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Dos ·dois centros de povoamento Bororo, situados, um a nordeste de Cuiabá e outro a este-sudeste da mes1na cidade, o segundo cornpr.eende hoje três grupos , <le aldeias indígenas : as do
n1edio e alto São Lourenço, providas de residentes do Serviço

cl~

•

Proteção aos. I ndios, as do r io das Garças, na região dian1antifera.
controla<las pelas missões salesianas e finaln1en:t e as três aldeias
de Kejara, Pobori e Jarudori, sobre o rio Ver1nelho, afluente da
n1argem esquerda do alto São Lourenço. n1enos sujeitas direta1nente ás influencias religiosa e adn1inistrativa. _Foi na 111ais importante das três, a a ldeia I{ejara, que fizemos un1a estada em
janeiro e fevereiro de. 1936, época en1 que a esltação das chuvas
.
iso1a completamente os indigenas <los raros ·c ontactos que podem
1

ter en1 outras épocas do ano con1 a população brasileira; esta,
aliás, que sempre foi pequena, ha tempos evacuou co1npleta1nente
a região, cujas condições 1nateriais e sanita.rias parecem particularn1ente .d esfavoraveis.

Além de dois telegraf istas, sómente vivem

íC:'.:.·.

nas 111argens d o rio algumas f amilias de pescadores, em sua n1aioria
leprosos.
A aldeia I{eja·r a ocupa uma vast-.· clareira, em parte natural,
sobre a n1argem esqu·er<la: do rio Vern1elho, logo á sua beira e ·
limitada ao sul, oeste e éste, por escarp•as de arenito vern1elho .

•

,

I
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En1 torno espalha1n-se, sobre a1gun1as centenas

•

'd~

metros, e

em int i1na pr01niscuid:a,d·e com a floresta ou mato que recon1eça
a surgir da terra, as culturas indigenas: mandioca, milho, arroz.
Passeiam livremente atrav·és ·delas, como ta:mbem pela aldeia, a lguns

-

patos e galinhas que vivem hoje em estado sen1i-s.elvagetn e se
oaçan1

a frechadas qu2n·do necessario . Em janeiro e fevereiro de
1

1936, .contava1n-se, na a·ldeia l{ejara, alem da "Casa dos Homens",
vi~te

e sete casas habitadas, en1 sua maioria, por familias.

A

popu1ação total, impossível de se avaliar ·Com precisão, porquanto
u1na parte <los aldeiados se encontrava constantemente fóra, na
pesca, na caça ou em mis,,ão ou visita a ·outras aldeias indígenas,
elevava-se ta proximadamente a cento e quarenta pessoas, com um
nume ro· <le mulheres menor que o de ho1nens e não ultrapassando
uma dezena o nun1ero de crianças de n1enos de quinze anos, das
quiais :d uas ou três so1nente na primeira infan·cia.
parece ben1 _.conservado:
mente entre os ho:nens,

·OS

indivi.duos belos e sadios, princiipal-

constitu iarr~

a grande 1naioria. As doenças

con1uns á região, febre an1arela e variola,
preferencia.

O tipo hun1ano

~ão

das que elin1inam de

Da ultin1'a, entr·et:anto, n1u itos indígenas tinhan1
1

I

sinais.

U111

leproso residia na aldeia.

Un1 cégo representava o

unico defeito fisico.
Um unico indigena, vindo das missões, falava 1corrente1nente
o português, que, ao que parece, soubera. antes, ler e escrevér.
Cinco ou seis outros o 'COmpreendian1 mas só tinha1n á sua <lisposição un1 v0cabulario reduzido.
inente a língua portuguesa.

Os restantes ignorava111 con1pleta-

'

•

-

ES'fRG'rURA DA .L\LDEIA

A aldeia Kejara é dividid a ein duas fratri as exoga 1nicas, resV

íJectivan1ente denon1inadas 1'ugare e
tern1os nunca nos foi precisado.

Cera.

O sentido destes

Uma unica v·e z, a proposito do

clan l( i, que si,g nifi·ca anta) observarain-nos que a•ntas são todos
V

Cada un1a das f ratri as divide-se en1 vari os clans on

os Ce ra.

grupos de clans_. cuja lista é a

~eguinte :

FR/\ ;-l 'RIA 'J'UGARE
Clan F»aivve ...
Clan. A róre -

ou porco espinho
ou lagarta

o

i

Clan E,,·aguddu -

ou bnrití

Clan i\ pibore

V

FR;\I'RlA

C1~1~i\

ou chef e

Clan Bãclejeha V

V

Clan O Cera Clan IZi -

o u Cera do ibis

ou anta
V

-

Clan Boko rlori Ciba-I(ogc -

o u tatú canastra -

arara vC:r-

melha: Clan Bakoro
Clan Bó ro -

ou adorno dn labio inferio r ( N ota I)

<lourado

...

'
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Ao lado elas divisões de çlans proprian1ente -ditas, cncontrase un1 .certo nu1nero de distinções de caracteres diferentes.
A estrutur·a n1orfologica da aldeia exprin1e in1ecliata111entc a

crganização social.

As casas são distribuídas e1n volta de un1

grande circulo, cuj o ·c entro aprox.i1nativo é ocupado pela casa dos
o

hon1ens ( baiten1annanage) que se ergue sobre un1 eixo lflorte-sul.
U 111a linha oeste-sudoe,ste ou éste-nordeste. f orten1ente obliqua e1n
relação ao eixo. divi<le a aldeia em duas 1netades mais ou n1enos
iguais : a parte Stl'deste con1ipreende as casas 1'ugare; a noroeste
V

é forn1ada pelas casas Cera.

O dian1etro do ·circulo traçado tendo

sido curto den1ais para o numero de casas, uma delas, perrtencente
•

ao clan JZi, viu-se ·empurrada leven1ente para fóra do alinhar:1ento
( Fig. 4).

Nurnerosos testen1unhos indígenas afi r n1a111 que, no

passado, esta disposição era norn1al e a . a.Ideia co111preendia varias
cir·culos con·c cntricos, encontrando-se as casas do 111es1no clan
'

situadas umas atrás elas outras n1ais ou menos.
A cCYrtstrução .da. aldeia itraduz pois a estrutura social.

Mas

exprin1e tan1bem sua posição geografica . Un1 segu11do eixo, forten1ente obli·q uo en1 relação ao precedente e perpendicular ao rio,
.

vo

'

w_

divide por sua vez a aldeia en1 duas n1eta<les: a dos caboge 01ge,
V

W.

isto é ((os de rio acit11a" e a dos cebege oge

OU:

uos de rio abaixo".

Cada un1a destas n1etades compreende evidenten1ente casa s pertencentes a· a1nbas as fratrias.

E a distribuição espacial dos clans

no interior de cada hc111iciclo é de tal orde1n que três deles se acha111
igualm.e nte div ididos ern dois grupos, de acôr.d o con1 sua posição
en1 relação ao rio.

\

Ten1os assin1 :

•

•

..
•
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w_

V

E\vaguddu cebege o: os do burití de baixo.

_,•

i

o

w_

VO

E\va.g udd u caboge
V

~

O ·•

os do burití de ci111a.

W_

Aro·r e cebege o : os da lagarta de baixo.
_

'

w_

vo

A·rore caboge o : os da lagarta de cima1.

..

