schinus therebintifolium - burudiu - ambos da família das anacardiáceas. S. therebintifolium é planta que varia entre
1 a 3 metros de altura, enquanto A . graveolens é árvore de grande
porte, atingindo altura média de 12 metros. Também suas fôlhas
são maiores que as da planta anterior. ( 16) Devido ao seu porte
maior, o A . graveolens é, portanto, o mána, irmão mais velho ou
irmão maior do S . therebintifolium.
A base destas informações parece seguro afirmar - pelo menos
até que as outras plantas em questão tenham sido submetidas ao exame de botânicos treinados - que a expressão mána realmente indica uma variação daquele vegetal que o nome principal designa, e
que esta variação se faz em têrmos de tamanho da planta ou das
fôlhas. Tadári umána seria então, nas citadas palavras de Rondon,
"uma espécie de cará semelhante aos dà espécie que êles chamam
tadáre, maior, porém, que êstes."
(15) ( 16) -

Martius, K. F. - Flora Brqsilensis, vol . XV p:txs Il, nágs. 231-232 .
Comunicação pessoal do engenheiro agrónomo João Rodrigues de Mattos,
biologista chefe da Secção de Fanerógamos do Instituto da Botânica.
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PALAVRAS E RADICAIS EMPREGADOS 1VA
NOMENl~LATURA BOTÂNICA DO BORORO

I

,

O Borôro divide o mundo vegetal que o cerca em duas grand~s
categorias e para cada uma delas os recursos de descrição morfológica são distintos. Uma dessas categorias refere-se exclusivamente às
palmeiras, que recebem a designação genérica de íto ( 17 ); a segunda
inclui tôdas as demais plantas, subdivididas segundo as formas em
que se apresentam, ou seja, í e ípo, respectivamente árvore e árvore
do cerrado, íka e iwára, formas arbustivas, ikurédu, cipós, e íwo,
canas e taquaras. ( 18 ) A partícula i, comum às denomi~ações
das duas categorias, parece indicar o substrato vegetal de ambas.
Segundo as duas categorias, pode-se falar em
I - plavras e radicais empregados para plantas em geral,
exceto palmeiras
II - palavras e radicais empregados exclusivamente para
palmeiras
I -

a

erígi (17) -

(18) -

PAL..c\VRAS E RADICAIS EMPREGADOS PARA PLANTAS RM
GERAL, EXCETO PALMEIRAS

em relação ao caule
acha, madeira sêca, cerne, por extensã.o travesseiro da madeira (A/V) ( 19 )
Segundo Rondon, íto é "sufixo que designa as palrnáccas e as árvores
de estirpe erecto". A última característica deve ter presidido à designação da bananeira, que o Borôro recebeu através do contacto com os civilizados, pois seu nome é báko íto, ou seja, estipe (ito) de banana
( báko
pacóva?) .
Rondon registra para i "árvore, madeiro, pau", no que é secundado pelos demais autores. Ipo é "árvore, especiaJmente do cerrado ; pau, esteio,
cerne" segundo Albisetti e Venturelli, "pau, madeira, cacêtc, haste ou cabo de madeira de instrumentos" de acôrdo com Rondon. lka é "arbusto, árvores desprovidas de tecido lenhoso", "também rama ou haste
de mandioca" de acôrdo com o mesmo autor; Colbacchini regbtra íka
apenas para "rama de certos vegetais como mandioca, urucu", enquanto Albisetti e Venturelli indicam "arbusto, arco, instrumento musical de
sôpro, canôa". Decompõem iwára em "íwa ( =í wo) taquara, rá, dureza;
ramo reto e duro como taquara; vareta, arbusto", enquanto R0ndon e
Colbacchini rcgistram o mesmo têrmo para vara, vareta, varinha. Para
ikurédu Rondon indica "cipó, vegetais sarmentosos" e para íwo "denominação genérica dos bambus e taquaras"; Albisctti e Venturelli decomcarapaça, vegetal como carapaça;
põem o têrmo em "i = árvore, wó
cana, taquara. "
A/V = Albisetti e Venturelli, op. cit.

=

=

(19) -
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erigíga -

iápa -

b -

cerne, pau, tronco (A/ V) . ~ste vocábulo e o anterior
entram na composição de vários topônimos Borôro e na
nomenclatura zoológica .
forquilha, gancho de pau .(R) ( 2 º)

em relação à raiz

cabelos das têmporas, radículas de árvores, mas também das
palmeiras (A/ V)
ó klva - lábio, gôsto, margem, ourela, bainha, raiz (A/V). Raiz

évi -

(R . ) .

upeúdo -

c -

raiz mestra ou pião das árvores (R).

em relação à fôlha

áo - coma, copa (A/V).
aráka - brôto, rebento (R).
áro, áru, ráru - fôlha, magreza, fragilidade, delicadeza, qualquer pequena fôlha, com exceção da de palmeira (A/ V). Fôlha

(R). Entra na composição de vários vocábulos em que
se acentua uma qualidade de frágil, delicado, etc .
batága - cisco, fôlha sêca (A/ V).
etára - brôto, rebento especialmente de taquaras e canas (A/ V) .
Rondon registra itára para apêndice, vergontea que se desenvolve no colmo do bambu.
iára - nervura principal (A/V).
pógu - pubescência na parte inferior de certas fôlhas (A/ V.)
tóro - folhagem, fronde (R) . Enfeite de aguassu (C) ( 21 ) . Tanga
de brôto de babaçu (A/ V).
d -

em relação ao fruto

a -

semente (A/ V). Grão, semente, carôço (R). Semente, grão
(C) .

pinta escura do pericárpio de certas frutas chegadas à
completa maturação (A/ V).
beguxogódu - maturação completa de uma fruta (A/V).
bíri - pele, epiderme, pericárpio, couro (A/ V). Forma freqüen··
temente usada como critério de distinção dentro de um gê··
nero.
begúxo -

(20) (21) -

R = Rondon, op. cit.
C = Colbacchini e Albisetti, op. cit.
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cacho, penca (R) e também germinar, brotar, nascer. Germinar, brotar, nôvo, filhote (C). Germinação de vegetais
(A/V).
enága - qualquer fruta que se desprende da árvore antes de amadurecer (A/V) . Qualquer coisa miúda ( C) .
enógu - designação do embrião de sementes no início do desenvolvimento (A/V). Germinação (C). Brôto, rebento (R).
kunága - fruta que não chega a completa maturação e por isso seca (A/V). Côco que não chegou ao seu completo desen·
volvimento (C).
kuródu - maturação (A/V). Maduro (C).
kuroduréboe - fruta madura {A/ V).
otokódu - polpa da fruta ( C) . Miolo de certos frutos e de certos
vegetais (A/V).
ríka - partes endurecidas na polpa de certas frutas (A/ V). Parte
dura na polpa de um fruto (C). Camegão, carne morta,
p~po (R).
.
rúri - película que envolve certas sementes, placenta (A/V) .
túdu - qualidade do _que é nôvo, novidade, fruta (A/V). Fruta
verde (C).
tuduréboe - fruta (A/ V) .
bótu -

em relação à flor

e -

cacho de flôres, cacho de frutas (A/V) . Ramalhete de flôres (C).
kú - líquido, bebida, fluidez, sangue, vermelho, esplendor, brilho,
fibra, moleza, pastosidade, abdome, ventre (A/V).
kúo - flor (A/V).
kuréboe - flor (A/V) .
óku - flor (A/V).
enári -

f -

vários

qualidade do que é nôvo, frescura, mocidade (A/V). Esta
forma usa-se especialmente para qualificar vegetais .
ápa - vão das pernas, forquilha (A/ V).
bóto - acúJeo, espinho, escama de peixe, escama de pele de cobra
(A/ V).
bótu - germinação de vegetais, germe (A/ V) . Cfr . acin1a.
erúbo - doença, epidemia, estrepe, remédio, veneno, vegetal mágico, feitiço; aditivo da argila, tempêro de pomadas e do cerol (A/V). Jorúbo: tôco, côto de madeira preso ao solo:
moléstia, enfermidade; enguiço; jorubo cure: remédio, substância medicinal (R). Jorúbo: doença, remédio, besouro
áka -
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( coleóptero), estrepe; tim vegetal cuja infusão serve contra qualquer doença· (C) . Cfr. discuss~: o do têrmo à pág. 22.
,

sufixo correspondente ao nosso - al . Albisetti e Venturelli
exemplificam seu uso com. nonógô íka gúru, urucuzal; kádo
gúru, taquaral. Sufixo que forma o plural de certos vegetais (C) . Colbacchini ainda esclarece: "os nomes coletivos
terminam ordinàriamente com um sufixo do plural: dógue,
má~ue, gue. e. Outras vêzes se forma o coletivo com o sufixo
- guru (tratando-se de plantas) significando coleç::o, agru-·
pa1nento . amontoamento. Rondon se refere a guru "quandv
o plural envolve idéia de multidão", citando como exemplos
báiguro. casario, ituragúro, floresta, torigúro, pedreira. Para
a última expressão, Colbacchini dá o significado de Jugar de
pedra, enquanto Albisetti
Venturelli indicam pedregulho
roliço. Não nos deparamos com o têrmo ituragúru, pois a
expressão comum para indicar floresta é simplesmente itúra, que já por si compreende uma idéia de coletivo, como
se pode verificar pela decomposição fornecida por Albisetti e Venturelli: i, árvore, tu, (d)êle, rá, brôto, árvores
com muitos brotos i . e. galhos; floresta, mata, galho.

guru

e

/'

iába -

forquilha dos ramos das árvores, encruzilhada (A/ V) .

iakódu -

medula de certos vegetais (A/V).
lugar onde est~va uma árvore derrubada (A/V).
bagaço (A/V). Parte lenhosa da raiz das euphorbiáceas e
das palmeiras (e) .

igáda irága íru -

seda ou fibra de folíolos de brôto de palmeira (A/ V).

irúgi -

extremidade estragada de uma fôlha, de uma pena, dos cabelos (A/ V).

kupío -

nós dos troncos das árvores; qualquer saliência esferoidal
(A/ V) .

ó, óe -

brôto de taquara (A/ V). Brôto nôvo de cana e taquara
(C).

óra -

designação da vegetação sub-aquática dos pantanais (A/ V).

óto -

bico, tro1nba . de inseto, rosto; ponta, espinho, acúleo, cume.
frente (A/V) .

pedóbo -

nó das taquaras, das canas e de vegetais semelhantes
(A/ V).
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em relação ao estipe

palmeira (A/V). Sufixo que designa as palmáceas e as
árvores de estipe erecto (R). Talo verde (C). Cfr. nota
de rodapé 17.
itobóri - parte externa e dura de um estipe (A/V). Talo sêco
ainda pregado na palmeira (C).
itóia kódu - polpa do estipe de qualquer palmeira (A/V).
itoráre - parte externa do estipe de palmeira (A/ V) .
ído, íto -

b -

em relação à raiz

évi -

cabelos das têmporas, radículas das árvores, raizame das palmeiras (A/V).
okóra - raizame de palmeiras e vegetais semelhantes, raizames e
talos de certos vegetais aquáticos, desordem (A/ V).

'

e - relação à .fôlha
ága - cabeleira, fôlhas de certas palmeiras (A/ V).
ái, áe, áo - cabelos, pêlos de felídeos, felídeo, fôlha de palmeira
(A/ V). Palma, fôlha de palmeira (R). Ao é a forma singular.
airógu - folíolo de fôlha de palmeira indistintamente, mas não de
brôto (A/V) .
airúgu - fôlha entreaberta de palmeira (A/ V) .
bái, má - fôlha de qualquer palmeira; choupana por extensão
(A/ V). Palha (C).
íra - nervura de folíolo de fôlha de palmeira (A/ V) . Talinho de
palmeira (C).
ixíra - nervura de folíolo de fôlha de palmeira (A/V).
itóbo - parte basilar do pecíolo das fôlhas de uma palmeira (A/V).
Ponto em que começam as fôlbas de palmeiras (C).
itógwa - pecíolo sêco de fôlha de palmeira (A/ V) . Talo sêco das
palmeiras (C). A parte invaginada do talo das palmeiral),
particularmente do buriti (R) .
itorogódu - bráctea, espata (A/V).
mixigíra - nervura de folíolo (A/V). Pequena flecha das crianças
(C).
óro - filho, filhote, brôto de palmeira (A/V) . Brôto, rebento (R).
orogíri - fibras resistentes que envolvem o brôto das palmeiras
(A/ V).
orogódu - espata de cacho de palmeira (A/ V).
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endocarpo do côco, concha, pequena cerâmica com forma de
concha, cápsula de semente de tabaco, carôço de pequi;
carôço de manga, cartucho, colher (A/V) . Concha grande,
carôço, bala de espingarda, cartucho ( C) . Bola, bala, carôço (R).
éku - ôlho, limpidez, beleza, amarelo, cacho de côcos (A/V).
iíô - albumem de côco (R).
.
ó - côco, ponta, cauda de mamífero, pênis; pai; designação de vá·
rias relações de parentesco (A/V).
odága - pericárpio de côco (A/V).
odagaréu - côco com pericárpio (A/V).
okódu - pericárpio de côco (A/V) .'
onaregédu - filho, filha, menino, menina, criança; cacho nôvo de
palmeira (A/V) .
.orígi - côco sêco ainda inteiro (A/V) .
átu -

e -

,

.

vanos
'

itoboréu - designação genérica de qualquer palmeira adulta (A/V).
itógwa j'óia - cicatriz circular deixada no estipe pelos pecíolos depois de caídos (A/V).
kujeréu --- designação de qualquer palmeira quando começa a ter
estipe {A/V).
kuoréu designação · de qualquer pequena palmeira sem estipe
(A/V). Indaiá grande (C).
pareréu - qualquer palmeira cujo estipe tenha a altura de uma ema
(A/V).

Uma das palavras mais freqüentemente encontradas na nomenclatura botânica do Borôro é erúbo e suas variantes orúbo, jorúbo .
De etimologia incerta, os autores da Enciclopédia Bororo lhe conferem o significado de "doença, epidemia, estrepe; remédio, veneno,
vegetal mágico; aditivo da argila, tempêro de pomadas e do cerol".
Para Rondon jorubo kuro é "remédio, substância medicinal", enquanto jorubo isoladamente significa "tôco, côto de madeira preso
ao solo; moléstia, enfermidade, enguiço."
Na nomenclatura botânica, recebem o apôsto erúbo ou suas variantes, aquelas plantas usadas na medicina profilática e curativa, nas
práticas de feitiçaria e na consecução de valores socialmente aprovados . Há outros designativos de plantas, também usadas neste con-texto, em que apôsto não ocorre, como· veremos mais adiante, ·n1as
seu uso é regra para a maioria dos casos . Parece ser-lhe inerente a
qualidade de meio para um determinado fim. Neste ·sentido, empregamos simplesmente a tradução "remédio", que- ao nosso ver mais

J
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se aproxima .d a idéia que o índio associa ao têrmo erúbo . Albisetti e
Venturelli adotam preferencialmente a expressão "vegetal mágico"
quando se defrontam com o têrmo ligado a alguma planta. Tendo
em vista que êste designativo apresenta em português uma conotação de cunho fortemente subjetivo, evitamos usá-lo neste trabalho.
Utilizá-lo exigiria tôda ~ma discussão sôbre a procedência do emprêgo, o que o desconhecimento da ação terapêutica da maioria das
plantas impossibilita . De outro lado, nas palavras de Gioconda Mussolini, "a importante função psicológi.ca que desempenha a fé nas
propriedades dêstes vegetais", ( 22 ) não permite descartá-los como
inócuos através do têrmo "vegetais mágicos" . E ainda, citando Ad.
E. Jensen a êsse respeito, "die-Bezeichnung magisch wird ja meist
dann angewandt, wenn uns der vemünftige Sinn einer Handlung nicht
ohne weiteres zuganglich ist. Dies ist nun allerdings gerade bei
den jagerischen Brauchen meistens der Fall . . . Wenn die
Bezeichnung 'Jagdzauber' verwendet wird, so sollte das nur in dem
Bewusstsein geschehen, dass mit ihr nichts erklãrt wird, sondem nur
unverstandene Erscheinungen - wahrscheinlich falsch benannt
werden". ( 28 )
Constata-se então que o mundo vegetal dos Borôro se subdivide em plantas que constituem erúbo, remédio, e plantas que não
apresentam esta qualidade. Freqüentemente ocorrem dois nomes para uma só planta : um revelando-lhe as propriedades terapêuticas, e
portanto apresentando o têrmo erúbo no binômio, e a outra estabelecendo seu nome de fato. Assim, ao tamboril atribui-se o nome paeviaréu í devido à semelhança que alguma parte da planta - e no
caso provàvelmente as frutas - apresenta com orelhas de bugio.
Na sua função terapêutica a mesma planta recebe o nome de aígodóge erúbo, o remédio das suçuaranas
A palmeira acuri (A ttalea speciosa), enquanto espécie vegetal,
recebe o nome de ápe ou apído, devido à característica de pouco tamanho da semente ( 24 ); como jugo-dóge eimejéra uiorúbo ela "deveria conferir aos bororo qualidades semelhantes às dos queixadas:
(22) (23) -

f

(24) -

Mussolini, G. op. cit. pág. 95.
Jensen, Ad_ E . - M ythos und K1,lt bei Naturviilkern. Wiesbaden, 1951.
Pág. 169. Infelizmente, a designação 'mágico' é quase sempre - usada nos
casos em que o sentido racional de uma ação não nos f. accessível de
imediato. E isto é o que geralmente ocorre em relação aos costumes ca·
çadores . . . Ao se empregar a expressão 'feitiço de caça', deve-st fazêlo na consciência de que por ela nada se explica, e que ela apenas dá nome - e provàvelmente errôneo - a fenômenos não compreendidos.
(Tradução nossa) .
Segundo Albisetti e Venturelli, a, semente, pé, pequenez, vegetal de semente pequena. Apído = ápe, semente pequena, ido, estipe.