V

)

W_

Bokodori cebege

o: os ,do tatú .canastra de baixo .
w_

VO

Bokodori caiboge ·o : os do 'tatú canastra de c1n1a.
Em con1pensação os clans Paivve, Bakoro, Bóro, são inteira-

•

-

n1entc <le rio acin1a ; e os clans IZi, Badejeba, Apibore, inteiran1ente de rio abaixo.
As duas casas com frente par·a as duas portas da casa dos

r

ho1nens e pelas quais p·a ssa o diametro divisor ·d o rio acin1a co1n
o rio abaixo, têm deno1ninação especial que exprime sua posiçãa,

a

particular. "' Se·u s habitantes são ditos íb'aiada:dda , isto é, "os ·q ue

oll1am para a casa" (n.os 4 e 17 da planta). E' <le observar-se que
a porta da ca·s a dos homens de frente patia a n1etade T·ugare se
V

V

-cha1na Cera, enquanto que a de frente para a metade Cera se denomina Tugare, sendo o casamento matril-0oal.
Além destas ·d eterminações espac1a1s, utiliza1n os indígenas
.
igualn1ente outras de acôrdo com a ordem enumerativa, a i111portanci a e as relações f\a miliares.
Bo'pokeje

w..

·Certas casas são chamada~

-

oge, "os ultin1os" ( literahnente : Bo': ,g ente; pokeje;

de novo; wo: lá; ge: plural).

Temos assim Bãdej.eba bo'pokeje

w_

o (n. 12),
i

V

non1e particular da ultima ·casa da fralbr.ia ,Cera, e

o

E"-va:gud·dudoge bo'pokeje

w_

oge (n. 16) .

•
/

•
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Un1 ·g rupo residente nun1a 1nesn1a casa póde receber un1
nome especia l de a côrdo .com a importancia particular <lo agru pamento ou da construção.

Assin1, a da casa numero 15, chama·da,
i

talvez

c 111

o

u

virtude de sua forn1a notavel, E\:v aguddu kurigeo, ''os

do 1bur.ití o g rande".
Finah11ente, q uando a 1distribuição dos 1nen1bros do clan em
casas diferen!tes corresponde a un1a distr.ibuição siste1natica.i de P'ª -

,

r entes de uma 1nesn1a familia, cada 'Casa se designa pelo seu caráter
i

o

-

Assin1 ( n. 17) E'vaguddudoge eten'manaa ge: "os <lo

f amiliar.

1

o

•

-

b u rití irn1ãos ma is velhos" e (n. 18) E'vagu ddudoge ctu'ieen1age:

"os do burití irn1ãos n1ais _inoçosn.
E ' possivel igualn1einte qu e a adoção ou repartição de emble-

1nas entre n1en1 bros do n1esn10 cla'l1 leven1 á criação de outras <le1

t er n1inações secundarias.

Varios clans dividen1-se assirn em dois

sub-clans

respectivan1ente

diferenciados

pelas

A

cores

pret2

e

ver melha :
V

U

A pibore coreo: preto ( n. 23)
u

Apibore kujagoreo : vern1elho (n. 22)
V

U

Pai\ve coreo ( n. 25 )
u

Pai\ve kujagoreo ( n. 26)
Í

O

V

U

E \\·agu ddu coreo ( n. 15 )
o

i

u

E \vagud du ku jagoreo (n. 18)

'

Certos grupos de clans origi'!.1ar·an1-se talvez ele 11 111 clan unico
'

cn1 cQln ~equencia de ·un1a ta] repartição de e1nblen1as: os Bóro

.r ecolheram u1n objeto associado á historia lendaria do clan Bakoro,

de ,q u e f izeram sem duvida parte antiga111ente. D o· 1n esmo modo
V

.

os O· Ce ra herid·e iros taimbem de um a nin1al lendario do clan .
1

'

-

O

I

V

clan Bokodori está dividido e n1 Koge ( dourado) e Ciba ( arara
,..
•

•

'

f

•
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ver n1elha) ; mas o problema está em saber si se trata reahnente de
sub-divisões de um clan principal, ou de um clain ·homogeneo designado por três emblemas.

-

V

"Bokodori e Koge, Bokodo·ri e Ciba:

mesma cousa", <lizen1 os indigenas.

O numero de termos utiliza;dos para a definição dos grupos
é, pois, nitidamente mais importante 1que o das casas da ialdeia.

Disto resul1ta que

os <liferentes

informadores não designam sem-

pre as mesmas casas pelos mesmos adjetivos.

O mesmo infor-

m ador varia igualn1ente segundo as horas e as circunstancias.
En1 segundo lugar, cada casa -

ou quasi -

um nome propr.io, tem, pelo menos,

t1tna

se não possue sempre

combinação determinada

dos nomes do cla.n, da posição, fam:ilía, etc., que I.he pertence exclu-

A aldeia Bororo compõe-se por conseguinte, antes de

sivamente.

rt:udo, de um conjunto de famílias ou grupos de famílias morando
A

na mesma casa e qualif icacLas somente ·deste ponto de vista.

denon1inação da casa ünipJ.ica sempre, ·e ntre outras cousas, no
~orne

d o clan; comporta ás vezec; o nome da fratria, como é

0

caso

V

mais comum dos .Cera.
'

Eis aqui a lista tipo da.s "casas" da aLdeia

Kejara, tal qual nos foi possiv~l estaibeleoer, fundindo as informações colhidas dos nossos diferentes informadores, ou do mesmo
em diferentes ocasiões:
V

F ratria ·C era:
vo

w_

(metade caboge o
V

-

continuação)

1) Bóro Cera.
V

2) Bakoro Cera 1

V

V

VO

3) Ciba Cera 1

_

N ogujeba.

V

4 ) I<oge Cera -

Bokodori caboge

W.

o.
a

Bokodori baiaddada .

..
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V

V

W-

V

W -

5) Bokodori Cera cebege o.

(metade cebege o)

u

6) Ki kujagoreo.
7) Ki.
V

w_

V

8) O Cer1a ceibege o.
V

9) •O Cera.
-

V

w_

_

V

W_

10) Baidejeba cebege

o.

11 ) Badejeba cebege o baiadda<lawo (1).
-

V

W-

-

12) Badejeba cebege o bo'pokejewo.
Fratria Tugare :

-

V

-

V

W-

13) Aróre cebege

o.

W.

14) Aróre cebege o.
j

O

V

U

U

V

W-

15) Evvaguddu coreo kurigeo cebege o.
i

O

-

'

l w_

V

16) Ewagu<ldu bo'pokejewo cebege o.
1

o

a

17) Ewagu<ldu baiaddada
o

w_

(metade caboge o

i

o

eten'manaáge.

u

-

vo

18) ·Elwaguddu kuja.goreo etu'ieemage caw_

'

·boge o.
19) (·abrigo desocupado).
20)

Aróre

vo

a

w

caiboge

o baiaiddada

vo

( 1).

w

21) Ãróre caboge o.
V

22) A'Pirb ore kujagoreo.
V

u

23) Apibore coreo.
24) Apibore.
u
25) Paiwe coreo.
V

u

26) Paiwe kujaigoreo.
As casas pertencentes a

un1

mesmo clan erguem-se ao lado

-

umas d·as outras, com ex·ceção das do clan Aróre .s eparadas em
i

o

dois grupos pelo clan Ewaguddu.
( 1) -

Deixamos subsistir esta contradição, sinal de divergencia en&

tre dois informadores quanto é posição do eixo dos baiddada
(4-17- ou 11-20).

....

1

•

R·E LAÇõES 00 1\1 A ORGANIZAÇÃO BCON0 MICA
1

1

•

E' :dificil saber si a conviven·cia <los indígenas com os civilizados ( 1) modificou muito sua vida economica.

A alim·eiltação

atual dos Bororo é n1ais vegetal do ciue carnea.