32

Thekla Hartmann

os chefes bororo espalham pela aldeia as fôlhas dela a fim de que os
súditos sejam obedientes como são os queixadas a seu ch.e fe". ( 2 5)
A ría uiorúbo e júrea í são dois nomes para a mesma . planta: no
primeiro, o índio lhe reconhece as propriedades de corretivo para a
cerâmica (segundo Albisetti e Venturelli, a decomposição do designativo é a seguinte: aría, panela de barro;úi, seu, orúbo, remédio); no
segundo afirma-se a sua existência específica dentro da flora regional, através de características próprias (segundo Albisetti e Venturelli, jurea, rasto de sucuri; í, árvore), ou seja, árvore cuja casca se
assemelha ao rasto de sucuri .
Outro exemplo flagrante fornecido pelo informante em campo
diz respeito a uma variedade de ag\1apé (Eichhornia sp . ). Inquirido
sôbre o nome, o índio respondeu póra,· ao nosso "para que serve''
respondeu bóe éku ekóri épa. Albisefti e Venturelli interpretam póra
como pó, água, rá, galho, significando "vegetação com galhos na água", e bóe éku ekóri épa seria bóe, índios bororo; e, (d)êles, éku,
olhos; e, (d)êles, kóri, dor; épa, para; portanto, algo para a dor dos
olhos dos Borôro. A utilização do vegetal confirmá seu valor no
tratamento de conjuntivites.
/
~sses dois níveis em que se processa a designação botânica não
sãQ sempre passíveis de distinção. Em muitos casos,, uma planta
apresenta apenas o nome que suas características morfológicas lhe
acarretaram, talvez porque não tenha sucedido em impôr-se ao índio
por qualidades terapêuticas. Em outros - e aqui trata-se de mera
hipótese, embora bastante documentada - essas qualidades se confirmaram 'através do êxito alcançado em contínuas experiências, firmando-se o nome "terapêutico" e perdendo-se a . designação· botânica
propriamente dita . É nossa contenção de que isso teria acontecido
com os inúmeros bóe erúbo, aróe erúbo, reá-dóge erúbo, etc. ( 26 )
que povoam a nomenclatura botânica bororo. Nem se poderia explicar de outra forma que uma percepção suficientemente sutil capaz
de distinguir as várias espécies dentro de um gênero, como foi demonstrado anteriormente, pudesse reunir grosseiramente sob a denominação geral ·de bóe erúbo, plantas da família das bombacáceas e
mirtáceas, de aróe erúbo, gutíferas e acantáceas, de réa-dóge erúbo,
apocináceas e poligaláceas. além de outras que até o momento não
foram identificadas.
Além desta observação, há outra ainda a fazer em relação ao
têrmo erúbo. Dentro da nomenclatura "terapêutica", erúbo - con10
(25) (26) -

Segundo Albisetti e Venturelli, jugo-dóge., queixadas; e, (d)êles, imejéra
chefe; úi, (d)êle, orúbo, vegetal m§ gico: vegetal m i gico do queix~õa chefe de uma manada de oorcos.
Rcspectivamente, remédio dos Bnrôro, remédio das almas e remédio dos
tatuetês (Tatu novemcinctus) .
'
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se pode ver nas listas de designativos - faz-se acompanhar em
grande parte dos casos por um nome de animal, tomado isolada ou
coletivamente, independente da interpretação etimológica que se queira efetuar. Fala-se, portanto, em têrmos de animal (ais) + erúbo
ou suas variantes '--- ámo uiorúbo, aipoburéuge erúbo, aígo-dóge
erúbo ( 27 ) quando a finalidade curativa ou profilática não é expressa
no nome, como se pode ver na lista de designativos ligados à fauna
à pág. 29 . Exceção parecem constituir nomes de feitiços, em que
também ocorre erúbo, associado, porém, a dentes, e portanto, a partes de animais .
Nos designativos propriamente botânicos, em que a forma erúbo,
não aparece, a consideração do animal em sua integralidade também
não ocorre . Os vegetais são denominados comparando-se partes da
planta com partes do animal. Como exemplo, podemos citar paeviaréu í, adugo-dóge etoréu, atúboe etagaréu significando respectivamente orelha de macaco, prêsa de onça, fígado de veado-galheiro,
devido às semelhanças que o índio encontra entre as partes da planta - fôlhas, frutos, flôres, etc . - e as mencionadas partes do animal.

Em apenas cinco casos documentados, erúbo não aparece en1
sua habitual situação posposta e não se associa a nome de qualquer
ser. Trata-se de jorúbo amagaduréu, jorúbo barigódu, jorúbo jerigíga, jorúbo makaréu e jorúbo ípo em que se manifestam resoectivamente as qualidades de anti-malárico, leveza, dureza, abundância, e
de habitat, dos "remédios". ( 28 ) Quanto à última planta citada,
jorúbo ípo, trata-se da Tocoyena formosa e as informações recebidas a seu respeito de dois informantes são bastante curiosas no sentido negativo, pois ela "não serve para nada", apesar da designação
estar nitidamente associada à noç5o de remédio. As anteriores confirmam a idéia de remédio por serem utilizadas respectivamente como anti-malárico, contra constipação, como preventivo de qualquer
moléstia e como febrífugo.
(27) (28) -

Respectivamente, remédio do tapiti (Sylvilagus brasilensis), remédio das
jaguatiricas (Felis pardalis) e remédio das suçuaranas (Felis roncolor).
Albisetti e Venturelli ·decompõem estas expressões da seguinte maneira
jorúbo amagaduréu épa - ji, seu, orúbo, remédio ; amttgaduréu, o que
treme ; épa, para (remédio para indiv íduos que tremem) . Jorúbo barlgódu - ji, seu, orúbo remédio; barig6du, leveza. (remédio muito leve).
J orúbo jerigíga - ji, seu, orúbo, vegetal mágico; ji, seu, erigíga, cerne
(raiz dura usada como vegetal mágico) . Jorúbo makaréu - #, seu, orúbo
remédio; máka, abundância, reu, sufixo que indica posse (remédio muito
comum). Jurúbo ípo - não é indicado pelos ·autores mencionados, constando, porém, de nosso material. A decomposição provável do étimo seria ji, seu , orúbo, remédio; ípo, árvore, especialmente do cerrado (árvore
do cerrado que serve para fazer algum remédio) .
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O ideal numa pesquisa dêste gênero seria isolar o nome botânico da planta daquele que lhe é conferido graças às suas qualidades medicinais. Ter-se-ía então, realmente, uma idéia bastante maic;
exata da nomenclatura botânica e das categorias de classificação .
Acreditamos que um trabalho de campo mais aprofundado revelaria
tais designativos em número maior do que o fizemos . Não cremos,
porém, que todos os nomes botânicos pudessem ser descobertos, de·, ,1d o às razões anterionnente enumeradas. A razão principal seria.
fora de dúvida, a de que o sucessivo êxito terapêutico de uma planta suprimiu sua designação propriamente botânica .

I

•

-

3.J

I

CATEGORIAS DE CLASSIFICAÇÃO

,
I

-

J7
Na tentativa de agrupar as plantas conhecidas pelos Guarani
em categorias de classificação, Leon Cadogan apresenta a seguinte
série de 24 critérios que presidem à denominação botânica daqueles
indígenas : ( 29 )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16 .
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
(29) -

Nomes "zoológicos" ( 108 itens)
Nomes baseados na côr da madeira e das plantas (20)
N ornes baseados em características do tronco, caule, etc.,
exceto a côr (22)
N ornes baseados em diversas características da planta ( 8)
Nornes baseados em características do fruto, bulbo, etc.
(23)
Nomes baseados em características da fôlha (12)
Nomes derivados do sabor, perfume, etc. ( 12)
Nornes derivados de qualidades resinosas, gomosas da
planta (3)
Nomes em "rá"
semelhante a (9)
Nomes em "ja"
dono de, que produzem; com características de ( 9)
Nomes que citam graxas, azeites- não existentes - nas
plantas (3)
·
Nomes relacionados com água, rocio, possivelmente co1n
chuva (6)
Nomes baseados em sons (3)
Nomes baseados em qualidades daninhas (10)
Nomes que indicam o emprêgo da planta (7)
Nomes re1acionados com utensílios, implementos (12)
Nomes relacionados com seres humanos ( 18)
Nomes que se referem a outras tribos (9)
Nomes relacionados com fogo, cinzas (3)
Nomes relacionados com a habitfição humana (6)
Nomes relacionados com o demônio (5)
Árvores cujas características se comparam com atributos
humanos (5)
Nomes que especificam as propriedades inedicinais das
plantas (4)

=
=

Cadogan, Leon - Breve contribuci6n al estu dio de la nomenclatura. guarani en botânica. Servido Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola, Boletin nro. 194. Asunción, 1955 .
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24 .
25.

Nornes que encerram reminiscências da religião, mitologia, magia ( 19)
Vários (5)

Transcrevemos a lista de critérios de Cadogan, qe um lado porque, à busca ·de uniformização nêsse gênero de estudos, procuramos
utilizá-la· com a mesma finalidade em relação à nomenclatura botâ··
nica borôro, de outro, porque verificamos que no tocante ao conhecimento que da flora tem êste grupo indígena, tais critérios nã.o são
suficientes para descrevê-lo, ou, pelo menos, não podem ser os mes ·
mos, segundo evidência do próprio material .

\

A primeira categoria de classificação de Cadogan será -discutida mais pormenorizadamente em páginas seguintes, tentando-se uma
adaptação em têrmos borôro . Queremos examinar agora o restante da lista com a mesma finalidade. Nas páginas que se seguem e
que apresentam sistemàticamente o inventário das designações botânicas dos Borôró, verifica-se que alguns critérios estabelecidos por
Cadogan para os Guarani não se encontram no materiâl borôro. Nornes baseados na côr da madeira e, de um modo geral, das plantas,
não aparecem, embora exista uma lenda referente à origem das côres
das fôlhas; ( 3 º) a côr é apenas utilizada, ·comt> já vimos, con10 critério de diferenciação entre espécies de um gênero. ( 31 ) Nomes e1n
que algum sufixo implique a idéia de ''dono de,· que produzem, com
características de" não existem em categ,oria especial, podendo, porém, ser encontrados ou assim interpretados na sub-divisão dos nomes zoológicos . Nomes que citam graxas e ázeites não existentes nas
plantas, relacionados com água, rocio, chuva não se encontram no
material borôro . Não aparecem também nomes baseados em qualidades daninhas, tal .como os apresenta Cadogan para os Guarani,
"ramas malígnas, abuela de la batata, espina mala, planta perjudicial,
acre, hierba malignâ, abuela del kara-kara inútil, kara maligno, piiíon
maio, abuela del remedio para guitarras, agua embrujada". ( 32 )
Pegareu, máu, e suas variantes, não concorrem para a nomenclatura
botânica borôro,-embora as finalidades élo uso de certas plantas possam set as de prejudicar, ferir e matar. Não ocorrem nomes que se
referem a outras tribos ou· que estejam relacionados com a habitação humana - com exceção de bái, que não indica propriamente
uma planta específica, mas é o têrmo usado ta~to para fôlha de qualquer ·palmeira, como para a choupana borôro, sendo óbvia a asso(30) (31) (32) -

Colbacchini, A. e Albisetti, C., op. cit. pág . 257 .
Cfr. pág. 10.
Cadogan, Leon, op . cit. pág . 15.
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ciação. Também não se encontram nomes relacionados com o dcmônio - não há correspondente bororo para o anã guarani, embora
existam espíritos maléficos bastante temidos, os bópe, causas do recurso a determinadas plantas, mas que não se manifestam expressamente na nomenclatura. Denominações ligar,\as a fogo e cinzas,
nomes de plantas que ·se caracterizam através de atributos humanos,
também não ocorrem. Tais são os critérios de classificação que não
foram considerados pela tribo em estudo.
Um levantamento das categorias que o material borôro permitiria construir teria o seguinte resultado:
1 . Nomes ligados à fauna ( 102 itens)
2 . N ornes relacionados com características do tronco, caule,
etc. (15)
3 . N ornes baseados em características das fôlhas ( 4)
4 . Nomes baseados em características do fruto, bulbo, semente, etc. ( 6)
5. Nomes ligados ao sabor, perfume da planta (9)
6 . N ornes em "reu"
semelhante a ( 14)
7. Nomes derivados de qualidades resinosas, gomosas da
planta ( 4)
8 . Nomes que indicam o emprêgo da planta (20)
9. Nomes ligados a artefatos da cultura material ( 11)
1O. Nomes ligados a plantas cultivadas ( 4)
11. Nomes relacionados com fenômenos meteorológicos, corpos celestes, etc . ( 4)
12. N ornes Jigados a crenças, cerimÔf!ias, sobrenatural, etc.
(12)
13 . N ornes relacionados a seres humanos ( 12)
14 . Nomes indicando o habitat das plantas (7)
15. Vários

=

1.