Isto se explica

pela necessidaide, dia a dia maior, em face da rarefação da caça,
de recorrer á agricultura e pelas facilidades trazidas á cultura pelos
instrumentos <le ferro <listribuidos ha alguns anos pelo Serviço de
(1) -

Convém limitar o emprego do termo ao Exercito e ao Serviço
de Pi:-oteção aos índios. Com ef eito, fõra absolutamente impossível compreend er a estabilidade relativa da cultura m~
terial dos Bororo, de que o estudo de Von ·d en Steinen, velho
de m a is de cincoenta anos, nos oferece ainda uma descrição
extraordinariamente fiel, si

nã~o

se ,levasse em conta o fato

dessa cultura, em si mesma muito superior â. do cabocl o, ter
....
s ido ainda mais elevada acima do nive1 desta ultima pelo.s
presentes do Serviço de P roteção. Um pescador do Rio Vermelho sõ tem, em 1936, um meio d e ob ter um mach a do: tentar
.
con segui-lo com os índios. o motivo essencial que nos permitiu constituir uma pequena comitiva p a r a realizar a viagem
a Kejara, numa época em que a navegação em canôa é particula rmente delicada, foi o f ato de saberem os camaradas que
os índios d essa aldeia - onde nunca tinh a m p osto os pés p ossuíam culturas d e fumo , de que esperavam trazer mudas
novas. Sua esperança realizou-se: as trezentas mudas de ta baco dadas pelos indígenas aos canoeiros marcaram o inicio da
cultura do fumo pela população do alto Sã o Lourenço.

Est as

condições excepcionais explicam porque a c ultura material dos
Bororo, incomparav.elmente superior á de sua visinhança imediata, se tenha mantido, mais ou m enos.

16
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Proteção.

Como a agricultura continuou a ser tarefa excluxiva-

mente feminina 1 a ativida<le dos homens fez-se meno·r 1 sem
pensação, e o nivel de vida da '.População ba.ixou.
tenha o serviço de

Prote~ão

com-

Assim 1 embora

proporcionado aos indígenas vanta-

gens apreciaveis e1n. confronto com a indigencia cullt:ural das populações brancas ou mestiças do interior1 sua -cultuna. propria
degenerou.
Como quer que sej a o sistema atual não exclue as diferenças
1

econo1nicas.

Dentro ·do (1uadro das obrigações coletivas, todos

gozam certa liberdade.

E o 'Chefe indigena da aldeia quem manda
1

aumentar ou restringir o surribamento, semear arroz ou milho,
plantar m·an.dioca ou talbaco.

O• elemento feminino ·de cada fa-

mília trabalha uma data de terra e o terreno ·disponivel em relação
1

á área surribada é bastante vasto para que a repatitição se faça
amigavelm,e nte; os indígenas parecem ignorar os conflitos de demarcações.

As cultu r:as são aibandoruLdas logo que se esgotam as

terras, escolhendo-se outro local.
de recursos.

Ha uma e>..'i:remâl diversidade

Os órfãos celibatarios, não podendo contar com

t rabalho de unia mulher (m·ãi 1 esposa ou filha) vêm-se privados
de todos os produtos cultivados e vivem da caridade de seus camaradas. O mesmo ocorre com os ainciãos: depois de uma caça ou
pesca . abun·d ante trazem-lhes pedaços de carne ou peixes.
•

ás vezes, tamhem, esquecem-nos.

Mas

O indigente fica, então, sem

'COn1er e, solitario, passa a noilte inteira a dar os gemidos rituais.
Uma velha, que morava conosco na mes1na choça, esquecid·a certa
oc.:1sião pelos seus ·benfeitores habituais, evocou, ·d urante horas seguidas, indifere'!lte á nossa presença, o tempo em que seus cinco

f
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maridos sucessivos lhe garantian1 a subsistencia.
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Paralelamente,

encontram-se os ·be1n nutridos, os abastados, seja en1 virtude de
uma colheita particularn1ente bôa, seja por conta:r a Í&milie. numero elevado de mulheres ( verificá1nos dois casos de bigatnia,
co:tn chefes), seja ainda por tratair-se de especialistas insu'bstituiveis: o in<ligena forinecedor de 111ós de pedra quadrada á tri~b u,
utilizadas para polir a n1a<leira ·dura e afiar os instrumentos de
osso e ferro, era considerado particularmente competente e

QS

benefícios de sua industria o dispensavan1 do cultivo .d a ter ra.
Existem tambem os imprevidentes. O chefe de todas as aldeias
do rio Vern1elho, de quem eran1os hospedes em Kejara, de ha
muiito usava de sua auto.ri<laide em proveito proprio.

Muitos eram

os indígenas que, tendo surr.ibado, plantado e colhido para ele;
possuia1n verdadeiras jhipotécas. A essa in1previdencia <levemos
a aquisição de objetos rituiais ,considerados preciosos. Pois
V

Tusawa, o u nico com <lireito ·de deles dispor, encontrara no seu
1

con1ercio o meio de

o:bt~r

roupas, adornos, ar·mas e instrun1entos,

que não conservou 111as serviram integraltnenite para libertar-se. 1ô:>mo, em verdade, seu poder era limitado pelos chef.çs dos clans,
com os quais mantinha interminaveis conferencias, a ca<la novo

,

negocio, nossos objetos de troca passaram sem <luv1da, na n1aioria,
em comissões e propinas destinadas

~

decidir o .acôrdo.

Estas <liferenças <le recursos_ têm, portanto, un1 caráter
pessoal.

Mas

ia

·ha:bilidade na ·caça ou na pesca, a abun<lancia dos

produtos da ter.ra, são elementos seçundarios -da fortuna.
ri1queza de caráter mais h·e reditario é

consti~ui·da

Uma

por colares <le

d entes de O'l.1ça, adornos de dentes ele macaco, ou ainda longos cor-

•

•
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<lões feitos de f raginentos pequeninos ·de nózes de tucu1n, casca de
tatú e conchas, que nenhum presente, por mais rico que seja, induz
uma n1ulher a abandonar e são, con1 efeilt-0,
•

ibal1hos e caças de n1uitas gerações.

0

result:1:do dos tra-

U1n dia, en<:ontrámos uma
1

mulher vestida p.ara uma · festa, com uma "barrete" particularmente bela.

Coloc-ada em íre•nte ele un1a montanha de presentes,

foi-se sem dizer palavra, e, minutos mais itarde, vimo-la reaparecer
sem a preciosa 101a1, que nunca mais usou durante

la.

nossa estada.

D epois de muitos esforços, consegu.imos adquirir outro exemplar
menos perfeito, n1as logo que o negocio se tornou conhecido, provocou verdadeiro furor no elemento f emirtin 0 da al.d eia, que não
nos poupou seus insultos.

Estes adornos parecem transmit ir-se

por doação, ide tnãe ou avó paira filha ou néta.

Assim se formam

verdadeiras fortu nas hereditarias, ·de que são as mulheres usufrui.doras e de 1c uja posse se orgulham com altivez e arrogarncia.
Outros elementos ·de fortuna estão finaln1ente ligados de
maneira n1ais intin1a ain·da á estrutura social.

Numa coletividade,

cuja atividade mais evidente é dispendida em cantos e dansas, t udo
o que serve á ornamentação ritual possue um valor fórai do comum .
Eis porque as plumas, verdadeira materi·a prima das m!a.n ifestações sociais e religiosas, coostitue1n ·r irqueza de genero bem particular.

T odo indigena tem seu capi:tail <le plumas, caprichosa-

mente conservadas em oaixas compridas e cil1ndr.icas de madeira e
com um valor .corrente bem determinado, de acôrdo com a especie,
a côr e a f.órma.

Ha plumas vulgares e pluma s preciosas.
1

A

u tilização de cadai tipo é privilégio de un1 clan. As vulgares tambem estão regularnentiadas : seu emprego, o genero d e objétos para
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cuja co1nposição são requeridas, a 1:écnica da fasbricação, o estilo,
en fim, variam confórme o clan.

Esta especialização estende-se

á quasi totalidade dos produtos n1anu faturados: f réchas, arcos,
armas, colares, adornos, diadem~, etc.

Exporemos mais adiante

as expressões concretas dos privilegios sociais que nos foi possivel
recolher.

Mas todos os clans não são iguais en1 relação á varie-

dade de ar1nas e de adornos que têm o direito de confecionar, nem,
em relação á raridade das materiais primas que têm o direito de
utilizar.

Certos c1ans, por exemplo, podem fabricar muitos tipos

de arcos ; outros, um unico; alguns tên1 a prerrogativa dos ricos
adornos ao passo que outros se vêem limitados a formas e materiais mais modestos.
A todas as distinções secundarias que enumerámos seria ne1

cessário acrescer uma hierarquia econo1ni·c a dos clans ricos, mo~le~tos

e pobres.

Segundo os indi.genas, era particularmente rico
a

o cJan, hoje extiinto em Kejára,

Kario Bokodori; são ricos os

vo

w _

clans e sub-clans : .:\róre Caboge o i

o

-

E':vaguddu bo'pokeje wo.

i

o

vo

w_

Evvaguddu caboge o

Contam-se en1 lagares maris modestos

V

os I(i j

-

Ci·b a -

KÕge -

Baikoro -

a

O

Ewa:guddu baiac1dada V

Bóro -

Paiwe -

Apibore

V

O

1Cer~a .

W

Os Bãdejeba cebege Õ nos foram apontados como particula rn1e•n te pobres.
Parece, finalmente, que a hierarquia econom1ca continúa no
interior <los clans e que diferenças economicas acompanham

0

uso

de certos · nomes de propriedade dos clans. .E stes nomes, ou
cla sses de nomes, :intervêm no regime matrimonial.

..........

,.

--~~

...,....,.,...,.......~,......,.,.,

,
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UNiõES PREFERENCIAIS

Não assistimos, durante a nossai estada, a n.enhu·n1 casan1ento.
A aldeia estava inteiramente ent regue ás 1cerimonias funebres .

Foi-nos explicado que uma moça, desejosa de contraír casao

mento, tem que ir ao Baiten1a.n nanage
escolhido.

para

~rocurar

.

o conJuge

Mas, é diante ·das condições da escolha q ue convém

nos determos.

A exogamia nas fraitrias não constitue a unica

proib ição matrimonial. Cada clan contratai o casamento de um
modo mais ou menos preferen'Cial, con1 um numero ·limitado de
clans da f ratria antagonica:

u111, .

d ois, ou tres.

O ra, essas uniões

preferenciais são atribuição das .divisões internais do clan, mais
que do 1clan propriamente 1d ito.

rrais ·divisões têm talvez uma

significação economica, mas seu papel essencial parece ser o :de
regulamentar os casamentos ; ·elas não coinci·dem, exatamente, con1
nenhuma: <las distinções -secun darias estudadas precedentemente.

O mais das vezes, estas distinções são estabelecidas por meio
de nomes proprios: trata-se, portanto, <le classes compreendendo,
cada t1ma, un1 só individuo, ou, pelo 1nenos, pequeno numero de
indivíduos.

Nem poderia ser de outro modo, .in esmo que, no pas-

sado, as categorias tivessem sido ma1is nun1erosas, em vista do
esbarrondarnento demografi·c o dos Bororo.
Damos abaixo a lista dos nomes de clans que pudemos re-.
colher, com· a .indic:ação dos casamel1/tos correspondentes.

,

'
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FRATRlA CERA
•

..

·C-o•n trai casamento

Nome

Clan·

B~ej eba

Bakorokuddu ( non1e de un1

- c-aboge o.Aróre
w

vo

heroi lendar.io)

çQ1n:

a

V

I pareceba ( id.)

Ã róre baiaddada .
o

i

Wapa (?) .

a

Ewaguddu baiaieldada .

Merit'aYvara (O can1inho do
Apibore bo'pokejewo.

Sol) .
u

V

(?-Ua:bo :

U·aboreo

O Çera

cora1

o

Evvaguddu.

ção).
u

At'ugoreo

(Homem

Pinw

V

Ãróre cebege Õ.

tado)
Kibaikororo

Ki

(Bakororo,

a
i

E'vagu·d du bo'pokejew o.

Anta).

o

i

Tu'goga ( ?-Tugo: flecha).

Mãra ( ?) .
-

Bokodori-Ciba.-Koge.

o

V

U

E vvaguddu -coreo.
i

Bokodori (Baro ( ?) .

a

E'vaguddu baiadda<la
O

KÕge ( D ourado) .

a

E\v3.oauddu baiad<la<la .
i

V

o

o

a

Ewa:gu.d du baiadd·ada .

V

Ariga Coca ( ?-Ariga : onça
i

parda).

O

V

W

-

Ewagitddu caiboge o.

.

•

I
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Bako ro

'

Nogujeba (heroi lendario).

Apibore (Kru'guga uobe).

a

Kario Bokodori (heroi lcn·dario que dava nome a
um clan extinto).
Boró

Apibore (BrÕge).
-

Bok'arebo ( ?) .

a

Aróre baiaddada .

•

V

Jereg.i-·c odo

(Velha TartaV

ruga).

Api.bore kujcvgoreo.

•1

'

FRATRIA TUGARE
'

\Paiwe

V

l3aiporo (porta?).

Bokodori Cera.

u

l\1eriri

kurigeo

('Grande
V

Luz) .

..
Broge

Bakoro Cera.
1

"'

V

( ?-indica riquez·a) .

·Bokodori-·Ciba-KÕge

Krug'Üga ·u obe (Parente da
Aguia -

Gavião, -

inV

i

-

Bokodori-Ciba-Kog~

dica riqueza).
o

E\vaguddu

Tad'ugo (?-'indica r iqueza).

Ki.

u

Aria kurigeo (Grande Cas-

I{i.

sarola ?) .

J

.' '

ere

But
Ã róre

gade( ?) .

Bokodori.

Baitogógo (heroi lendario) .

•

/

-

.

BadeJeba.

'

·•

)

I
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E ste quadro, sem ·d uv-icla incon1pleto, sugere as cont lusões
seguintes:
cinco clans ·contratam casamento com três .clans :

-

i

o

-

Badejeba. (Apibor e-E vvagu.ddu-Aróre).

-

Bakoro ( Paiv.re-Apibore-Aróre ) .
Í

V

O

Bokodori-Ciba-l{Ôge (Paivve-Apibore-Ewa guddu) .
V

Apibore (Bãdejeba-Bako ro-Bokodori, Ciba, KÕge) .
i

O

V

E\vaguddu ( Bàdejeba-I{ i-Bokoclori, Ci·ba, KÕge) ;
dois clans cootratam casamento com dois clans:
1

'P aiwe ( Bako~o-Bokodori) .
Ãróre ( Bãdejeba-B,ó ro) ;
u m clan casa num só <Clan:
i

o

Ki (Ewaguddu) .
O estu·do da terminologia do paTentesco permite p recisar este

siste111a de união prefe rencial. 01 v oaaibulario indige::ia distingue,
'

com efeito, na maioria dos graus <le parentesco, o mais velho do
\

•

mais moço:
Ogvva u1nanna : ir1não mais velho do pai
1

Ogwa uie: irmão m:ais rnoço do pai
o

Muga vuri: irmão mais velho da mãe
o

M uga uie: irmão mais moço da mãe
Og..va utu.g e : irmã mais velha do pai
Ogwa uie : ir111ã mais n1oça do pai
Mána : irmão mais velho
Uie : irmão (ou irmã) maiis moço
U tuge : irmã mais velha

'

•
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.

Por outro lado, existe um só termo para representar varras
rel ações de parentesco, nos 'Casos seguintes:
::tvfar úga: antepassado (em relação

ao

irtnã m ais velha do pai -

sogra

homen1).