NOMES LIGADOS A FAUNA

Examinemos as possibilidades de aplicação da primeira categoria de Leon Cadogan - nomes "zoológicos" - ao material borôro.
Tanto no sistema guarani, como no borôro é aí que se reune o maior
número de étimos botânicos, 108 e 102 respeciivamente. Cadogan
sub-divide a categoria em:
a . erva de quadrúpedes
aves
répteis
abelhas e vespas
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b.
c.

d.
e.
f.

g.

mandioca, frutas, alimentos que pertencem a animal
árvores de animais
nomes em que um implemento, ferramenta se atribui a um
animal
membros, órgãos de animais
órgãos
genitais de animais
, .
var1os

Em relação à primeira sub-divisão, nota-se que ao Borôro falta
inteiramente a noção de "erva", tão comu.m entre os Guarani e ex, pressa no têrmo kaá. À vegetação herbácea falta um têrmo genérico
que a distinga da de tipo arbóreo, arbustivo, aquático, etc. As gramíneas, que no Guarani se enquadram dentro da categoria kaá, apresentam nomes específicos quando são conhecidas e/ ou utilizadas;
quando não, recebem simplesmente a denominação bóe bútu, que na
Enciclopédia Bororo é interpretada como bóe, coisa; bútu, nascimento (vegetação brotada) e traduzida como capim, pastagem . ( 33) B óe
hútu é designsção genérica para gramíneas . Quando , espécimes desta ordem têm interêsse terapêutico, recebem um nome em que seu valor
medicinal é patenteado . Pode-se ilustrar a afirmação com o seguinte exemplo: ao ser apresentada a gramínea, o índio rotulou-a como
nóre okóri épa, nóre, ardência; o, sua, kóri, dor; épa, para (vegetal
para a ardência dos olhos) e seu emprêgo foi explicado neste sentido.
Diante da pergunta do nome real da planta, o informante acrescentou bóe bútu, capim. Búke imoriréu é o non1e específico do capiin
vulgarmente conhecido por barba-de-bode (Aristida pallens), kiwóro
é o capim-da-praia e o capim-gigante é metóri, o primeiro interpretado como vegetal em tufos como os pêlos das patas anteriores do
tamanduá-bandeira, os dois últimos de etimologia desconhecida. ( 34 )
Os três, porém, são bóe bútu, classificação genérica. Esta expressão,
entretanto, está longe de ter o mesmo âmbito do congênere em Gua·
rani. São raras as plantas em que a encontra~os no nome, e não
se refere jamais a outro tipo de vegetação, a herbácea por exemplo,
a que o têrmo kaá se estende .
Essas consid~rações nos levaram a reunir as sub-divisões "erva
de animais" e "árvores de animais" de Cadogan numa só categoria.
Entretanto, o exame atento do material dêste grupo aconselhou distinguir entre aquelas plantas em que
a. semelhanças de características morfológicas entre planta e
animal estão manifestas diretamente no nome,
(33 ) (34) -

Albisetti, C. e Venturelli, A. - op . cit. pág. 297 .
Albisetti, C. e Venturelli, A. op. cit. págs. 524, 73 2 e 'i97.
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•

tal semelhança é atribuída nas tentativas de traçar a origem do nome ou se encontra indiretamente na explicação
'
dada pelos informantes,
e. e em que nem direta nem indiretamente se encontra qualquer indício de que car'!:cterísticas morfológicas tenham determinado a denominação de un1a planta em relação a um
animal.
Em relação às duas primeiras sub-divisões, cumpre lembrar as
palavras de Zerries: "Ihre Wirksamkeit be111ht angeblich auf der
ãusseren, tatsãchlichen oder eingebildeten Ãhnlichkeit der Blatter und
andere Pflanzenteile mit der jeweiligen Tierart, woraus eine innere
Anziehungskraft resultieren soll. " ( 35 )
Quanto à terceira sub-divisão que estabelecemos, estas considerações não se aplicam. As plantas que aqui se apresentam não se
enquadram nas categorias anteriores. caracterizando-se apenas por
pertencerem a uma determinada espécie animal, ton1ada específica ou
coletivamente. Em relação a elas pode-se recordar as palavras do
mesmo autor acima citado: "Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die
ãussere Ãhnlichkeit allein die ursprüngliche Ursache des sympathetischen Verhaltnisses nicht gebildet haben kann . Vermutlich spielten
hierbei genaue N aturbeobachtungen eine Rolle, welche die Beziehungen zwischen der betr. Pflanze und der dazugehorigen Tierspezies auch auf für uns einleuchtendere Weise rechtfertigen. Erfahrungen solcher Art sind jedoch den Eingeborenen Südamerikas im Laufe
der Zeit verforen gegangen, wie das so hãufig der Fall ist, und sind
daher von den Berichterstattern nicht überliefert worden, so dass uns
als Anhaltspunkt nur das Criterium der ãusseren .Ãhnlichkeit verblieben ist." ( 36 ) Voltaremos ao assunto mais adiante.
A categoria "mandioca, frutas, alimentos que pertencem a animal" não se aplica ao caso borôro, na medida em que tais itens de(35) -

r

( 36) -

Zerries, Otto - Wild und Buschgeister in Südamerika. \Viesbaden, 1954.
Pág. 22 5. Sua eficácia baseia-se, ao que parece, na semelhança externa,
real ou imaginária, das fôlhas e outras partes da planta com a respectiva
espécie animal, donde resultaria uma fôrça de atração interna. ('fradução nossa) .
Zerries, Otto, op. cit., pág. 226. É mais do que provável que a semelhança externa não tenha sido, por si só, a causa primordial da relação
simpatética. Presumivelmente observações precisas da natureza desempenharam aqui um papel que também esclareceriam para nós a relação
entre uma determinada planta e a espécie animal correspondente. Expe riências dêste tipo, entretanto, perderam-se no correr do tempo para os
indígenas da América do Sul, como sóe acontecer tão fre•::iüentemente, e
por isso não foram transmitidas pelos cronistas, restando-nos apenas, como ponto de apôio, o critério da semelhança externa. (Tradução nossa).
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notam posse por determinado animal como na instância acima . Trata-se aqui, ao nosso ver, apenas da constatação real de hábitos alimentares do mundo animal ou de observações de cunho ecológico.
A relação ferramenta-animal, uma das sub-divisões da categoria de nomes zoológicos estabelecida por Cadogan para os Guarani,
parece não se ter colocado ao espírito borôro. Quanto à associação
entre formas de fôlha, flor, fruto, etc. a órgãos genitais de animal,
dela temos apenas dois exemplos, que não parecem conclusivos para
o estabelecimento desta sub-divisão da categoria de nomes ligados à
fauna. Um destes exemplos não apresenta a associaç?.o diretamente
no nome da planta: a informação nos foi dada à margem, e referese ao aígo. dóge erúbo, ou seja, remédio das suçuaran~s (Felis concolor) . Os frutos dêste "remédio das suçuranas", que é uma espécie do gênero Tibouchina, apresentam realmente características de
forte. pubescência que lembram, como nos indicaram os informantes,
testículos do animal. O segundo exemplo refere-se à plnta bakái,
não identificada botânicamente, caracterizada por apresentar frutos
carnosos comestíveis . A decomposição do nome poderia se dar em
têrmos de báka, penis,_i, árvore; segundo informaçã9 do revmo. pe.
Venturelli, báka ~s vêzes significa também vagem, por semelhança
•
com pen1s.
Quanto à sub-divisão "membros, órgãos de animais" estabelecida por L. Cadogan, veremos que ela é fartamente documentada
também para o material borôro.
Assim, a adaptação que o material boiôro requer da 1ista de
categorias de classificação de Leon Cadogan, referente ~ nomes "zoológicos", assume a seguinte forma:
1.
a.

b.
c.
d.
e.

Nomes ligados à fauna
nomes em que figuram explícitas as semelhanças de caracteres morfológicos_ entre plantas e animal
nomes em que tal semelhança é atribuída indiretamente
nomes em que tal semelhança não pode ser traçada, quer
direta, quer indiretamente
plantas que são alimen~o de animais
plantas relacionadas com filhotes de animais

*
* •
a.

Nomes em que figuram explícitas as semelhantes de caracteres morfológicos eritre planta e animal.

•
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Cabeça:
jatugúgoe etaoriréu - jatugúgoe, piaus dourados (Leporinus
sp. ) ; et ( d) êles, áo, cabeça, ri, dureza, reu, sufixo de semelhança.
Vegetal com fruta dura como a cabeça de piaus dourados. (A/ V).
*kúje etaoréu - kúje, mutum (Crax alector); et, (d)êle, áo,
cabeça, reu suf. sem. Vegetal semelhante a cabeça do mutum. (A/ V).
*marége etaoréu - marége, variante de barége, animais silvestres, feras, índios de tribo não bororo; et, (d)êles, áo, cabeça, reu,
suf. sem . Vegetal (com fruto) semelhante a cabeça de fera (?) .
(A/V).
*nabúre etáo goiréu - nabúre, ararapiranga (Psittace chloroptera); et, ( d) ela, áo, cabeça; goiréu, o arrepiado . Vegetal semelh~n - .
te à cabeça arrepiada da ararapiranga . (A/ V) .
*nabúre etaoréu - nabúre, ararapiranga (Psittace chloroptera);
et, (d)ela, áo, cabeça, reu, suf. sem . Flor semelhante a cabeça de
ararapiranga. (A/ V).
*paetaoréu í - páe, macacos, e, (d)êles, áo, cabeça, reu, suf.
sem . ; i, árvore. Árvore com frutos semelhantes a cabeça de macacos. (A/ V).
Boca, bico, derites, maxilar, língua.
adúgo 6 jorúbo - adúgo, onça (Felis onca); 6, dente; ji, seu
orúbo, vegetal 1 mágico. Vegetal mágico contra os dentes da onça.
(A/V).
*adúgo-dóge etoréu -- adúgo-dóge, onças (Felis onca); et, (d)
elas, ó, prêsa, reu, suf. sem. Fruta semelhante a prêsas de onças .
(A/ V).
*báxe enodoréu í - b~áxe, garças (Ardea sp. ); en, (d)elas,
ódo, bico, reu, suf. sem. ; í, árvore. Árvore com flôres pontiagudas
como bico de garças . (A/ V) .
barége ekeruréu - barége, mamíferos; ek, (d) êles, éru, língua,
reu, suf. sem . Arbusto com fôlhas semelhantes a língua de jaguares. (A/ V.
éwo 6 jorubo - éwo, cascavel ( Crotalus terrificus); ó, dente;
ji, seu, orúbo, vegetal mágico. Vegetal cuja flôr sêca apresenta pontas duras semelhantes a dentes de cascavel. (A/ V) .
*nabúre ekeruréu - nabúre, ararapiranga (Psittace chforoptera); ek, (d)ela, éru, língua, reu, suf. sem. Flôres semelhantes a língua de ararapiranga. (A/V).
ókwtl boaréu ó jorúbo ókwa boaréu, cascudo (Lor!caria
gen.); 6. dente; ji, seu, orúbo, feitiço. Feitiço do dente do cascudo.
(A/V).

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

Thekla Hartmann

44

rókoe enoguraréu - rókoe, curimatãs (Prochilodon sp. ) ; en,
(d)êles, ogúra, maxilar inferior, reu, suf. sem. Vegetal com flôres
semelhantes a bôca de curimatã . (A/V) .
úi ó jorubo - úi, traíra; ó, dente; ji, seu, orúbo, feitiço. Feitiço do dente de traíra. (A/ V) .

Orelhas, nariz, focinho .
*eparíwa í - e, (d)êles, paríwa, focinho de queixada (Tayassu
pecari); í, árvore. Árvore com frutos semelhantes a focinho de queixada. (A/V).
*kédoge ekenoré.u - ké-dóge, morcêgos; ek, (d)êles, éno, nariz, reu, suf. sem. Vegetal semelhante a nariz de morcêgos.
*kíe eviaréu í - kíe, antas (Tapirus amer:icanus); e, (d)elas,
vía, orelha, reu, suf. sem . Árvore com fôlhas semelhantes a orelhas
de antas. (A/ V).
paeviaréu í - páe, macacos, vía, orelha, reu, suf. sem.; í, árvore. Árvore com frutas semelhantes a orelha de macaco. (A/V).
I
Membros.
ápue ewurearéu í - ápue, pacas (Cuniculus paca); e, (d) elas,
wúrea, pegada, reu, suf. sem. ; í, árvore. Árvore cujas fôlhas se
assemelham a pegadas de pacas. (A/ V).
búke imoriréu - búke, tamanduá-bandeira (Myrmecophaga jubata); imóri, antebraço, reu, suf. sem. Vegetal em tufos como os
pêlos das patas anteriores do tamanduá-bandeira. (A/V) .
paretoriréu - páre, emas (Rhea americana), e, (d)elas, tóri,
canela, reu, suf. sem. Vegetal semelhante a canela de ema. (A/V).

Unhas, garras .
*kurugúgwoe ewuregiréu - kurugúgwoe, gaviões caracaraí (Milvago chimango); e, (d)êles, wurégi, garra, reu, suf. sem. Vegetal
semelhante as garras de gavião caracaraí.
*pobogo-dóge ewuregiréu - pobógo-dóge, guaçuetês (Mazama
americana); e, (d)êles, wurégi, cascos, reu, suf. sem. Vegetal semelhante a cascos de guaçuetê .

Entranhas: órgãos internos, ossos .
atúboe etagaréu - atúboe, veados-galheiros ( Odoccileus suacuapara); et, (d)êles, ága, fígado, reu, suf. sem. Vegetal com fôlhas
•
semelhantes a fígado de veados-galheiros. (A/ V) .
barége epegururéu - barége, mamíferos; e, (d)êles, pegúru, intestino, reu, suf sem. Vegetal semelhante _a intestino de animais.

•
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kíe epegúru gigiriréu - kíe, antas (Tapirus americanus); e, (d)
elas, pegúru, intestino; gigiriréu, o ondulado. Vegetal cujas flôres
apresentam alças como o intestino de anta. (A/ V) .
kíe eiuraréu í - kíe, antas (Tapirus americanus); e, (d)elas,
iúre, costelas, reu, suf. sem.; í, árvore. Árvore de fruta semelhante a uuma costela de anta. (A/ V) .
kíe eruworaréu - kíe, antas (Tapirus americanus); e, (d)eias,
rúwo rá, hióide, reu, sef. sem. Vegetal com frutos semelhantes a
hióide de anta . (A/ V) .

Pele, escamas, plumas .
kiége etaroréu-kiége, aves; et, (d)elas, áro, plumas, reu, suf.
sem. Vegetal com fôlhas semelhantes a plumas de aves . (A/ V) .
*rókoe ewoduréu - rókoe, curimatãs (Prochilodon sp.); e,
( d) êles, wódo, escama, reu, suf. sem . Vegetal cujas f ôlhas se assemelham a escama de curimatãs. (A/ V) .
uwaeidóru boriréu í - uwáe, jacarés (Caiman gen. ), e, (d)
êles, idóru, pescoço; bóri, carapaça, réu, suf. possessivo. Árvore cuja casca se assemelha pela ruvidez à pela do pescoço de jacaré. (A/ V).
Vários.
báxe epegaguréu í - báxe, garças (Ardea sp. ), e, (d)elas, pegagúru, excremento semilíquido, reu, suf. sem. í, árvore. Vegetal (com
seiva) semelhante a excremento de garças. (A/ V).
búke epejaréu - búke, tamanduá-bandeira (Myrmecophaga jubata); e, ( d) êle, pejá, ânus, reu suf sem. Vegetal com flor verme·
melha como ânus de tamanduá-bandeira. (A/ V) .
*júgo-dóge etoboréu - júgo-dóge, queixadas (Tayassu pecari);
et, ( d) êles, bó, nádega, reu, suf. sen1. Vegetal com fôlhas semelhantes a nádegas de queixadas. (A/V).
júkoe eigururéu í - júkoe, macacos; e, (d)êles, igúru, urina, reu,
suf. sem . ; í, árvore . Árvore com frutos da côr da urina de macacos .
(A/V).
kíe emogururéu - kie, antas (Tapirus americanus); e, (d)elas,
mogúro, mama, reu, suf. sem. Vegetal com acúleos semelhantes a
mamas de antas. (A/ V).
uwáetoréu - uwáe, jacarés (Caiman gen. ), et, (u)êles, ó, cauda, reu, suf. sem. Vegetal semelhante a cauda de jacaré. (A/V).
b.

Nomes em que as semelhanças de caracteres morfológicos
entre planta e animal são atribuídos indiretamente.
*ámoe erúbo - ámoe, tapitis (Sylvilagus brasiliensis); e, (d)
êles, erúbo, remédio. Remédio com fôlhas semelhantes a patas de tapitis. (A/ V) .
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aragióro-dóge erúbo - aragióro-dóge, abelhas arapuás; e, (d)
elas, erúbo, remédio. Vegetal com gôsto do mel das abelhas arapuás.
*báxe íka - báxe, garça (Ardea sp.); íka, arbusto. Arbusto
com flôres brancas como garça . (A/ V) .
*báxe uiorúbo - báxe, garça (,4rdea sp. ); úi, (d)ela; orúbo,
remédio. Vegetal com fôlhas semelhantes a pés de garças. (A/V).
bakaígo uiorúbo - bakaígo, aranha-; úi, (d)ela, orúbo, remédio. Vegetal com raízes semelhantes a aranhás. (A/ V).
*batagáje uiorúbo - batagáje, biguá; úi, (d)êle, orúbo, remédio. Vegetal com frutos semelhantes a bico de biguá. (A/ V).
buiógo í - buiógo, piranha; í, árvore. Árvore com frutos semelhantes a piranhas. (A/ V).
*kudóboe erúbo kudóboe, quatis (Nasua nasua); e, (d)
êles, erúbo, remédio. Vegetal com flôres listradas como a cauda de
quati. (A/ V).
*kurugúgwa uiorúbo - kurugúgwa, gavião-caracaraí (Milvago
chimango); úi, ( d)êle, orúbo, remédio. Vegetal com gavinhas semelhantes a garras de gavião-caracaraí. (A/V).
mokureábo uiorúbo - mokureábo, curiango (Nyctidromus albicollis) ; úi, ( d) êle, orúbo, remédio. Vegetal com flor semelhante
ao bico aberto do curiango. (A/ V).
*ókwa uiorúbo - ókwa, lobinho (Canis thous ); úi, (d) êle, orúbo, remédio. Vegetal com fôlhas semelhantes a pés de lobinhos.
(A/V).
*riwódoe erúbo - riwódoe, inhambus-xororó (Crypturus parvirostris ); e, (d)êles, erúbo, remédio . Vegetal com ramos vermelhos
como perna de inhambus-xororó. (A/ V).
*togwáre uiorúbo - togwáre, mutuca; úi, seu, orúbo, remédio.
Vegetal com flôres semelhantes a mutucas.
túdu uiorúbo - túdu, caburé ( Glaucidium brasilianu1n ); ili, seu,
orúbo, remédio. Vegetal com acúleos semelhantes a garras de caburés. (A/V) .
c.

Nomes em que a semelhança de caracteres n1orfológicos entre planta e animal não pode ser traçada, quer direta, quer
indiretamente .
adúgo-dóge erúbo - adúgo-dóge, onças (Felis onca); e, (d)
elas, erúbo, remédio. Remédio das onças. (A/ V) .
aígo uiorúbo - aígo, suçuarana ( Felis concolor ) ; úi, (d) elas,
orúbo. remédio. Remédio da suçuarana. (A/V).
*aipoburéuge erúbo - aipoburéuge, jaguatiricas (Felis pardalis);
e, (d)elas, erúbo, remédio. Remédio das jaguatiricas. (A/V).

•
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betága uiorúbo - betága, centopéia (Scolopendra gigas); úi,
seu. orúbo, remédio. Remédio da centopéia. (A/ V). (37)
*jómo uiorúbo - jómo, lontra (Lutra sp.); úi, seu, orúbo remédio. Ren1édio da lontra. (A/V) .
*jóve erúbo - jóve, abelhas tataíras (Melipona tataira); e; (d)
elas, erúbo, re1nédio. Remédio das abelhas tataíras. (A/V) .
júgo-dóge eimejéra uiorúbo júgo-dóge, queixadas (Tayassu
pecari); e, (d)êles, imejéra, chefe; úi seu, orúbo, remédio. Remédio do chefe dos qeixadas. (A/V).
kadogáre uiorúbo - kadogáre, martin1-pescador ( Ceryle americana) ;úi, seu, orúbo, remédio. Remédio do martim-pescador. (A/ V).
*kudóboe eimejéra uiorúbo - kudóboe, quatis (Nasua nasua);
e, (d)êles, imejéra, chefe; úi, seu, orúbo, remédio. Ren1édio do chefe dos quatis. (A/V).
*okóge erúbo - okóge, dourados (Salminus sp.); e, (d)êles,
erúbo, remédio. Remédio dos dourados. (A/V) .
*pári kiogódo-dóge erúbo - pári kiogódo-dóge, perdizes (Rhínchotus rufescens); e, (d)elas, erúbo, remédio. Remédio das perdizes. (A/V).
*piodúdoe erúbo - piodúdoe, beija-flôres; e, (d)êles, erúbo, remédio. Remédio dos beija-flôres. (A/V).
ríe uiorúb@ - ríe, guará ( Chrysocyon brachyurus) ;úi, seu, orúbu, remédio, Remédio do guará. (A/V) .
Em relação a esta sub-divisão da categoria de nomes ligados à
fauna, algumas observações de caráter tentativo, não documentadas,
se fazem necessárias. Ao considerar a lista supra nota-se, como já
foi dito anteriormente, que ~s plantas arroladas recebem nomes associados a uma espécie animal, tomada isolada ou coletivamente
(aígo uiorúbo. remédio da suçuar~na, adúgo-dóge erúbo, remédio das
onças) . Duas exceções são formadas por kudóboe eimejéra uiorúbo
e júgo-dóge eimejéra uiorúbo, étimos em que a ênfase é dada a um

(37) -

Albisetti e Venturelli atribuem ao têrmo betága o signifh.ado de vegetal
ou inseto semelhante a uma cabeleira: bóe, bororo, et, (d)êles, ágtJ, cabeleira (op. cit. pág. 269), designar.do uma variedade de ~.rbusto do cerrado e uma variedade de grande centopéia. Colbacchini e Albisetti referemse ao têrmo como designativo de escorpião, centopéia, feto macho (vegetal) à pág. 415. Betága uiorúbo é identificado por A.lbisetti e Venturelli com a dormideira. .t<.ecolhemos exemplares de betága hvára e betága í, respectivamente arbusto e árvore da centopéia, ambas identifica.
das por Rondon com o barbatimão. A determinação realizada no Instituto de Botânica identificou betága iwára com a Mimosa papposa Benth.,
não tendo sido ainda identificada betága í.
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elemento muito particular da espécie: o chefe ou guia dos bandos
de quatis e de queixadas . ( ss)
Se se proceder a u.m levantamento do emprêgo das mencionadas
plantas, verifica-se que os vegetais assim associados aos grandes marníferos são utilizados para propiciar as caçadas dêsses mesmos animais. Sabemos pela literatura acerca dos Borôro da grande importância econômica da caça para o grupo em geral e da importância
cerimonial da caça aos felídeos em particular, intimamente ligada que
está aos complexos ritos funerários da tribo como compensação pela perda de um membro do grupo . "Quando um bororo morre é escolhido um seu representante denominado aróe maíwu, alma nova,
ou iádu, companheiro, cuja obrigação principal é vingar a morte do
representado, abatendo uma onça cuj9 couro será dado a um parente do defunto." ( 39 ) Que a caça à onça não é emprêsa fácil atesta-o
o fato de que o aróe maíwu pode levar meses e mesmo anos sen1
poder desincumbir-se da obrigação. Recursos para facilitar a emprêsa, tais como os vários erúbo para felizes caçadas qe felídeos, são
portanto numerosos. "Deve-se observar que os índios acreditam que
a morte seja causada por um bópe, espírito malfazejo, e que a onça
seja um bópe. Matando um felídeo, eliminam um bópe, efetuando
assim uma vingança." ( 4 º) Discutindo a interpretação do bári, xamã
dos espíritos, em relação ao banquete das feras realizado em honra
do matador de um felídeo, os mesmos autores assim se expressam e1n
determinada passagem: "o bári garante que um maeréboe, espírito"
- também chamado bópe - "recebe as coisas oferecidas ao matador e no céu as mostra ao Maeréboe-dóge Etúo, pai dos espíritos. Estes compraz-se tanto mais, quanto mais vistosa e rica é a oferta e
como móri, recompensa, mandará outros felídeos quando dêles os
bororo precisarem . " ( 41)
As várias passagens transcritas e principalmente a última parecem apontar para a existência de uma entidade que está em estreita
relação com os felídeos, que os controla e que deve ser propiciada a
fim de que entregue um dêsses animais ao caçador para que o ciclo
funerário e suas obrigações possam realizar-se. A figura de um "senhor das onças" e~ num sentido mais amplo, de um "senhor dos animais" não é novidade na etnografia sul-americana. Otto Zerries, em
Wild-undBuschgeister in Sii.d-Amerika, reune e discute farta doeu(38) -

Rondon indica imegéra como formador do masculino, assim como imédo.
As formas cudôbo imegéra e júco itnegéra correspondem, segundo êle,
respectivamente a quati macho e macaco macho. (Rondon, op. cit. pág.
21).

(39) -

(40) (41) -

Albisetti e Venturelli, op. cit. pág. 804.
Albisetti e Ven turelli, op. cit. pág. 804.
Albisetti e Venturelli, op. cit. pág. 235, grifo nosso.
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mentação a respeito. Não há, porém, qualquer trabalho sistemático
que procure verificar sua existência entre um grupo tão caracteristicamente caçador como é o borôro. A íntima d~pendência entre homem e animal se faz sentir a cada passo e em qualquer tipo de aná·lise a que se submeta a cultura dêstes índios . Tanto relatos de cunho
descritivo como os de caráter interpretativo se complementam neste
sentido. E mesmo um despretencioso ensaio como o presente, apenas preocupado em apontar as características gerais da nomenclatura
botânica dos Borôro, encontra suficiente material para justificar uma
pesquisa futura dentro destas linhas. O próprio processo de designação do mundo vegetal parece confirmar a caracterização de Zerries de um povo caçador: "Das Denken des Jagers kreist um das
Tier, genauer g:enommen um das Jagdwild, in den frühen Stufen nahezu der alleinige Erhalter seiner Existenz und sein grosser Gegenspieler zugleich, der sich durch Flucht oder Verteidigung seinem Zugriff entziehen kann. Daraus ergibt sich das Gefühl einer engen Zusammengehorigkeit von Mensch und Tier, die in einer besonderen
Beziehung einer Tjerart zu einem Individuum, Geschlecht oder Stamm,
zunachst noch ohne Fixierung in einem festen sozialen System, seinen
Ausdruck findet." ( 42)
Estas considerações se estendem também para tôdas aquelas
plantas associadas a peixes, no nome e/ou em suas finalidades, pois
em seu esquema mental o pescador continua sendo, em última análi1
se, um caçador.
Outras súgestões ainda nascem da consideração da lista supra e
dizem respeito àqueles nomes em que se destaca a figura de um chefe
de quatis e de um chefe dos queixadas. Pode-se argumentar que o
conhecimento que o índio tem dos hábitos do mundo animal de que
depende sua sobrevivência e por isso é sujeito a atentas observações,
tenha levado o Borôro a reconhecer a existência de um tipo de organização entre êstes animais que vivem em bandos e outros em que
a característica coletiva não é tão evidente . De outro lado, porém,
tendo em mente as linhas organizatórias de culturas caçadoras, fica
muito próxima a associação com depoimentos bastante comuns na
etnografia sul-americana referente a "senhores" de determinadas es(42) -

Zcrries, Otto, op. cit. pág. 4. O pensamento do caçador gira em tôrno
do animal, e em particular do animal de caça, que constitui nos escalões
mais antigos dos grupos caçado::ec; simultâneamente o mantenerlor quase
exclusivo de sua existência e seu adversário, que pode subtrair-se de seus
ataques através de fuga ou defesa. Dai resulta um sentimento de estreita congenialidade entre homem e animal, que encontra sua expressão,
inicialmente sem qualquer fixação num sólido sistema social, numa relação especial entre uma espécie animal com um individuo, estirpe ou tribo. (Tradução nossa).

•
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pécies animais, principalmente o "senhor" dos queixadas e porcos do
mato, e que no Brasil são documentados para a área amazônica, o
planalto oriental, para os grupos tupis Tcnetehara e Chipaya, para
os Ofaié-Chavante, os Apiaká, além de outros do continente exan1inados neste contexto por Otto Zerries .
d.

Plantas que

s~o

alimento de animais.

*béo uké jorúbo - béo, seriema (Cariama cristata); u, seu, ké,
alimento; jí, (d)ela, orúbo, remédio. Vegetal usado como remédio
cujos frutos sf o comidos pela seriema. (A/V).
• kíe eké áru xáru - kie, antas ( T apirus americanus) ;· e, ( d)
elas, ké, alimento; arú, fôlha; ci, sua, arú, magreza. Vegetal de fôlhas
finas que fornecem alimento às antas. (A/V).
makáo úke jorúbo.-makáo, macauã (Herpethotheres cachinnans
gueribundus); u, seu, ké, alimento; ji, ( d) êle, orúbo, remédio. Vegetal que é comido pela macauã . (A/V)
marugódu úke jorúbo - marugódu, larva; u, seu, ké, alin1ento~
ji, ( d) ela ,orúbo, remédio . Vegetal que fornece alimento a larvas .
(4ª) (A/V).
metúgu úke joúbo - metúgu, pomba ( Columba sp. ) ; u, seu
ké, alimento; ji, (d)eJa, orúbo, remédio. Remédio vegetal de que se
alimenta a pomba. ( 44 ) (A /V).
*pái úke jorúbo - pái, bugio, u, seu, ké, alimento, ii, ( d) êle
orúbo, remédio. Vegetal usado como remédio e que é comido pelo
bugio. (A/V}.
pári úke iorúbo - pári, ema (Rhea americana) ;u, seu, ké, alimento; ji, (d)ela, orúbo, remédio. Vegetal que é comido pela ema.
(A/V).
*piodúdoe eké - piodúdoe, beija-flôres; e, (d)êles, ké, alimento. Vegetal que é alimento de beija-flôres.
*tamígi úke jorúbo - tamígi, anhuma (Palamedea cornuta);
seu, ké, alimento; ji, (d)ela, orúbo, remédio.Vegetal que é comido
pela anhun1a .
Ao considerarmos a composiç~o de cada um dêsses étimos, no tamos a constância da componente ké, ou seja, alimento. Embora as
demais partes do nome não o expliquem, esta componente se refere
a frutos, flôres ou fôlhas da p1anta, que o índio constatou serem co~

(;

(43) (44) -

Albisctti e Venturelli interpretam indiretamente o designativo como tnn
vegetal com frutas semelhantes a larvas, não considerando portanto a
característica de "comida" ou "alimento".
Os mesmos autores referem-se a esta planta como a um remédio vegetai
cuja flor assemelha-se a cabeça de pomba, desprezando a característica
alimentar .
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n1idos pelo animal a êle associado. Observações dêste tipo, de natureza ecológica, constituiriam um primeiro momento Je designação
destas plantas, bastante visível ainda num dos nomes arrolados:
piodúdoe eké, alimento de beija-flôres. .
Desta constatação de hábitos alimentares passa-se para o segundo momento em que se responsabiliza êsses mesmos hábitos por
determinadas características do animal, consideradas desejáveis também pelo ser humano . Assim, os remédios da seriema e da ema se
destinam a conferir velocidade àqueles que os tomam, enquanto que
as qualidades vocais de um macauã ou um bugio se obtêm através
da ingestão de alimentos dêstes animais .
Velocidade, boa voz e tantos outros atributos que se acredita
obter através do uso de plantas associadas a animais que os possuem
passam assim a ser índices bastante valiosos para a determinação de
atributos humanos desejáveis, ·à base dos quais se poderia definir a
personalidade socialmente aprovada pelo grupo .
É nesse sentido também que se explicam os nomes de plantas

relacionadas com filhotes de animais e que vão exemplificados abaixo.
Embora as plantas sejam indiretamente associadas a elementos animais, tais como odor, forma das patas, etc. em suas características
morfológicas, têm em geral como finalidade de uso alguma relação
com formas de desenvolvimento infantil: crescer forte, crescer depressa, etc. Aliás, também a medicina "pediátrica'' horôro fornece
inestimáveis informações sôbre os ideais e processos de educação da
tribo, problema que ainda pretendemos abordar em trabalho futuro .
e.