U re: ir1não da mãe -

irmão nTais velho -

(em relação

á mul:her )
Uie : ir·m ão mais ,n1oço I edaga : sogro -

primo

pai do pai

o

Muga pega : sogra -

mãe ,do pai ( literalmente : mãe

errada).
Destas identificações, póde-se tirar a conclusão do sistem~
matrimonial seguinte: .u m individuo masculino pode contratar dois
tipos de casamento : desposa a irn1ã 1nais n1oça ,d e seu pai
ou a filha da ,irn1ã mais velha do nlesmo.
de seu pai é, ao m,e smo teµipo, seu sogro.
mesmo itempo, sogra.

.

No prin1eiro caso, o pai
A mãe de seu pai, ·a,o

No segun<lo caso, a irn1ã mais velha de seu

,

rpa1 e sua sogra..
J\ irn1ã <lo mesmo individuo não póde simetricamente <les-

'
'
posar o irmão de sua mãe, porquanto, pertencem ambos á mesma
f ratria.

Seu tio entra na categoria dos h omens que ela não póde

desposar e ela conhece um unico tern10 para designar os irmãos
de sua rt?-ãe e seus proprios irmãos (n1ais velhns).
combinações possíveis são:

0

Para ela, as

filho do irmão de sua mãe ou o filho

de seu irmão m-ais velho. ,O tio materno e o irmão mais velhQ
são, pois, identificados pela pretendente romo os dois fornecedores.
possiveis de conjuges.

Db.n de resulta que os ,h omens têm mu-

.
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lheres de sua idade ou m·ais velhas, ao passo que as mulheres têm
mairidos de sua idade ou mais moços.

•

Confirma-o .a experiencia:

o casan1ento simultaneo de un1a mulher e sua filha, de leito precedente, com um novo maridol constitue o caso tipico de bigamia <los
Bororo.
'

Existem, aindâ, para uma mulher, Jtres categarias de ho1nens:
QS

mais velhos do que ela e que ela não póde <lesposa-r (irmão da

mãe, irmãos mais velhos) ; os n1ais moços ido ·q ue ela e que ela.
não póde desposar ( f il;h os <lo irmão do pai, irmãos mais moços) ;
finalmente, os <le sua idade ou mais moços com os quais póde
casar.
Os Bororo possuiram pois, pelo menos no passado, duas form as ele casamento, a saber: o casamento cru,za<lo e o casamento
do sobrinho com a. ti;a.

Nã-o é possivel dizer, no estado atual de

nossas informações, se taiis casan1entos continu·a m a ser rigorosarneníte praticados, se são contemporaneos , ou si uni.a das formas
representa, em relação á outra, um estadia ·evoluido. .M as, ao
contra.rio <lo casamento <:ruzado-ti·pi·co, não é o irmão da mãe que
se identifica com o sogro, mas o 'Pai do 'i rmão tda mãe.

Da mesma

forma, a irmã desposa o filho do irmão ·de sua mãe ou o filho -do
irmão mais velho.

Do ponto de viista das regras do casamento,

cada ge ração se acha, pois, dividida em duas meta des: os 1nais
1

velhos ·c asam-se dentro de sua geração ou das imediatamente supe•

ripres á que estão assimilados, ao passo que os mais n1oços encontrarn conjuge dentro de sua geração ou na imediatamente inferior

á q·u e estão assimilados.

Assi m, um jovem bororo distinguirá, · do

modo mais nitido, entre as ir.mãs de sua n"láe, as mais jovens, que

,
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constituem para ele possiveis esposas e as masi velhas, que são as
mães de outras esposas eventuais; identificará, portanto, suas mais.
jovens tias e as sobri•nhas d,élas.
Somente inv.estigações ulteriores poderão dizer si, como é
provavel, as .classes de nomes ,determinantes das u'niões preferenciais, dentro <le cadai clan, por nós analisadas acima, correspondem

á <livisão das gerações em mais velhas e n1ais n1oças.

Esta; di-

visão já se manifestava nas determirraç.ões secundarias do clan
j

o

Ewaguddu (ns. 17, 18 ·do mapa).

A CHEFIA

A aildeia Kejara. é a resi,dencia do ·chefe geral ·de todos os
......
• rt-' : • -

~

-

...

Bororo .do rio Verme1ho e alto São I.t>urenço. Chama-se ele
V

Tusawa, tendo-o apelidado Cadete os pescadores brasileiros da ·

·-

regiao.
Pareceu-nos ter, por ocasião de nossa viagem, cerca de 60
anos.
1Qo.zava de grande autoridade, embo·r a não se privassem os

indigenas de -

na sua ausencia -

·dizer pia.idas inofensivas a seu

respeito. 1Comentavat11.-lhe a preguiça e o costume de abri1g ar .a

ESTUDO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DOS INDIOS BORORO

tra!balharem em seu beneficio.

27

Entretanto, não verificá1nos, du-

.rainte a nossa estada, u ma só ordem sua que não tivesse sido escrupulosamente execultada.

Ele proprjo se v angloriava de ter esta-

belecido o equilibrio econamico da aldeia, após a f un<lação do Serviço de Proteção, mandando surribar grandes extensões de terras

e plantar arroz.

Por duas vezes foi-nos dado observar a disci-

plina; da população.

}

Dias depois de nossa chegada, tendo avaljado

a importaincia das nossas provisões, ordenou um dia inteiro de
trabalho para a confeção de dbjetos de troca; e desde madrugac4
o

até o caír da noite o Baitemannana1g e transformou-se numa verdadeira oficina em que todos os homens da triibu se dedicaram,.
sen1 descontinuar, ás mais engenhosas tarefas.

Pouco mais ta rde

V

T usawiai ordenou uma pesca:ria.

A aldeia inteira partiu no dia se-

guinte em cerca de trintai pi.rogas, ·d eixando-nos sós, com as mu•

lheres e as crianças, nas casas ab.a ndonadas .
Eram seus poderes bastante vastos.

Era ele quem orientava

a vida economica dai tribu, resolvendo anualmente sobre as terras
a serem surribadas e cultivadas e o gooero das plantações, ordenando .caçadas e pescarias, escolhendo .as ·diversas industrjas. ,
Determinava tamibem, ·e ventualmente, a ·m udança do local da aldeia.
Kejara só desde alguns anos estava localizada no lugar a!t:ual;
encontrava-se antigamente a dois quilometros mais ou menos rio
abaixo.
V

A emigração tivera por fim fugir <la variola e já Tusawa
proJetava nova mudança, porquanto a doença recomeçava a
grassar.

28
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Por outro lado o chefe decidia das festas, adiava-as quando
o seu estado de saude o exigia e nelas tomava parte ativa.

Bôa

parte do cerimonial lhe cabia e muitos córo.s o tinham por Iider
ou solista (recitante).

Todos os objetos, adornos e instrumentos,

utilizados nas dansas ou cerin1onias religiosas, en1bóra esitjvessem
disseminados pelas casas dos diferentes atores, lhe pertenciam.
Pelo menos deles só ele podia dispôr.
,

Foi sernpre com ele, pessoalmente, que tivemos de tratar a
aquisição dos objetos rituais, mesmo quando os descobriamos no
fundo <le qualquer ·casa mais afastada.

N·e nhum presente induzia

o proprietario visível a assumir a responsabilidade <lo negocio.
Fin·almente, os infa'llticidios são da com.petencia do chefe;
Sufoca. os rece1n-nasci<los indesejaveis, tapando-lhes nariz e boca

-

con1 a n1ao.
'

Emlbora nos mandasse1n sempre ter com ele, para a aqu.isição
V

dos objetos ·d e uso coletivo, Tusawa raramente resolvia
por sua conta propria.

0

negocio

Longas ·conferencias se .realiza.van1, a que

compareciam os chefes dos clans e seus amigos e ·h omens de confiança.

Tinha ele, com efeito, por habito, rodear-se de conse-

lheiros sem nenhumai função politica mas com grande jnfluencia
p essoal.