N ornes relacionados ~com filhotes de animais .

júgo-dóge etóre erúbo - júgo-dóge, queixadas (Tayassu pecari).
et, (d)êles, óre, fiL11os; e, (d)êles, erúbo, remédio. Remédio dos filhotes de queixadas . (A/ V) .
*kíe etóre erúbo - kíe, antas (Tapirus americanus); et, (d)
elas, óre, filhos; e, (d)êfes, erúbo, remédio. Remédio das crias de antas. (A/ V).
okíwoe etóre erúbo - okíwoe, capivaras (Hydrochoerus hydro··
choerus) ; et, ( d) elas, óre, filhos; e, ( d) êles, erúbo, remédio . Remédio das crias de capivaras . (A/V) .
uwaetóre erúbo - uwáe, jacarés ( Caiman gen . ) , et, ( d) êles
óre, filhotes; e, ( d) êles, erúbo, ren1édio . Remédio· dos filhotes de
jacarés . (A/V) .
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2.

NOMES RELACIONADOS COM CARACTERÍSTICAS DO TRONCO,
CAULE, ETC.

*akíri í bíri batagagaréu - akíri í, angico; biri, casca; batagága:
vard. de lagartixa, reu, suf. sem . Angico de casca semelhante à pele de certa lagartixa. (A/ V) .
báxe iwói - báxe, garça (Ardea sp.); iwói, entrecasca ou árvore que produz entrecasca utilizável. Entrecasca como penas de garça. (A/V).
bóto bári - bóto, acúleo; bári, grandeza. Vegetal com grandes
acúleos. {A/ V).
bóto ikuréu - bóto, acúleo; íku, fio, reu, suf. possessivo. Vegetal como cipó, guarnecido de espinhos . (A/ V) .
• bóto jerigigaréu - bóto, acúleo; jerigíga, cerne, reu, suf. sem .
Vegetal com acúleos duros como cerne. (A/ V).
*bóto kujaguréu - bóto, acúleo; kujaguréu, o vermelho. Vegetal com espinhos avermelhados. (A/V).
*bóto kúru ekuréu - bóto, acúleo; kúru, líquido; ekuréu, o amarelo. Vegetal espinhoso que segrega seiva amarelada (?).
*bóto mororaréu - bóto, acúleo; moróra, peito, reu, suf. sem.
Vegetal com espinhos que se assemelha ao peito de algurn animal,
i. e. de secção triangular. {A/ V).
. botóra - bóto, acúleo, ra, osso. Vegetal• com espinhos como
ossinhos . (A/V) .
bóto rá - bóto, acúleo; rá, galho. Galho com acúleos. (A/V).
buodoréu - buódo, anzol, reu, suf. possessivo. Vegetal com
anzóis, i . e . com espinhos que podem ser utilizados con10 anzóis .
(A/ V).
jorúbo jerigíga - jorúbo, remédio; ji, seu, erigíga, cerne. Remédio com raiz dura como cerne. (A/ V).
ríto - ri, grandeza, tu, seu, ó, acúleo. Vegetal com grandes
acúleos . (A/V) .

Considerando a lista supra, vemos que a característica do tronco
que mais despertou o interêsse do Borôro e lhe serviu de elemento de
denominação de plantas são os espinhos e acúleos. Qualquer outra característica distintiva parece desaparecer ou não ser considerada qua·ndo a planta dispões de tais elementos. Cipós, cactáceas, palmeiras e
outras pJantas são reunidas sob a rúbrica bóto, sem qualquer preocupação de distinguí-las por outros caracteres que não os de plantas espinhosas. Compreende tal preocupação quem testemunhou os métodos venatórios de um grupo que, se não mais depende atualmente só
dos produtos da caça, ainda considera esta atividade como a que mais
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condiz com sua concepção do mundo. A correria pela mata ou pelo
campo atrás da caça ferida ou acuada tem como conseqüência uma
longa sessão de extração de espinhos que dolorosamente se afundam
nas carnes, provocando inchaços, dôres e inflamações. Neste sentido, a
presença de espinhos e acúleos numa· planta assume proporções que
são pouco inteHg.íveis para quem não se familiarizou com o género de
vida de um povo caçador. Considerados dentro dêste ân1bito, entretanto, compreende-se que tais elementos da planta sejam únicos a merecer a atenção para fins de denominação e identificação botânica.
3.

NOMES BASEADOS EM CARACTERÍSTICAS DA FôLHA.

*áru baráru kúri - áru, fôlha; baráru, gordura; kúri, abundân··
eia . Vegetal com fôlhas carnudas . (A/ V) .
iwodurígi í - iwódu, fôlha, rígi, excelência; í, árvore. Arvore
das fôlbas por excelência . (A/ V) .
raruréu - ráru, fôlha, reu, suf. possessivo. Os autores da Enciclopédia Bororo interpretam o étimo como "fôlha que possui um
poder curativo".
*uiáru - u, seu, ía, enrolamento, áru, fôlha. Fôlha enrolada
(A/ V).
Como se pode observar, características da fôlha não constitue1n
critérios usuais para a designação botânica, originando sua interpretação uma série de dificuldades. Assim, o primeiro têrmo citado, áru
baráru kúri, é indicado como designativo da baunilha, mas também
de outros vegetais: pelos autores da Enciclopédia Bororo. Não pôde
ser verificada a procedência da afirmação, mas não parece tratar-se
de nome genérico para plantas com essa característica. Quanto ao
segundo designativo, iwodurígi í, os mesmos autores indicam o uso
das fôlhas dessa árvore, por êles identificada com a tatajuba, para
certas dansas, e acreditamos encontrar-se aí a explicaçro para o étimo . A interpretação do terceiro designativo, raruréu, nos parece arbitrária, pois n?o corresponde às partes componentes da palavra.
Quanto a uiáru, a designação diz respeito mais à utilização das fôlhas desta anonácea, do que a características morfológicas dêstes elementos da planta. Notam os autores de Enciclopédia Bororo que "esta fôlha é us~da como fumo e também como invólucro para outras
fôlhas destinadas ao mesmo fim . "
Na distinção de espécies, entretanto, as características da fôlha
aparecem freqüentemente para fins de diferenciação, tal como ilustramos em seguida: aróe ekoduduréu í é a Eriotheca gracilipes, enquanto aróe ekoduduréu áru kúri - áru, fôlha, kúri, grande - é
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outra bombacácea que se distingue da anterior pelo maior tamanho
de suas fôJhas.
Três espécie~ do gênero Myrcea são diferenciadas pelas características de suas fôlhas: baragíri, vulgarmente chan1ada vassoura,
baragíri áru kugurigódu - áru, fôlha; kugurig6du, pequenez - e
baragíri áru kúri - áru, fôlha, kúri, grandeza.
Enádo í, de etimologia desconhecida, é a semana, uma Byrsoni-·
ma do cerrado. A Byrsonima martiana Juss. é dela diferenciada pelo acréscimo de áru kúri, - fôlha grande - e a Byrsonima coccolobifo lia Kunth. pelo qualificativo kúru kugurigódu - kúru, líquido,
kugurigódu, pequenez - reportando-se a alguma secreção d.o vegetal
(?) e ao pequeno tamanho de seu porte ou de suas fôlhas.
. Não é, porém, apenas o tamanho da fôlha a ser utilizada como
critério de diferenciação . Quando nes referimos à distinção entre es-·
pécies vegetais, mencionamos a Xilopia aromatica L., que o Borôro
denomina júrea áru bogódu. Segundo comunicação pessoal do revmo.
pe. Ângelo Venturelli, co-autor da Enciclopédia Bororo, bogódu talvez pudesse ser interpretado como bó, rachadura, gódu, suf. de eminência. áru bogódu sendo portanto, fôlha com bordas rachadas.
Kíe eké áru xáru, designação bororo para a Palicouria "igida,
parece apoiar-se também nas características de fragilidade, delicadeza das fôlhas - áru, fôlha, xi, ela, áru, magreza, fragilidade.
Não podem ser, porém, muito mais ilustrados os casos de diferenciação através das fôlhas no mc;iterial bororo existente, principalmente por falta da devida identificação . Colbacchini e Albisetti ( 45 )
ainda citam uma planta denominada áru baráru kuriréboe, em que
baráru significa gordura, referindo-se talvez a fôthas carnosas, embora
não fôsse possível estabelecer quer a etimologia, quer a planta em
questão.
4.

NOMES BASEADOS EM CARACTERÍSTICAS
ETC.

no·FRUTO, SEMEN'fE,

ápe - á, semente, pe, pequenez. Vegetal de semente pequena.
(46) (A/V).
ápi - á, semente, pe, pequenez, í, árvore. Árvore de sementes pequenas. (A/V). ·
(45) -

(46) -

Colbacchini e Albisefti, op. cit. pág. 412. ·
Também chamado apído. Para êste têrmo Albisetti e Venturelll apresentam á seguinte decomposição: ápe, palmeira acuri, ído, estipe, e portanto, estipe de palmeira acuri. Parece-nos, porém, que i'tpído, sendo si·
nônimo de ápe e significando acuri (Attalea speciosa) poderia ser melhor
decomposto em á, semente, pe, pequenez, ído, estipe - p~.1lmeira de semente pequena.
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biarúpo, região mastóidea; póro, furo; ípo,

árvore do cerrado . Árvore do cerrado de frutos arredondados como a região mastóidea, com pequena depressão. (A/ V) .
jatúgo í - ji, seu, á, rosto, atúgo, pintura; í, árvore. Árvore de
frutos com rosto pintado . Refere-se o nome a pinta pretas que salpicam o fruto maduro do cajazeiro. (A/ V).
*jepóro í - ji, seu, e, face, póro, furo; í, árvore. Árvore de
frutos com superfície como que furada . (A/V) .
powári - po, esfericidade, wári, grandeza. Fruto muito esferoidal de uma cucurbitácea silvestre. (A/V).
NOMES LIGADOS AO SABOR, PERFUME DA PLANTA

5.

*akoréu í -

a, semente, koréu, substância que desprende máu

cheiro;í, árvore. Árvore cuja semente desprende mau cheiro. (A / V).
*bóe etó pagódu - bóe. índios borôro: et, (d)êles, ó. dentes;
pagódu, azedume. Azedume dos dentes dos borôro. (A/ V) .
*kído gúru jiriréu - kído, resina; gúru, líquido; ji, ela, ri, amargura, reu, suf. possessivo. Vegetal amargo como resina. (A/ V).
kogúre eiriréu iwára - kogúre, saúvas; e, (d)elas, íri, cheiro,
reu, suf. sem.; iwára, arbusto. Arbusto que desprende um cheiro
semelhante a saúvas . (A/ V) .
kói - kó, máu cheiro, í, árvore. Árvore de máu cheiro ..
(A/ V).
urúgo í - u, seu, rúgo, máu cheiro;í, árvore. Árvore de cheiro
fétido. (AI ) .
Além dêstes étimos, em que tais características aparecem diretamente no nome, há alguns outros em que e1as são inferidas por estarem relacionadas com animais a que se associa determinados odores . Trata-se dos seguintes: poburéu uiorúbo - poburéu, urubu; ut , (d)êle, orúbo, remédio. Vegetal, usado como remédio, com cheiro de urubu. (A/ V).
*reá-dóge erúbo - reá, tatu-etê (Tatu novemcinctus) , dóge,
suf. plural ; e, ( d) êles, erúbo, remédio. Raiz que cheira a tatu-·etês.
(A/ V).
xiwáje uiorúbo - xiwáje, urubu-caçador (Cathartes aura ruficollis); ui, ( d) êle, orúbo, remédio. Raízes de mau cheiro semelhante
ao do urubu-caçador. (A/ V).
6.

NOMES EM REU -

a.

SEMELHANTE A

semelhante a animais
amemaréu í - améma, teiú (Teyus ameiva), reu, suf. sem.; í,
árvore. Árvore (com casca) semelhante a (pele de) teiú. (A/V).
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·~atuboréu

í -

atúbo, veado-galheiro (Odocoileus suacuapara),
reu, suf. sem. ; í, árvore. Árvore (com fôlha) sen1elhante a (orelha
de) .veado-galheiro . (A/V) .
tuboreréu í - tubóre, lambaris, reu, suf. sem.; í. árvore. Árvore (de fruto) semelhante a lambaris. (A/V).
uieréu - uie, traíras, reu, suf. sem. Vegetal (reto) como traíras. {A/V).

b. semelhante a certos objetos
tugeruréu bokujíwu - tugéru, tipo de flecha com ponta espalmada, reu, suf. sem . ; bóku, cerrado, je, êle, wu, aquêle . Aquela
planta do cerrado semelhante a um tipo de flecha. {A/V).
tugoréu - túgo, flecha, reu, suf. sem. Vegetal semelhante a flecha. {A/V).
-.
c. sen1elhante a outras plantas ou partes de plantas.
*akoréu í - akó, côco de macaíba (Acrocomia glaucophylla),
reu, suf. sem. ; í, árvore. Árvore com frutos semelhantes a côcos de
macaíba . (A/V) .
'
*apegeriréu í - apegíre, côcos de acuri (Attqlea speciosa), reu,
suf. sem. ; í, árvore . Árvore com frutos ·semelhantes a côcos de acuri.
(A/V).
apidoréu - apído, acuri (Attalea speciosa), reu, suf. sem. Vegetal semelhante a acuri. (A/V).
*beraguréu í - berágu, resina da Kielmeyera speciosa St. Hil.,
reu, suf. sem . ; í, árvore. Árvore semelhante à Kielmeyera speciosa.
(A/V).
*mokurororéu - mokuróro, ?, reu, suf. sem. Vegetal semelhante ao mokuróro iwára, uma niktaginacea.
*padagiréu bóku kejéwu - padagí, pateiro (?), reu, suf. sem.;
bóku, cerrado; kéje, sôbre, wu, aquêle. Ãrvore do cerrado se1ne1hante ao pateiro .
powariréu í powári, variedade de cucurbitácea, reu, suf.
sem. ; í, árvore. Árvore semelhante àquela que fornece a mencionada variedade de cucurbitácea. (A/V).
*uiaruréu - uiáru, araticum-rasteiro (Anona dioica St. Hil).
reu. suf. sem . Vegetal semelhante ao araticum- rasteiro .
Ao discutir a questão da distinção entre espécies de um mesmo
gênero botânico, vimos que ela é realizada através de critérios entre
os quais o sufixo de semelhança reu não figura . Entre o grupo de
étimos da subdJvisão "semelhantes a outras plantas ou partes de
plantas", verificamos que em apenas um caso - uiaruréu - a partícula reu serve para diferenciar esta planta de outra - uiáru -- da
mesma família das anonáceas .

-
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Infelizmente n5o dispon1os de material de campo suficiente e as
dificuldades encontradas na determinação botânica dêsse grupo impedem analisar mais a fundo a questão. Apesar de imperfeitas, nossas informações permitem, porém, apresentar algumas sugestões .
A koréu í e apegeriréu í, embora estabelecendo semelhanças com
côcos de palmeiras - akó, côco de macaiba (Acroco1nia glaucophylla)
e apegíre, côcos de acuri (Attalea speciosa) - nada têm a ver com a
família das palmáceas. A partícula í, indicativa de árvore, já o indica
e, além disso, o exame do material proveniente de apegiriréu í possibilitou identificá-la como pertencente à família das vochysiáceas, enquanto akoréu í pertence às lythráceas. A própria nomenclatura demonstra
e a determinação botânica confirma, que o índio não confundiu ôsses
exemplares do mundo vegetal.
Com exceção de uiaruréu, e à base dos dois exen1p!ares exan1i··
nados, parece confirmar-se que reu é sufixo que indica semelhança
entre plantas, mas não significa que desempenhe sempre o papel de
rritério de diferenciação entre espécies de um género. A posposição
de í a nomes relacionados com palmeiras, dá maior ênfase a êsse fato.
7.

NOMES DERIVADOS DE QUALIDADES RESINOSAS, GOMOSAS DA
PLANTA.

*kído gúrÜ í - kído, resina; gúru, líquido; í, árvore. Árvore da
resina que permanece pastosa . (A/V) .
*kído gilru jaiworéu - kído gúru, resina pastosa; jaiworéu,?.
(A/ V).
*kído gúru jiriréu - kído gúru, resina pastosa;ji, ela. íri, amargura (cheiro?), reu, suf. possessivo . Vegetal com raízes amargas
(com cheiro?) como resina . (A/ V).
*kído kúru í - kído, resina kúru, líquido; í, árvore. Árvore
da resina líquida ao ser retirada. (A/V) .
Kído gúru e kído kúru í referem-se respectivan1ente ao Protiurn.
heptaphyllum (Aub.) March. e ao Protium almecega March. da família das burseráceas . A primeira fornece uma resina en1pregada pelos Borôro na confecção ou correção de peças da cultura material, enquanto a segunda, por não apresentar as mesmas características de
viscosidade, não lhes é de grande utilidade. A decomposição dos
dois nomes e sua interpretação não fornecem indícios muito claros
relativos ao critério de diferenciação das duas variedades de aimecega. Gúru, afina], é apenas sonorização da forma kúru. como aponta
a Enciclopédia Bororo, sendo o significado o mesmo .
~
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As demais forn1as se referen1 a plantas que não segregam resina.
Seus nomes a ela se associa1n em virtude de características de sabor,
que lembra o gôsto amargo da resina de ahnecegueira .
8.

NOMES QUE Th'DICAM O

a.

EMPR~GO

DA PLANT ..I\.

finalidade terapêutica

*bóe eiakú épa - bóe, índios borôro; e, (d) êles, ía, bôca, ku,
épa, para. Vegetal para as hemorragias dos Borôro
*bóe ek owudá iwára - bóe, índios borôro; e, (d) êlcs, kowudá,
queimadura; iwára, arbusto. Arbusto para as queimaduras dos Borôro.
bóe éku péga épa - bóe, índios borôro; e, (d )êles, éku, · ôlho;
péga, doença; épa, para. R emédio para os olhos doentes dos Borôro .
(A/ V).
*bóe ekúri okóri épa bóe, índios borôro; e, ( d) êles, kúri,
ventre; o, (d)êle, kóri, dor; épa, para. Remédio contra a dor de ven·
tre dos Borôro . (A/V) .
*bóe erúbo - bóe, índios borôro; erúbo, remédio. Remédio dos
Borôro . Sob essa denominaç~o figuram plantas das fa n1ílias mais diversas. como myrthaceas e bombacáceas .
*bóe etáo épa - bóe, índios borôro; et, (d) êles, áo, cabeça;
épa, para. R emédio para a cabeça dos Borôro .
*bóe etáora okóri épa - bóe, índios borôro; et, (d)ê1es, áora,
cabeça; o, ( d) ela, kóri, dor; épa, para. Remédio para a dor de cabeça dos Borôro. (A/ V).
*bóe etóre bókwa épa - bóe, índios borôro; et, (d)êles, óra,
filhos; bókwa, não ; épa, para . R emédio para os Borôro não terem
filhos.
*bóe etóre erúbo - bóe, índios borôro; et, (d) êles, óre, filhos;
erúbo, remédio. Remédio p ara os filhos dos Borôro. (A/ V).
*bóe ewaráru kúri - bóe, coisa; e, ela, waráru, gordura; kúrl,
ventre. Coisa para a gordura do ventre.
*bóe ewaráru épa - bóe, índios borôro; e, (d ) êles, lvaráru,
gordura; épa ,para . Vegetal para engordar os Borôro.
*bóe okóri padúi bóe ekajejéwu épa - bóe, coisa; o, ela, kori,
dor; pádu, morada, i, suf . possessivo; bóe, índios borôro; e; ( d)êles,
kajéje, ao redor, wu, aquilo; épa, para. Vegetal para a dor que está
ao redor dos Borôro, ou seja, a dor lombar. (A/ V).
erá kujáru iépa - e, ( d) ê1es, rá, osso; kujágu, vermelho; i, êle,
épa, para. Vegetal para fazer os ossos de alguém pintados de urucu ver·
melho, ou seja, para matar alguém . (A/ V).
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jor.í.bo amagaduréu épa - ji, seu, orúbo, remédio; amagaduréu,
o que treme; épa, para. Remédio para indivíduos que tremem, ou
seja, para malária.
rúwo porodojéba - rúwo, garganta; paródo, furar, ji, ela, éba,
para. Coisa que serve para atravessar a garganta. Referência a uma
raiz que, introduzida na garganta, provoca vômitos .
1~ratamos anteriormente de algumas questões relativas à nomenclatura "terapêutica" dos vegetais . Queremos lembrar que, provàvelmente, a todos os nomes arrolados nesta lista e que expressam a finalidade do uso do vegetal, deve corresponder um nome propriamente botânico, que obedece aos critérios empregados pelos Borôro para
denominar a flora de seu habitat.
J;', nessa nomenclatura "terapêutica" que encontramos as mais
· crassas divergências entre o testemunho dos informantes. Quando citamos em campo a denominação botânica de uma planta e pedíamos
que os índios nô-la indicassem, o vegetal era sempre o n1csmo. Quando queríamos ver, digamos, bóe etáo épa, cada um dêles trazia plantas diferentes e alguns cercavam a informação de segrêdo, pois se
tratava de remédio particularmente descoberto, submetido à experimentação e usado pelo informante.
Neste sentido, pode-se falar de uma nomenclatura botânica comum a todo o grupo e de uma nomenclatura terapêutica quase que
individual. Não temos informações muito precisas sôbre o assunto,
mas parece existir entre os Borôro todo um complicado mecanismo
de transmiss? o de tal conhecimento particular ao longo da linha da
família e êsse conhecimento é mantido em segrêdo, passível, entretanto, de transações "comerciais". Isto se verifica com todos os
vegetais a que se atribui eficácia terapêutica, principalmente, porém,
com os chamados "feitiços" .e "contra-feitiços". Pretendemos voltar
ao assunto em outro trabalho.
1

1

b.

<

outras finalidades

*bóe enuiáo péRa épa - bóe, índios borôro; e, (d)êles, nuiáo,
sonho; péga, ruindade; épa, para. Vegetal para os máus sonhos dos
Borôro . (A/ V) .
.
*bóe etó pagódu - bóe, índos borôro; et, (d)êles, ó, dente;
pagódu, azedume. Azedume dos dentes dos borôro. (A/ V) .
okwámu í - okwa, lábio, mu, colocação; í, ~rvore. Árvore do
fruto que se coloca nos· lábios . Referência ao jequitibá ( Cariniana
brasiliensis), cujos frutos servem de cachimbo. (A/V).
páro meríri í - páro meríri, machado de aço; í, árvore. Árvore
cuja madeira serve para fazer os cabos dos machados de aço. (A/V).
*róia épa - róia, canto; épa, para. Vegetal para o canto (A/V) .
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9.

NOMES LIGADOS A ARTEFATOS DA CULTURA MATERIAL

*aría uiorúbo í - aría, panela de barro; úi, ( d) ela, orúbo, remédio; í, árvore. Árvore que produz o corretivo para à fabrico da
panela de barro. (A/ V) .
*bápo á - bápo., maracá; á, semente. Semente de maracá.
(A/V).
*bápo uiorúbo - bápo, maracá; ui, ( d) êle, orúbo, ren1édio.
Remédio do maracá.
betoréu - béto, esteira, reu, suf. sem. Vegetal com aparência
de uma esteira . (A/V) .
*buodoréu - buódo, anzol, reu, suf. sem. Vegetal co111 acúIeos semelhantes a anzóis . (A/ V) .
kodobíe í ·- kodobíe, faixa de entrecasca; í, árvore. Árvore que
fornece a faixa de entrecasca. (A/V) .
páro meríri í - páro meríri, machado de aço; í, árvore. Árvore cuja madeira serve para fazer os cabos de machados de aço.
(A/V).
'
pudúga ikuréu - pudúga, pente; ikuréu, o qqe possui fio. Árvore com frutos providos de longo pedúnculo, semelhantes a pentes.
(A/V).
túgo épa - túgo, flecha; épa, para. Vegetal para (feridas de)
flechas . (A/V) .
tugoríwo - túgo, flecha, ri, grandeza, íwo., cana. Cana semelhante a uma grande flecha. (A/V).
*uwábo xugúgu - u, seu, wábo, maracá; xugúgu, forma onomatopáica. Vegetal cujos frutos sêcos ao serem agitados produze1n
um som como de pequeno maracá, por causa da semente que contêm. (A/V).
Leon Cadogan refere-se a três plantas conhecidas pelos Guarani,
em que sons constituem base para sua designação. Na lista supra.
encontra-se o único exemplo desta ordem recolhido entre os Borôro,
ou seja, uwábo xugúgu, em que a segunda parte do binômio reproduz
de forma onomatopáica o ruído característico de um maracá . À denominaç? o dos demais designativos da lista presidiram, como se pode verificar, os critérios de ~emelhança externa com artefatos de cultura material e de finaJidade de uso .
10 .

NO!\fES LIGADOS A PLANTAS CULTIVADAS.

*akígu oréu - akígu, algodão; o, ponta, reu, suf. possessivo.
A Enciclopédia Bororo interpreta o étimo como vegetal com fô1has
revestidas de um tomento cotonoso .

...
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*kuiadá épa - kuiadá, semente de milho; épa, para. Vegetal
para o milho . (A/ V) .
*nonógo épa - nonógo, urucu (Bixa orellana); épa, para. Vegetal para o urucu .
*nonógo uiorúbo - nonógo, urucu; ui, seu, orúbo, remédio.
Remédio do urucu.
Em relação ao milho. observam Albisetti e Venturelli que "os
bororo conhecem e usam o milho na alimentação desde tempos imemoriais" ( 47 ), plantando pelo menos três variedades. O n1ilho é um
dos alimentos reservados ao Maeréboe-dóge Etúo ( 48 ), pai dos espíritos, e "uma espiga de cada roça é reservada ao bári, e deve ser
apresentada a êle" ( 49 ) ou "algumas espigas de cada roça, uma vez
por ano". ( 150 )
Pesadas sanções são impostas a quem transgride a proibição da
reserva de alimentos . Mas a experiência da falta ocasional de uma
bári que se desincumba dessa obrigação não é fenômeno nôvo entre o grupo, pois para todos os animais e plantas reservados existe
algum vegetal que, usado, neutraliza os maus efeitos da transgressão.
:E: o que se dá com kuiadá épa que, judiciosamente colhido, preparado
e aplicado, permite ao Borôro "alimentar-se do milho que é reservado ao bári, xamã dos espíritos, antes que por êle seja oferecido aos espíritos, como seria de obrigação" ( 51 ) . O uso desta planta advém
provàveJmente da semelhança de sua inflorescência com uma pequena espiga de milho .
O nonófÍo, urucu, não figura na Jenda relativa à reservação d~
alimentos. Entretanto, foi-nos apontada uma planta, o nonógo épa,
com as seguintes palavras: "quando não há bári, amassa a flor e fôlha, passa no rosto e corpo P.a ra poder apanhar urucu . " Quanto ao
nome seguinte, nonógo uiorúbo, trata-se de uma borraginácea que.
colocada num pé de urucu da plantação, propicia a nova produção
depois que a safra foi colhida. Essa propiciação parece dar-se apenas
em relação ao urucu, lembrando muito os ritos de fertilidade e propagação das espécies, comuns entre grupos caçadores. Bsse indício e
outros a que anteriormente fizemos menção e que podem ser inferidos
da nomenclatura botânica dos Borôro apontam a necessidade de in··
vestigar a cultura dêsses índios em nível interpretativo e não mais,
como tem sido feito até o momento. em têrmos descritivos .
(47) -

.'l

( 48)
(49)
(50)
(51)

-

Albisetti e Venturelli, op. cit., pág. 754.
Cfr. também pág. 3 7 dêste trabalho.
Albisetti e Venturelli, op. cit., pág. 755.
Idem, pág. 252.
Idem, pág. 755.
•
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11.

NOMES LIGADOS A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS, CORPOS
CELESTES, ETC.

boéru épa -

boéru, calor; épa, para. Vegetal contra o calor

(A/ V).

*boigábe

í - boigábe, ráio (também cágado) ; í, árvore. ...\rvore do raio, árvore fàcilmente atingida pelo raio. (A/ V) .
*kuiéje kuriréu ojorúbo - kuiéje kuriréu, planeta Venus; o, seu,
ji, ( d) êle, orúbo, remédio. Remédio do planeta V enus. ( .1\./V) .
méri uiorúbo - méri, sol; úi, ( d) êle, orúbo, remédio. Remédio
do sol. (A/ V).
12.

NOMES LIGADOS A CRENÇAS, CERIMONIAIS, SOBRENATlTRAL,
ETC .

aíje uiorúbo -

aíje, animal fabuloso, zunidor; úi, ( d) êle, orúbo,

remédio. Vegetal do animal fabuloso ou do zunidor (A/ V).
aróe eké jorúbo - aróe, almas; e, (d)elas, ké, alimento; ji, seu,
orúbo, remédio. Remédio que é alin1ento das almas . (A I'!) .
*aróe ekoduduréu í - aróe, almas; e, (d)elas. kódu, viagem.
du, suf., reu, suf. sem.; í, árvore. Arvore que produz embira usada especialmente para carregar a caça nas caçadas fe-itas em homenagem às almas . (A/V) .
*aróe erúbo - aróe, almas; e, (d)elas, erúbo, remédio. Remédio das almas. (A/V).
*bári épa jorúbo - bári, xamã dos espíritos (G2 ); épa, para;
ji, ( d) êle, orúbo, remédio. Remédio para o xamã dos espíritos.
(A/ V).
bópe jorúbo - bópe, espírito; ji, (d)êle, orúbo, remédio. Remédio do espírito . (A/ B) .
burekóibo uwoeíga - burekóibo, certo espírito (também uma
variedade de borboleta); u, ( d) êle, woeíga, arco. Vegetal como e
arco de Burekóibo, também chamado Méri: (A/V).
*exPráe ekuikaréu í - exeráe, membros da metade setentrional
da aldeia borôro; éku, ( d) êles, íka, instrumento musical de ~ôpro,
reu, suf. possessivo; í, árvore . Árvore cu.ia madeira serve para o fabrico de certo instrumento musical de sôpro privativo dos . n1embros
da metade dos Exeráe. (A/ V).
kogaeko<?áe-dóge erúbo - kogaekogáe-dóge, certos espíritos~ e,
( d) êles. erúbo, remédio. Remédio dos espíritos 1<"0f?aekogáe;.dóge.
(A/V).
(52) -

Cfr . nota 9 à página 8 dêste trabalho.
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Vegetal para o canto.