Er.a. o mais das vezes por intermedio deles -

demorado en1 no-los tornar co11hecidos -

não haviam

que lhe solicitava:mos as

autorizações necessarias ao proseguimento de nossos trabalhos.
V

I-foras depois, Tusavva surgia, se11tava-se ao nosso lado, silencioso:
sorria em segui•da misteriosamente e reclan1ava u111 presente.
•

E stava concluído o acôr·d o .

..
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Tusawa con1unicava-se pessoaln1ente con1 seus súditos rnenos
:ainda do que conosco.

Via-os pouco, tendo mudado a sua casa

para a margem direita do rio, onde vivia sozinho con1 suas duas
mulheres e onde tinha plantações.

·Salvo quando sua presença se

fazia· neoessaria, para as cerimonias, passava apenas algu1nas horas
V

na aldeia.

Transportava-se então para a choupana do clan O Cera

(numero 8) sobre a qual parecia ter direito de propriedade, e que
puzera, pelo menos, á nossa disposição.

Habitavamo-la em co1n-

pan·hia de uma velha viuva e ai fan1ilia hostil de u1n " bari".
Aí -

ou na Casa dos Hon1ens 1

o procu·rava1n seus homens

de confiança, para ·r eceberem co1nunicaçãQ de suas decisões.
Q11anto á al·deia, tomava ·c onhecimento delas durante um cerimooial
quotidiano realizado ao cair 1da noite.

Neste momento aceno

de-se uma grande fogueira, perto do Baitemannage , em torno da
qual se agrupam os chefes de clans.

Em voz muito alta um -deles

procede a un1:a v·e rdadeira ·chamada dos clans, cujos nomes ressoan1
sucessiv.ainente <lentro da noite.

A' medi<la que chegam os interessados, são-lhes con1urucadas
as or·dens para o dia .seguinte, se1npre no mesn10 tom forte que
penetra os recantos das mais longinqud!s resi,dencias.
do dia as habitações estão vazias, aliás, ou quasi.

Nessa hora
Com a caída

da ta1ide, que afulg enta os mosquitos, todos os homens sáem de
suas casas, aonde se haviam recolhi<lo por volta <le seis horas.
10ada um carrega nos braços a esteira que vai estender

t10

chão de terra bat~da ,d·a grande praça redonda, cercada ide mourões
e situada a oesite ·d a Casa <los Homens.
1

Deitan1-se os indigenas

envoltos em grandes cobertas de algodão, co1npletamente tingidas
)

•
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:de alaranjado pelo contacto con1 os- corpos la;mbuzados de urucú,
e nas quais o Serviço de Proteção reconheceria dificilmente os presentes ·de cinco ou seis anos antes.

•

Sobre as esteiras con1pridas

deitan1-se ·d e tres a quatro pessoas, que trocam pou-cas palavras
entre si.

0 1utros incligenas f ican1 isolados.

os corpos estendidos.

Pode-se circular entre

A' medida que vão sendo chan1ados, os

chefes das familias non1eadas erguem-se alterna.tiv.amen1e, vão
ouvir as orcle•ns para o dia seguinte e voltam a ·deita.ir-se de rosto
virado para o céu.

As 111ulheres ta111be111 saíram das casas.

For-

n1an1 grupos ás portas, onde esteiras já foram igualn1ente preparaidas.

As ·conversações se fazen1 cada vez mais rar:as e, progres-

sivamente, orientardas no inicio por dois ou tres oficiantes, an1pliando-se ·con1 as chegadas su·cessivas ele indigenas, co·meça1n a
fazer-se ouvir, primeiro dentro da Casa <los Homens, depois na
•

propria praça, os catt1tos, recitaitivos e córos, que durarão a noite
inteira.
Não pudemos obter nenhun1a info-rmação séria a respeito da
escolha do chefe.

A <:·h efia é provavel111ente hereditaria' <lentro

<lo clan, passando, con1 a morte do titular, para o filho da irmã.
V

Com efeiito, Tusa,va não deixava herdei•ros.

Conforn1e in-

forn1ações dos in·digenas, 11111 conselho de anciões ou chefes de
clan deverá reunir-se depois de sua n1orte para <lesignar seu
sucessor.
V

'fµsav.'a, detentor, em apare'11cia, de um poder quasi absoluto
(no don1inio temporal,· entende-se) , pertencia ao clan Bakoro, ao

-

passo que o clan Badejeba, ou -chefe,. •nos era descrito co.mo "muito
pobre" e colocado nun1a situação "inferior " ( nota II).
•

,

PR I \TIL~GIOS

E OBRIGAÇõES DOS OLANS

O s clans são li.gados entre s1 por u1na rêde de obrigações e
direitos recíprocos.
Parece-nos particula·r mente urgente

un1

estudo extensivo deste

sisten1a de contribuições.
Nossa -curta estada en1tre os indi'.genas só permitiu determinar
t rês casos incontestaveis e-m ·q ue uma fratria assume obrigação
para com a fra tria con1plementar .
I

Na época da iniciação elos jovens, o chefe ·d a aldeia confia a
homens ·da fratria oposta a ·deles o cuidado da prepairação.
P or ocasião <la morte de um indigena, uma caçada coletiva é
organizada pela tribu.
de determinado animal.

E sta caça;da deve termina r ·com a morte

E é a u1n caçador da f ratria oposta á

do defunto que o parente mai_s proximo confia os emble1n as funera;rios e o c uidado de conduzir a ·expedição a bo111 termo.
Por ocasião ·de nossa chegada a K ejara, as cerin1ornias funebres se iniciavam.

•

Mas a caça•da ritual realizava-se justan1ente no

diél! em que atin.g iamos a aldeia.

Não pu<lemos por isso acom-

panha-la.
Finaltnente, as dansas realizad as dunante ·as cerin1onias funebres são atribt.üções de certos clans especializados no seu p reparo.
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Assim, a festa <lo l\1airid'do ( 1) está sob o patraciinio do clan
o

E\vaguddu e por ocasião ·da n1orte <lo mesmo individuo ( Bãdejeba) outra cerim.onia se realizava, sob os auspicios do c1a11
Paiwe.
( 1) -

O marid ' do, tantas vezes descrito pelos viajantes, é un1.a escada comprida flexível, cujos degráos são feitos ele galhos de
palmeiras cortad os em pedaços ·je 25 centimetros mais ou
menos; estes pedaços são an1arrados com cordas de pahnas
verdes grosseiramente torcidas. Cada degráo é feito de um
feixe de dois (grande marid'do) ou tres (pequeno marij ' d o)
pedaços. A' medida que vai sen<;lo fabricada, é a escada enrolada até formar, a maior delas, um disco de 1,50 de ·jiametro. Os dois flancos são então g ua rnecidos com palmas verdes, presas numa r ede de cordões f eitos de cabelos de mulher.
O disco é en'feitado na sua parte superior, numa distancia de
50 cent. 1nais ou menos, com aplicações de penugem.
O
Í

O

V

U

grande marid'do chama-se Ewaguddu coreo marid'do e o pei

o

u

queno Ewaguddu kujugoreo marid'-do. Não são porém necessariamente os indígenas .jesse clan que os fabricam. Tempos antes da festa, os dois marid'do são solenemente retirados
da Casa dos Homens e transportados para o centro elo "boró-ro"
onde são colocados paralelamente, a cerca de dois n1.etr os de
distancia e sobre o eixo 1.e separação das fratrias.
A dansa do marid'do dura dois dias; cada protagonista se

•

esforça por erguer na ponta dos braços um dos discos e
carr ega-lo durante o maior espaço de tempo possível, correndo e pulando.
Os fracassos provocam a legria na assistencia. Durante
toda a cerimoni·a cantam sem :parar as palavras seguintes:
w

ue

w

ure -

pé, pé

kaia kaia -

pilão, p ilão

mano marid'do
•

d ansa do marid'do

V

cegu•e -

nós
•/

V

ce -

queimamos

uoro hu hu -

o vinho do buriti
sim, s im

V

cegiga -

nós a legres

•

•

•
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Eram portanto clans Tuga re que oficiava111 nas cerimonias

..