(A/V).
*róia kuriréu épa f

róia, canto; kururéu, o grande; épa, para

Vegetal para o canto solene. (A/ V).
Encontram-se aqui nomes em que figuram expressos certos elementos da vida cerimonial - róia kuriréu épa, por exemp1o - dos
conceitos religiosos - aróe erúbo - e da organização social - exeráe ekuikaréu í -- dos Borôro. Há, entretanto, numerosos outros designativos botânicos em que tal ligação não está patenteada no nome,
sendo obtida por meios indiretos . Antes de entrar na consid~ração
dêste setor da nomenclatura, acreditamos necessárias, a título de esclarecimento, algumas observações .
A bibliografia relativa aos Borôro nos indica uma série de "totens" animais e vegetais para cada clã . Além disso, cada um dos
clãs possui certo número de objetos, enfeites principalmente, de uso
privativo. Mais ainda, certas festas, cantos, armas e artefatos pertencem a determinados clãs, embora possam ser usados e produzidos
pelos outros. A êstes os autores da Enciclopédia Bororo chamam de
primaciais de um clã, ou totens secundários, e assim se estabeleceran1
por terem sido vistos pela primeira vez por um membro do clã a que
pertencem.
Além das plantas reconhecidas como "totens" de alguns clãs -a palmeira acuri do clã dos Apiborége, a barba-de-bode e certa cucurbitácea dos Baádo JebáRe Xobugiwúge, por exemplo - a nomenclatura botânica permite identificar outras plantas que parecem ser
primaciais de certos clãs, embora a bibliografia não o indique de maneira explícita. Parece-nos adequado fornecer êsses dados a fim de
contribuir para a elucidação do problema do "totemismo" borôro que,
mesmo enriquecido com as noÇões de elementos privativos e elementos primaciais lançadas pelos autores da Enciclopédia Bororo, não
foi ainda estudado em profundidade e está longe de ter sido resolvido.
Considere-se, inicialmente, o designativo botânico iwagúdu-dóf?e
erúbo marÍ.f?udu-dót?e: o nome indica que a planta constitui um remédio dos membros do clã lwagúdu-dóge por êles utilizado para realizar
com êxito a dança do buriti, privativa dêsse clã. O próprio nome mostra assim que a planta é propriedade dos membros do mencionado clã.
Os direitos de propriedade sôbre outras plantas só podem ser
inferidos de maneira indireta. A familiaridade com os "totens" principais e secundários dos Borôro permite-nos tal inferência, posteriormente confirmada pelos inform.antes. A planta róia kuriréu épa
pertence aos Baádo Jebáge Xeb egiwút?e, pois a êsse clã tambérn pertence o róia kuriréu , um dos mais solenes e longos cantos dos Borô-
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ro. entoado nas grandes festas, em especial durante as cerimônias fúnebres. Pái ku uiorúbo, o remédio do bugio de peito avermelhado,
pertence aos Páiwoe, por ser o bugio primacial dêsse clã. Báxe uiorúbo, o remédio da garça, foi-nos apontado como pertencente aos
Apiborége, talvez porque a ave pertença a êsse clã, o que não foi
possível descobrir na literatura .
As plantas recolhidas e que os informantes atribuiram a determinados clãs são as seguintes:
báxe uiorúbo
remédio da garça
béwe erúbo
remédio de ?
berágu í
iwagúdu-dóge ertí.bo remédio dêsse clã para a dança do buriti
marído épa
kéo
remédio do bugio
pái ku, uiorúbo
,.
remédio para o canto
roza epa
,. ,
remédio para o canto
roza epa
róia kuriréu épa
tobáro uiorúbo

Apiborége
Apiborége
lwagúdu-dóge

lwagúdu-dóge
lwagúdu-dóge
Páiwoe
todos
Baádo Jebáge Xebegi-·
,
wuge
vegetal para o canto Baádo
Jebáge Xebegi,
wuge
solene
Apiborége

O número de plantas relacionadas com os clãs borôro deve ser
bem maior, pois os designativos acima citados figuram incidentalmente em nosso material. tendo sugerido as presentes considerações .
Acreditamos que uma investigação sistemática da relação planta-clã
venha a esclarecer pontos referentes ao assim chamado "totemismo"
borôro; parece-nos, além disso, que êstes exemplos e os outros anteriormente apresentados, vêm apontar para uma divisão do mundo
vegetal dos Borôro entre todos os seus clãs, divisão esta que se verifica para a série de elementos estabelecidos como primaciais e privativos, mas que ainda não foi totalmente levantada para outros setores, como o botânico por exemplo:
13 .

NOMES RELACIONADOS COM

S~RES

HUMANOS.

*aréme erúbo - aréme, mulheres; e, (d)ela~, erúbo, remédio.
Remédio das mulheres . Esta denominação se refere a numerosas plantas, das quais colhemos material referente a simarubáceas, myrtáceas
e velosiáceas.
*bairére erúbo - bairére, espôsas dos xamãs; e, (d)elas, erúbo,
remédio. Remédio das mulheres dos xamãs.
*bóe erúbo - bóe, índios borôro; e, (d)êles, erúbo, remédio
Remédio dos índios borôro . Esta denominação se refere a numero-

Nomenclatura botânica dos Borôro

65.

sas plantas, das quais recolhemos material relativo a bombacáceas e
myrtáceas.
*ipáre erúbo - ipáre, rapazes; e, (d)êles, erúbo, remédio. Remédio dos rapazes . O material assim denominado inclui leguminosas,
piperáceas e outros espécimes ainda não identificados.
iparére í - ipáre, moças, re, ser; í, árvore. Árvore das moças.
Tiliácea da floresta que fornece entrecasca para o cinto fen1ü1ino.
(A/V).
ipáre ewúre joiaréu - ipáre, rapazes; e, (d)êles, wúre, pés; ji,
( d) êles, io, pressão, ía, cova, reu, suf. sem. Vegetal semelhante a
pegadas de homens. (A;'V).
*kuridogédu uiorúbo - kuridogédu, ancião; ui, (d)êles, orúbo,
remédio. Remédio do ancião.
*nóge kugúre ewagenoréu - nóge kugúre, meninos pequenos;
ewagenoréu,?
óre erúbo - óre, filhos, filhotes, periquitos; e, (d)êles, erúbo,
remédio. Remédio dos filhos, remédio dos periquitos. (A! 'l). A
utilização da planta permite interpretar óre como filhos .
14 . . NOMES INDICANDO O HABITAT DA PLANTA

itogúru 6ku - íto, estipe, gúru, abundância; óku, flôr. Flôres das
cabeceiras. (A/V) .
toréna ípo .....:_ tóre, pedras, éna, ponta; ípo, arbusto. Arbusto
que vegeta entre pontas de pedra no cerrado pedregoso. (A/V) .
Poder-se-íam incluir nesta categoria aquelas denominações que,
como vimos anteriormente, fornecem a indicação do habitat para fins de
distinção de espécies de um mesmo gênero, tais como júrea bóku
kejéwu, júrea itura iadáwu, tái bokujiwu, tái itúra tadáwu, eté: ( 53 )
15.

VARIOS

.
Reunimos nesta categoria grande parte do material botânico dos
Borôro para o qual os autores da Enciclopédia. Borôro n~ o conseguiram estabelecer a etimologia. Observando-se tais designativos e as
plantas a que se referem - reproduzimos aqui a identificação. pelo
nome vulgar ou botânico tal como a encontramos na mencionada
obra - notam-se neles algumas peculiaridades que serã.o apontadas
em seguidÇt .
aimagádu - pau-do-serrote (A/V) : fruto silvestre (R) .
áku - macaíba (Acrocomia glaucophyl!a) (A/V).
(53) -

'

Cfr. pág. ·10 dêste trabalho.

•

66

Thekla Hartmann

akúdo - espécie de bacaiuveira (R).
anágo í - vard. de lixeira do cerrado ( Curatella sp. ) (A/ V) .
áto - pindoba (Attalea humilis ) (A/ V).
baiógo í - aroeira do cerrado ( Schinus sp . ) (A/ V) ; espécie
de paineira ( R) .
baiógo ípo - paineira das várzeas (Bombacea sp . ) (A/ V).
bakúre - vard. de arbusto com raízes comestíveis (A/ V).
baría í - copaíba (Copaifera sp.) (A/V); pau-de-óleo (R).
baráru - vard. de cará comestível cujo uso os Borôro aprenderam dos civilizados. (A/ V) .
báto í - mangabeira (Hancornia speciosa) (A/ V) , (R).
berágu í - árvore que segrega resina (A/ V) , (R).
bíe í - jenipapeiro (Genipa americana) (A/ V) .
bokodága i - resina pororoca (Clusia volubilis) (A/ V); pororuca (R).
bokogoréu - marmelinho (A/ V).
bóko íka - arbusto da marmelada preta (A,4V); marmelo
(silvestre) (dito de cachorro) ( R) .
bokwadí - jatobá da floresta (Hymenaea sp.) (A/ V) , (R).
burudú í - aroeira da floresta ( Schinus therebintifolius ) (A/ V).
butúie - vard . de taquarinha (Chuschea ramosissima) (A/ V).
éka í -mutamba (Guazuma ulmifolia) (A/ V); chico magro
(R).

éko í - pequizeiro (Caryocar brasiliensis) (A/ V).
éma í - piúva roxa (Tecoma impetiginosa) {A/V); piúva (R).
enádo í - semana (A/V); cangiqueirá (~).
jokukuietái - guabiroba (Myrtacea) (A/ V); araçá-do-campo
(R).
*kimáo í - algodãozinho do cerrado (A/ V) ; fruta dita de
algodão (R) .
kíri - vard. de cará comestível (A/V).
kiwóro - capim-da-praia (A/ V).
koái - imbaúba (Cecropia palmata) (A/V); embaúba (Cecropía peltata) (R) .
kojéra - vard. de cipó comestível (A/V) .
komaréga - vard. de tubérculo silvestre comestível (A/ V) .
kóxo í - cajueiro (Anacardium occidentale) (A/ V) , (R).
kúdo - tubérculo comestível (A/ V); cará silvestre (R}.
*kúdo í - timbó do cerrado (A/ V), (R).
kuimáre - vard. de macaíba (Acrocomia gen.) (A/V); bacaiúva (R).
kumára - vard. de pimentinha silvestre (A/ V) .
kúo - piaçaba (A ttalea acaulis ) (A/ V) ; indaiá (R) .
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*kúro íku - timbó (A;'V), (R).
kur6bo í - embiruçu (Bombacea ) (A/ V); paincira do campo
(R).

,

mána í - vard. de lixeira ( Curatella sp.) (A/ V); (R).
máno í - caeté ou piripiri (A/V) )
managúru í - aricá (A/V), ( R) .
máro - vard. de tubérculo dos brejos, comestível (A/V) .
met6ro - vard : de capim gigante (A/V).
míxi - vard . de cará amargoso e comestível (A/V) .
mix6ri - cipó-imbé (Philodendron imbe) (A/ V), (R).
m6xie - cansanção de leite (Jatropha urens) (A/ V).
*m6rie enogwaréu - vard. de cipó (A/ V).
n6a iréu - vard. de arbusto do cerrado (A/ V) .
n6a k6du í - cedro (Cedrella sp.) (A/V), (R).
non6go - urucu (Bixa orellana e Bixa sp . ) (A/ V), (R).
6ke - vard . de araruta da floresta (A/ V) .
ok6 - vard. de cará comestível da floresta (A/ V) .
6ko í - amoreira (A/ V).
ok6du í - figueira silvestre (Ficus sp . ) (A/V).
ok6 t'6ru - vard. de cará silvestre comestível (A/V).
ok6 tugúdu - vard. de cará silvestre comestível (A/V).
6to - vard. de cará silvestre comestível (A/V); cará do campo (R).
otúro - vard. de cará comestível (A/V) .
6xe - vard. de coroatá do cerrado (Bromeliacea) usado na alimentação (A/ V), (R).
padagí - pateiro (A/V).
pagají - vard. de cará comestível (A/V.
paragoréu - vard. de araticum da floresta (A/ V).
parédu gururéu í - vard . de árvore da floresta que produz
frutas comestíveis (A/ V).
par6ri - cumaru ( Dipterix odorata) (A/ V); cumbaru (R).
piribí í - ôlho de pomba (Rhynchosia phaseoloides) (A/ V).
pog6bo - vard. de pequena cucurbitácea silvestre (A/ V); cabaça pequena (R) .
pogodáwu - vard. de inhame comestível (A/ V).
pogod6ri - vard . de tubérculo comestível (A/V) .
pu - vard. de cará da floresta, comestível (A/V).
púga - sarandi (A/V).
río - taquarinha do brejo {A/V), (R).
taenag6du - pseudo-quina (Strychnos pseudo-quina) (A/V).
táko - vard. de cana silvestre (A/V).
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tára í - angelim (Hymenolobiuni gen.) (A/ V); piúva· amarela
do pantanal (R).
*táru í - fruta de veado (A/V); (R) .
togúio - vard. de cipó eriçado de acúleos usados como _anzóis
(A/V).
túdo - arbusto do cerrado (A/V) .
tugógo· - buritirana (Mauritia armata) (A/V) . .
tugóri - vard. de árvore das margens dos rios cujas frutas são
comidas por certos peixes (A/V) .
tugúri - carandá ( Copernic_ia · australis) (A/V) .

Observa-se que são de etimologia desconhecida grande parte dos
designativos que . se referem aos tubérculos e cipós comestiveis, que
contribuiam abundantemente para a aieta original dos Borôro, assim como numer_osos nomes de árvores cujo interêsse para o índio reside em seus frutos comestíveis. Entre êstes designativos encontran1se também espécies vegetais que, segundo os espc.cialistas em campos
cerrados, são as mais características de tal paisagem, distingÜindo-a,
por sua ocorrência, das demais ( 54 ) • Outra característica da lista é
que os designativos · qué nela figuram não constani da farinacopéia
indígena; Enciclopédia Bororo atribui a alguns .dêles- stià . finàlidade
de uso, m?s ésta sempre diz respeito à alimentação ou à manufatura
de elementos da cultura material . · ·
·

a
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( 54) -
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Cfr. Ferri, Mário Guimarães e L. M. C~utinho, ontribuição ao· ºconhecimento da ecologia do cerrado. São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1958. Boletim · n. 0 242 ' - · Botânic!l 15. Cfr. também
·Kuhlmann, Edgar, ,"A vegetação de Mato Grosso: seus rt>flexos na economia do Estado" in Revista Brasileira de Geqgrafia, ano XVI, n. 0 1,
janeiro-março de 1954. '
•
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A análise precedente da nomenclatura botânica dos Borôro permite-nos chegar a algumas conclusões:
1 . Verifica-se que os critérios empregados para a designação
das plantas e a classificação da flora do habitat borôro es ·
tão intimamente ligados, como os demais aspectos da cul-·
tura dêstes índios, a uma concepção do mundo considerada característica de povos caçadores: a relação homemanimal encontra-se também e com bastante nitidez na nomenclatura botânica dos Borôro .
2 . Evidencia-se, através dos exemplares estudados, a existência de um conceito de gênero entre os Borôro, bastante se'
melhante ao nosso, e possivelmente, de uma categorja de
classificação mais ampla e inclusiva expressa na partícula í, designativa do reino vegetal . A existência
de conjuntos mutuamente exclusivos de palavras e radicais
empregados para a designação de plantas em geral e de pai··
máceas indica ainda que há uma gradação precisa dentro da
escala de classificação do mundo botânico dos Borôro.
3. Constata-se, além disso, a superposição de dois processos
de designação botânica, um objetivo, baseado nas características morfológicas da planta ,e outro, de cunho subjetivo, fundamentado nas qualidades terapêuticas reais ou
atribuídas do mesmo vegetal. Os dois mecanismos funcionam simultâneamente, embora o primeiro pareça ser mais
rígido no que diz respeito às linhas dentro das quais se orienta, enquanto o segundo dá maiores oportunidades ao
elemento pessoal de experimentação e designaçã.o de ca ·
da indivíduo .
4. Embora as lacunas na identificação do material vegetal recolhido não permitam ainda uma conclusão categórica a
respeito, as determinações feitas parecem indicar uma preocupação maior e mais sujeita à observância de detalhes com
plantas procedentes da paisagem de campos cerrados, do
que com elementos naturais da floresta, o que é de espe··
rar, tendo em vista o habitat tradicional e preferencial da
tribo.
5 . Quando comparadas, embora superficialmente, com o esquema construído para os Guarani, as categorias de classifi-
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cação botânica dos Borôro demonstraratn sua especificidade própria, tanto em relação aos critérios utilizados, como
em têrmos da orientaçã<;> geral do esquema .
CONCLUSIONS:

The foregoing analysis of the botanical non1enclature of the Bororo Indians allows us to make the following conclusions:
1 . The criteria employed for the naming of plants and the classification · of the flora of the Bororo habitat are inti'mately
associated as all the other aspects of the . culture of these
Indians with a conception of the \vorld considered characteristic of hunting peoples; the man-animal
relation can
.
also be found \vith great clearness in. the botanica.1 nomenclature of the Bororo. .
, .
2. 'Ve found, from studied speci.wiens, that there exists a concept
of genus
among. the Boioro very- similar
.
.
, to ours. Pos ·
sibly, there is a wider .and more Inclusive classification category expressed by the word . i which désignátes the plant
kingdom. The existence .o f mutu.al1y exclusive sets of words
and affixes emp1oyed for the designation ot plants on one
hand and Pa1maceae on the other. further indicates that
there is a sharp graduation within the Bororo classifh~ation
of the botanical world .
3 . Furthermore, there are two botanical designation mechanisms
among these Indians - an objective. one ·based on morphological characteristics of the plant ·and a subjective one
based on the real or attributed terape1:1tical qu~lities of the sarne plant. These. mechanisms function . simultaneously, but
one seems to be more rigid because it .is based on established cultural patterns while_the otber gives gr~ater opportunities to individual experimentation . an~. de~ignation.
4. As yet some of the collected plant material can not be properly identified whi~h prevents a catego_rical conclusion,
but the obtained determinations s~em tó · indicate a greater preocupation of the Bororo with plants·· coming from
the "campo cerrado" la!idscape_ tlían with plants from
· · · · · ·the forest. This would be· expected iii' view of 'the traditiona1
·. " atid preferential habitat of the tribe ~ · ·· · ·
··5. ·· ·wheli coinpared, although superficially, \vith · the Guarani
system the categories of the Bororo botanical ·classification
offer distinctive features as much · in the chosen criteria as
. .
well as in its general trend .
~
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APENDICE
r

PLANTAS IDENTIFICADAS DO
INVENTARIO BORôRO

I

1

,
I

-

1

.tl

PLANTAS IDENTIFICADAS DO INVENTARIO BORôRO (•)
(material próprio)
ACANTHACEAS
•

aróe erúbo
*nabúre etaoréu

AMARANTHACEAS
• barége erúbo

AMARYLLIDACEAS

.
.
,
merzrzreu

ANACARDEACEAS
• burudíu umána

ANONACEAS
*iwararága - Duguetia furfuracea (St. Hil) R. E. Fries;
Duguetia marcgraviana Mart.
•júrea áru bogódu - Xilopia aromatica L.
• maregetaoréu - A nona dioica St. Hil .
.,
uiaru
*uiaruréu

APOCYNACEAS
•ámoe erúbo - Macrosyphonia longiflora M. Arg.
•aróro-dóge eké ípo
*boigábe í ....__ Aspidosperma verbascifo lium Muell . Arg.
ipáre erúbo - Aspidosperma nobile Muell . Arg.
• reá-dóge erúbo - Echites sp .