V

V

d a 1norte de um Cera.

Mas a fratria ·Cera, por sua vez, tarnbem

era obri·gada a participar dai festa <.::orno parceira.
j

O

"São os
V

Ewaguddu que dansaJn", dizem os indígenas, "111as os Cera os
ajuda1n" . . .

Esta .d ualid:a1de se expr.in1e ben1 e111 certas dansas

en1 que os protagonistas, ·recobertos ·de fol,hagens, formam· ·duas
linhas que se fazem frente nas duas extren1ida<les do "boróro",
ipartem depois em turbilhão até o campo adverso, cruzan1 no meio
do terreno e par.a.m após haver ,e fetuado a per1nuta <los lugares.
Cada cwn1po ·con1preen<le exielusivamente ·<lansarinos d e uma só
f ratria.

Depois das dansas os participantes são copiosan1ente

lavados pelos membros <la f ratria. oposta.
U·111a rêde de obrigações mais complexas liga os clans entre
si, con1 a pern1uta de alimentos consun1idos 111a Casa dos Hon1ens.
De ·d uas en1 duas horas mais ou inenos, un1 homem vindo de su.a
o

•

casa propria traz para ·o interior •do .baite1nannanage un11a. grande
vasil1ha col-etiva de mingau prepar.aido por sua mulher.

Sua ohe-

.g1a<la é recebida con1 alegres gritos rituais "aú aú", que rompem
estranhamente o silencio da 1tar.de.

A seguir, com um· <.::eriinonial

f ixo, o ·c ontribuinte vai buscar seis a oito homens e os conduz
diante da vasilha onde se servem com suas gamelas ide conchas.
O s porn1enores do siste111a não nos foram fornecidos; puden1os, entretanto, con1preender que cada clan está adstrito a

-•

certas obrigações para com determinados outros clans; doinde o
fato d e se forneceren1 reciprocamente os alimentos, pelo menos
entre os homens.

Pois, salvo as refeições iton1adas no club

masculino e as trazidas

aos

dansarinos no fin11 das ·cerin1onias, cada

fan1ilia, en1 sua casa particul:a.r , provê á sua alin1eintação propria.

'

..
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Os privilegias dos clans referen1-se á posse exclusiva de no:11es.

canções, dansas, en1b!emas e direitos especiais de utilização de
certas técnicas, objetos e materiais ( 1). 1"'ais prerrogativas são
bastante estritan1ente respeitadas.

Un1 indígena, a :quen1 pergun-

tára1nos o que iinpedia um clan de fabricar por conta propria os
:aidornos do clan vizinho, considerou a hipotese perfeitamente inve·rosimil.

Diante de nossa insistencia, disse-nos que os 1nen1bros

do clan se zangairjam e infringiriam un1a correção ao contraventor;
porén1 incidentes desta orden1 ao que parece não ocorrem nunca.
As prainchas 2, 3, 4 e 5 resun1em as expressões concretas de
organização social que nos foi possivcl recolher.

PRAN·C HAS II E III

'

(

Encontra1n-se em Kiejara tres tipos de arcos:
O arco comitni) em madeira simples, indiferençado.

O arco de gra'nde caça. Identico ao precedente, porém, de
u1n lado e do outro <la madeira núa, · que a 1não esquerda segura,
e do sector recoberto de c-orda para proteção contra a fricção da
(1) -

Certos objetos rituais só podem mesn10 ser fabricados pelas
mãos do chefe.

t

vião "Ifrug'uga".

Assim o grande diadema de plumas de ga-:.
As diliculd·ades na obtenção de certos ma-

teriais, acrescidas âs restrições rituais concernentes ao modo
de fabricação, 'ex.plicam o valor considerave1 atribuido
indígenas aos objetos cerimoniais.

pelo~
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flecha, é a 1nadeira or•namentacla ·co1n aneis bT.a.ncos ·de casca de
paln1eira uaguassú (noid'do), fixaidos por nós de f,i·b ras vegetais.

O numero de aneis e sua :disposição en1 relação ao meio do arco
caraterizan1 os clans.
Repro<luzitnos na pran·c ha TI tres ex;e1nplares pertencentes,
<la esquerda parai a ·direita, aos clans:

I(i (21/13).

Apibo re ( 38/18).
Bádejeba ( 3/ 10) .

O arco de festa. ·C omo no tipo precedente é a 1nadeira núa,
tom exceção da t rança pr otetora.

;Q resto do arco -está recoberto

de omamentação variavel conforme os exem.plarres : bandas de
penas <:oladas, aneis de penas ou peles, n1osaico de plumas de
côres diferentes, etc.

Ao lon.go da madeira são presas, por pares

ou unida.des, longas plu1nas de a.iraras ou gavi·ões.
•

Final1n ente,

certos exemplares apresentan1, na extren11dade superior, un1 ran1alhete de penas variegadas.
•

A origem do- arco se deduz dos t res

elementos seguintes :
•

1) -

1

2) -

a) nun1ero ; b) repartição; c) natureza e côr das penas

natureza e côr <lo revestimento da madeira;

prêsas á 111adeira ;
3') -

natureza .d as penas ou emblemas colocados no ran1 a-

lhete ela extremidade superior .

•

A ssiin, centos

ar~os

do clan Bakoro comportan1, no 1ne10 das

p enas da extremidade, u1na pequena f ita de 111adei·ra .reco:ber ta
com uma trança de f io preto e espinhos de p or co-espin·h o, cuja
técni·ca é seu privilégio.

'
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A pra•n cha Il1I inostra. quatro "formulas" de arcos de festa
que são, de alto para baixo:
I) -

Não identificado; ·c omprirnen to 1111. 52.

Madeira re-

coberta com pequenas penas vermelhas coladas com resina; dos
lados, ·duas cristas de penugetn1 bran·ca., •cortadas ao meio.

..

~

I . .egenda : ·b r -

penas de arara azul

(bleu) e vermelha

Crouge);
penas de arara verde e vermelha;

vr

1b j - . penas de arara azul e amarela (jaune ) ;
penas de gavião em zonas alternadas, bran-

bn -

I

ca e preta ( noir) ;

J II) -

Clan

pen·a s de tucano, côr an1arela.

Ãróre:

con1primento

coberta con1 penas vermelhas coladas.

l m.

62.

Madeira

re-

Todas as penas pendentes

são prêsas por pares. 1R·a:malhetes de pequenas penas de papagaio, vermelhas e amarelas, con1 ·c inco lon.g as plun1as emble111aticas.
Legenda:

b -

azul; r -

br, bj, bn 3) -

Clan

Aróre

V

vern1elho ;

co1r10 acin1a.
W

-

( cebege o) ; comp·r imento l m. 62.

l\tla-

deir.a recO'berta com aneis altern·a dos de penas coladas pretas,
amarelas e v·ermelhas.
Legenda:

r, bj, br. V

4) -

iclein.

V

•Clan Ciba Cera: comprin1ento, l m·. 50.

Madeira re-

coberta de penas vermelhas coladas, com aneis ,d e penug.e m branca.
P enas prêsas de 111odo assin1'etr.i·co por pares e unidades.
•

Legenda<:

br, bj; iden1.

•

j

•
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i

o

Un1 exetnplar do cla111 Evvagudclu dá a forn1ula seguinte:
Madeira recoberta com penas vermelhas coladas con1 incrustaç'ões na f a,ce interna de pequenos quatdrados de penas an1arela'S
( 1netade inferior, quatro grupos de seis; metade superior, três
grupos de seis) . Ramalhete da extremidade de pequenas penas

.-

de papagaio amarelas e vermelhas, com sete plumas de arara :
br, bj, br, bj, 1br, bj, .b r.