ARISTOLOCHIACEAS
orógwe ekuianaréu -

(*) -

Aristolochia stomachoides Hoehne

As denominações providas de asteriscos indicam as plantas que foram colhidas em campo cerrado.
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ASCLEPIADACEAS
ikúru utúgo jorúbo -

Metastelma sp .

BIGNONIACEAS
•atúie erúbo - Anemopáegna glaucuni Mart ~ ex DC. var. triplinervia Bur. et K. Schum.
*báxe uiorúbo - A nemopaegna arvensis (Vell . ) Stelff.
*ikurédu emaréu - Cremastus seeptrum (Cham.) Bur .. _et K.
Schum.
··
·
·
*ixégu í - T ecoma ochracea Cham.
*kogori-dóge erúbo - J acaranda acutifo lia
*kuógo í - T ecoma caraiba Mart. ex DC . .
kurugúgwoe ewuregiréu - Bignonia esoleta Vell.
• pári kiogódo-dóge erúbo - Memora sp.
*tugeruréu bokujíwu - Zeyhera monta na.

,

BOMBACACEAS

;

..

*aróe ekoduduréu áru kúri
. ..
.
*aróe ekududuréu í - Eriotheca gracilipes (K. Schum)· A ..
Rolinges
*bóe erúbo - Eriope macrostachya Mart .
~

BORRAGINACEAS
• nonógo uiorúbo -

'

·.

..

Cordia sp.
.

.

BROMELIACEAS

*moregége -

Dyckia wedelliana Baker
•

<

•

BURSERACEAS
kido gúru - Protium heptaphyllum (Aubl.) ·March.
kído káru - · ·Proíium· a!mecega March .
· · · ·· ·
.

..

..

~

.

CARYOPHYLLACEAS
• mokureábo uiorúbo

•

CYPERACEAS
k~<?

.- . Ciperu~ gig~ntens Vahl.meriréboe ~ Rhynchospora sp ~
COCHLOSPERMACEAS
.
.
*akígu oré.u -

Cochlospermi~m ·regium (Mart . .et Schr.) Pilgcr

/
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COMPOSITAS

'

-

ápu uiorúbo -· Eupatorium sp .
*báxe íka - V ernonia fetruginea· Less ...
bóto kúru ekuréu - Chuquiragua spren.geliana- Baker
bóe eráki xáru
móto épa
·.
*muiá"H-·oe erúbo - V ern.onia obovata Less .
*nonógo épa - Eupatorium sp. ·
..
*poburéu uiorúbo - Trixis sp.
tamígi uké jorúbo

CONVOLVULACEAS *aipoburéuge erúbo -

Evolvulus sp.

DILLENIACEAS

*jugo-dóge

etoboréu - Davilla lacunosa
m6rie enogwaréu - Doliocarpus sp.
,

DIOSCOREACEAS . -

.

.

bóto jerigigaréu -

Dioscqreâ multi/tora M art. ex Gris; ··
·..

ERYTHROXYLACEAS
. . .
.

..

*kurugúgwa

.

. .

ojorúbo

EUPHORBIACEAS
'·

*jé kujaguréuge erúbo ·- Jatropha sp.
riwódoe erúbo - Euphorbia caecorum Mart.

•

. .

GENTIANACEAS .

'

•

.

• bóe etóre bokwa épa
*tobáro uiorúbo
*uwáe exéba

..

. •.

GRAMINEAS
*ámo uiorúbo - Echnolaena inflexa (Poir) Chase
··
•nóre okóri épa bóe bútu - Axonopus chry~odactzlu.~ (Trin.)
.K uhlm.
••

.

GUTTJFERAS
•aróe erúbo . - ·Hypericum · sp.
'!l'berágu í - Kielmeyera· speciosa ·St .. · Hil : ... .. .

. . ' '.
·l

•
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LABIADAS

•aipoburéuge erúbo - Hyptis sp.
*bóe etáora okóri épa - Hyptis sp.
*kú je etaoréu
• kuridogédu uiorúbo
piodúdoe eké - Salvia caccinea Lim.
piodúdoe erúbo - Hyptis glauca St. Hil.
*rókoe ewoduréu - Hyptis goiazensis St. Hil .
1

...,

LACOORTEACEAS

*ókwa-dóge erúbo LEGUMINOSAS

Casearia silvestris, vard. língua
...

bápo uiorúbo - Crotalaria stipularia Benth.
*baría bóku kejéwu - Copaifera sp.
*betága iwára - Mimosa papposa Benth.
,
• bóe ekowudá iwára - Eriosema heterophyllum Benth.
*hutóbo iwára - Dioclea virgata (Rich) Amshóff.
ipáre eké jorúbo - Desmodium platycarpum Benth.
• ipáre jorúbo - Desmodium pachyrhizum Vog.
ipáre uiorúbo - Camptosema sp.
*jóve erúbo - Cassia setosa Benth .
•kogoriga pararéu bóku kejéwu - Dialium divaricatum Vahl.
• meá-dóge erúbo - Stylosanthes capitatq Benth. *meá-dóge erúbo Stylosanthes guianensis Sw.
okóge erúbo buódo épa - Tephrosia aducea Benth.
• páiku uiorúbo - Crotalaria pterocaula Benth .
• pái uké jorúbó
.
páro i - Pterodon sp.
• pobogo-dóge ewuregiréu - Bauhinia bongardi Stend.
róia kuriréu épa - Bauhinia pulchella Benth.
*rumága umána - Peltogyne confertifolia Benth.
*uwábo xugúgu - Crotalaria retusa L.
LYTHRACEAS

akoréu í
• iwagudu-:dóge erúbo marido épa
MALPIGHIACEAS
burerúroe erúbo - Banisteria pseudo-janusia Niedenzu
*burerúroe erúbo ekuréu - Heteropteris canzpestris Juss.
•enádo kúru kugurigódu ípo - Byrsonima coccolobifolia Kunth.,·
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*enádo kúru kugurigódu ipo - Byrsonima coccolobifolia Kunth.:
Byrsonima sericea De Candolle
itogúru óku - Byrsonima coccolobifo lia Kunth.
• ké-dóge ekenoréu - Peixotoa tomentosa Juss.
• kíde erúbo - Camarea iricoide.s St. Hil .
•nabúre etáo goiréu - Mascagnia lqsiandra (Juss) Niedenzu
•oikréuge erúbo - Byrsonima sp.

MALVACEAS
• baragádo uiorúbo - H ibiscus sp.
• kuiéje kuriréu ojorúbo

MELASTOMATACEAS
*aigo-dóge erúbo - Tibouchina sp.
róia épa - Microlicia sp.
•róia épa
MENISPERMACEAS
• iómo uiorúbo - Cissampelos ovalifo lia
MORACEAS
• kimáo -

Brosimum gaudichaudii Trec.

MYRTHACEAS
aréme erúbo - Eugenia sp.
*baragíri - Myrcea sp.
•baragiri áru kugurigódu - Myrcea sp.
• baragiri áru kúri - Myrçea sp.
*bóe ekúri okóri épa
• bóe enuiáo péga épa - Eugenia sp.
• bóe erúbo - Myrcea sp.
*bóe erúbo - Myrcea sp.
jokukuietái - Campomanesia pubescens Berg.
kido gúru jaiworéu - Psidium sp.
• kudóboe uiorúbo - Myrcea cordata Berg.
NYKTAGINACEAS
• mokurororéu
OCHNACEAS
• bóe eiakú épa - Ouratea inundata ( Spruce) Engl.
• kudóboe eimejéra uiorúbo - Ouratea crassifolia (Pohl) Engl.
kuridogédu uiorúbo .- Ouratea castanaefolia (DC) Engl.

•
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..

ONAdRACEAS

...

•úto uiorúbo -

. ..

.. . '..

.

.

Jussiaea nervosa

ORCHIDACEAS ·
b6e
~táo éya - .Oncydium cebolleta Sw.
.
,,
- .
, . . .. . ..
.
*m6to epa uiorubo
OXALIDACEAS
bóe éto pagodáe -

O xalis sp .

PALMACEAS
• marigído -

. '.
Syagrus petrea

..

PIPERACEAS
.,
,
zpare pogorareu

,

POLYGALACEAS
kuiadá épa
*rea-dóge erúbo

I

PONTEDERIACEAS
póra- Eichhornia sp·:· ·

..
:

:

9

PORTULACACEAS
b6e eworáru épa -

PROTEACEAS
*óre erúbo -

Portulaca sp ~
. .

.

Roupala brasilienszs

RHAMNACEAS

*bairére

erúbo -

Gouania sp .

•

..

ROSACEAS

*aría uiorúbo

i

•

..

.,.. ....

..

RUBIACEAS
ári ika - A liberthia sp.
*bokogoréu iwára
• búke ekuréu - A liberthia sp.
..*jorúbo ipo . - .Tocoyena formosa .
*kie eké áru. ·xáru - Palicouria rigida H . .B . . K .
metuduréu í - Aliberthia sp-. · (Odoxa lanceo!ata?)

Nomenclatura botânica dos Borôro
*ok6ge erúbo
*togwáre erúbo -

Borerea sp.

RUTACEAS
*okiwoe etóre erúbo -

Piliocarpus sp. (?)

SAPINDACEAS

1

• kud6 túdu - Magonia pubescens
*kúro iku - Serjania sp . (?)
kúro umána - Cardiospermum grandiflorum Sw.

~.

SAPOTACEAS
*táro i -

Pouteria sp.

SIMARUBACEAS

*aréme

erúbo
aróe erúbo -

Simaba cedron Planch.

STERCULIACEAS
•n6ge kugúre ewagenoréu - Helicteres sp.
*réko uiorúbo - Buettneria melastomifolia St. Hil.

TILIACEAS
pariwa -

Luhea grandiflora Mart .

UMBELLIFERAS
awágoe exéba - Eryng;um sp.
*awá1?oe uiorúbo - Eryngium sp.
*kurugúgwoe erúbo

VELLOSIACEAS
*aré1ne erúbo

VERBENACEAS
*éwo otúgo jorúbo -

Lippis lupulina Cham.

81

,
I

•

1
1

BIBLIOGRAFIA

'

I

,
I

•

I

Albisetti, César e Ângelo J ayme Venturelli, Enciclopédia Boroi-o. Campo Grande,
Museu Regional D. Bosco, 1962 .
Baldus, H erbert, Ensaios de etnologia brasileira . São Paulo, Editôra Nacional, 193'7
Bertoni, Moises S. Diccionario botânico latino-guarani y guara•ti-latino. Asunción, 1940.
Cadogan, Leon, Breve contribuci6n al estudio de la nom enclatura. guarani en botânica. Asunción, Servicio Tecnico Interamericano de Cooperación
Agricola, 1955. Boletin n. 0 194.
Colbacchini, Antônio e César Albisetti, Os Bororos Orientais, Orariinogodogue do
planalto oriental de Mato Grosso. São P aulo, Editôr::i Nacional, 1942.
Correa, M . Pio, Diccionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas.
Rio de Janeiro, 1926-1931. 3 volumes.
Drumond, Carlos Contribuição do bororo à toponímia brasílica. São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros, 1965.
Ferri, Mário Guimarães e L . M. Coutinho, Contribuição ao conhecimento da ecologia do cerrado . São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1958. Boletim n . 0 242 - Botânica 15.
Fiebrig-Gertz, C. "Guarany names of Paraguayan plants and animals" in R evista del Jardin Botanico y M useo de Hist oria 1Vaturr;.l del Pa.-aguay,
tomo II, 1930.
Fosberg, F . R. "Plant collecting as an anthropological field method" in El Palacio, August 1960.
Fric, Vojtech e Paul Radin, "Contributions to the study of the Bororo Jndians"
in The Journal of the Anthropological lnstitute of Great Britain and
lreland, vol. XXVI, 1906.
Hoehne, F. C . Plantas e substâncias vegetais t6xicas e m edicinais. São Paulo, 1938.
J ensen, Ad . E . Jf ythos und Kult bei Naturvolkern. Wiesbadcn, Steiner Verlag,
1951.
Kuhlman, Edgar, "A vegetação de Mato Grosso - seus reflexos na econo1nia do
estado" in Revista Brasileira de Geografia, nno XVI, n. 0 1, ~.aneiro
março de 1954.
Lo,vie, Robert, "The Bororo" in Handb ook oj South American I ndians, \·ol. 1.
Washington , Bureau of American Ethnology, 1946.
M artius, K . F . Flora Brasílica.
M üller, F ranz, "Drogen und Medikamente der Guarani (Mbyá, Pú und Chiripá)
Indianer im õstlichen Waldgebiet von Paraguay" in KoppeL"s, \.V .
(ed .) Festschrift Publication d'Homniage au P . W . Schmidt. vVien,
1928. Págs. 501-514.
Mussolini, Gioconda, "Os meios de defesa contra a moléstia e a morte em duas
tribos brasileiras: Kaingang de Duque de Caxias e lJororo Cn-iental"
in Revista do Arquivo M unicipal, CX, 1946.
Rondon, Candido Mariano da Silva, Esbôço gramatical da língua dos índios bororo. Rio de Janeiro, 1948.
Schaden, Egon, A mitologia her6ica de tribos indígenas do Brasil. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 1959.
Zerries, Otto, Wild-und Buschgeister in Südamerika. vViesbaden, Steiner Verlag,
1954.

I

-

lNDICE
Palavras preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Distinção entre espécies vegetais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Palavras e radicais empregados na nomenclatura botânica . . . .

23

Categorias de classificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Conclusões

69

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

72

Apêndice: Plantas identificadas do inventário borôro . .. . . . : .

73

J3ibliografia

83

.........................................

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

•

• •

•

-

Publicações
do
Instituto de Estudos Brasileiros
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Carlos Drumond - Contribuição do Bororo à Toponin-da
Brasílica
Rosemarie E. Horch - Relação dos Manuscritos da Coleção "J. f '. de Abneida Prado"
Eunice Ribeiro Durham - Assimilação e Mobilidade - A:
História- do Imigrante Italiano numa Comunidade Paulista
Plínio Ayrosa - Estudos Tupinol6gicos
Rolando Morei Pinto - Experiência e Ficção. de Oliveira
Paiva
Tekla Hartmann - Non-zenclatura Botânica dos Borôro

REVISTA DO INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS N°s. 1 e 2. -

•

1

1

,_

Pede-se permuta

•

' t-"-

\

•

!'' \

1
f

\

--

..