Todas as penas or na1ne'lltais p·rêsas por

pa res. Metade inferior : br, br-bJ. ' br-bn , bn-bJ.' br-bn ' bn-bJ. '
.

bj-bn, bn-bj, br-bn, bn-bj, br-bn, bn-bj, bj.

Metade superior:

br, br-bn, 1bn-bj, b'r-bn, bn-bj, br-bn, bn-br, br-br, br.

PRAN CH.'\ IV

As flechas utilizada,s na aldeia l(ejara pertencem a quatro
tipos :
flechas-arpões -

p·a ra a pesca, indiferençadas ;

flechas para macacos,- con1 pontas ,de osso afiado, cobrindo a
m.adeira, jndifer,ençadars ;

"

flechas para onças, subdivididas en1 <lois tipos ;
•
/

/
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1) -

pontas ele 1nadeira .dentada; un1a fjla de dentes indica
•

V

os Cera, duas os Tugare;

2) -

poota rt:alhada en1 faceta funda em forma de goteira. A

maioria das flechas paTa onças traz na extremidade inferior, entre
as penas do feixe, uma decoração ·c omo distintivo do clan <lo proprietario.

São, de alto para baixo, e ida esquerda para a direita:
a

1) Pai,ve; 2)
U

i

o

l{ario Bokodori; 3) Evvaguddu ( ?) ; 4) ApiV

-

bore kujagoreo; S) Bóro Cera; 6) Ki; 7) Apibore; 8) Badejeba
V

V

(Bakoro) ; 9) Ãróre ; 10) IZÕge Cera; 11 ) Bokodori -

V

Ciba Cera

12) Ãróre.
Os nt1n1eros 1) e 8) são decorados com pedaços de penas
coladas. ·Os nun1eros 6), 1O), 11) e 12 ), são revestidos de pequenas plumas ligadas ou coladas pela base.

7)

Os numeros 3), 5),

e 9) são ornados de pequenos tufos de côres de rebarbas de

peina.

A madei.ra do numero 4) é núa, e

º' distintivo

clanico é cara-

cterizado por entalhes recortados nas penas do feixe.

Tal pro-

cesso, aliás, é r;aran1ente usado.
O nun1ero 2) é revestido de un1ai trança de fio negro e de
espinhos de porco-espinho, enfeitada com penas vermelhas e tufos
de rebarbas de penas vermelhas e brancas.

Esta co1111binação se

encontra na maio.ria dos objetos do clan Bakoro e Bóro, que, se1u
duvida, a recolheu ·depois do desap a.reciinento dos Bâdejeba Bo1

kodori e a utilisa hoje de preferencia á propria formu1a, (8).

-

·O s numeros 9 e 12 são •duas variantes das côres Aróre (vermelho e _preto) .

Tais vairiações são extreman.11ente frequentes.

Cada individuo interpreta a seu modo a formula de seu clan.
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As côres azul e amarela ( 1) separaidas ou rcunidas1 caracterizatn en1 ,geral o clan Pahve.

Mas

-0

distintivo deste clan parece

residir n1enos no emprego de certas côres <lo que num certo. processo de distribuição das côres en1 tiras alternadas iguais ou de
co1nprin1entos diferentes.

Assim, um adorno de osso de peixe

recoberto ·Com penas elo clan Paiiwe apresenta a seguinte distribuição (tiras estreitas em minusculas Bleu -

rou ge -

bleu -

rouge -

-b-j-b-j-B- j -

b -

r -

largas ein n1aisculas ) .
bleu -

b-j -

rouge -

b -

Bl -

j

j-B-r-

B.

Encontra-se o mesmo processo decorativo nun1a trombeta
Pai,ve destinada a ceritnonia, de côres alternadas verrnelho. amarelo, aznl, preto e branco.

PRANCHA V

'Üs Bororo de sexo' masculino vivem con1pletamente nús, co111
exceção de diversos adornos e do laço do penis (bá).

Este aces-

sorio indispensavel é feito •c om uma fita de fibra de palmeira, de
50 cen:titnetros mais ou menos, enrolada sobre si mesn1a nu1n con1primento de 10 cents. e depois laçada ·duas vezes de modo a 'formar
um anel conico aberto n a extren1idade.

O anel recobre a ponta

do :penis e o prepucio, puxado para fóra pela abertura terminal,
forn1a un1 rolete saliente que mantém o ·conjunto.

U 1na vez for-

52
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111ado o duplo anel, ainda sobra um pedaço livre de fita, de 8 a 16
,c ents.; o pedaço é ,c ortado junto •do anel no bá de uso comun1.

(F1g. 13).

Nos di·a s de festas, ao contrario, os homens faibrican1

e usa1n aneis especiais, cuja extremidade é recortada, pintada e
enfeitada ,com penugem ou penas, de modo a formaT u1na especie

de peqQena bandeiraJ, característica do clan do proprietari9

'

(fig. 14).
Reproduzimos na praincha V dezoito exen1plares ele aneis
pintados em ver1nelho e preto (grãos .d e urucú esn1a:gados em oleo
de peixe e resina kid'doguru), com aplicações de penugen1 branca.
São, de ·alto para baixo:

I

t

A ' direita

A' esquerda

Ar óre

1) sen1 n1Mca

10)

2) não identificado

11 ) ArÓ're
12) l( i

V

V

3) Ciba Cera
4) não identificado

..

V

5 ) KÕge ·C·e ra
!

-

cebege o

-

1

w

V

o

VO

VI

.13) Ewaguddu ·caiboge o.

14) Bakoro

u

V

6) Pai,ve kujagoreo

15) Bóro Cera

7) Bãdejeba bo'pokejewo

16) Apibore

l

V

U

1

8) Paiwe coreo
i

o

o

17) E'viaguddu

9) (Bokodori) ou (E,vaguddu )
a

baiaddada .

18) não identificado

•
•

O numero 12 representa u1n dos epónimos do clan Ki, a onça
.

"

pasda.

-

O n. 0 7 af éta quiçá a forn1·a. ·d o jacaré, epónüno dos

Badejeba.

..
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Não existe, pois, qu·asi nenhtun objeto que não exprin1a 1 cada
qual á sua nTaneira, a situação social do proprietario.

E' o caso

do pende!!_tif labial, de que existem tres tipos: o rígido, em forma
de agulha, feito de osso, resina endu.recidai ou, desde que podem
os indigenas obter cartuchos usados, de cobre batido, parece ser
privilegio ide u111 unico clan ( 1) ; outra forma, en1 madeira rerecoberta de penas, em trança ou fragmentos de conchas, ter1ninando na extremidade inferior por um penacho, indica o clan pela
côr ou natureza da ornamentação; finaln1ente, o ultin10 tipo é
constitu~do

ou osso.

por um rosa rio de fragmentos m,e údos ele ma·dreperola

A forma dos fragn1entos -

pisciforn1e, etc. -

quadra.da, ovóide redonda,

.

seu tamanho e nun1ero, revelan1 então
V

'

ai

o.rigefl).

V

A figura 15 representa um indigena ·C iba Cera ein costume de
V

festa, con1 o adorno nasal, privilégio exclusivo <los Bokodori-Ciba-

-

K oge, e o pendootif labial de seu clan.
O distintivo clanico dos grandes pendentifs de unhas de tatú-

cana·s tra é ·constitui·do pela ·cÔr da franja central de algodão, o
numero e forma dos fragmentos <le n1adreperola incrustados na
armatura de r esina. Os diademas de plun1as têm a marca ( analoga á >Clas flechais) numa fita de madeira colocada entre penas.
As corôas são caraieterizadas pela côr e a m·ateria (assim os Paiwe
1

,

usam uma bandagem preta, .de pele de nTacaco, con1 penas a111arelas e os Bakoro penas vern1elhas manta.das nun1a trança de espinho de porco-espinho; os Bokodori penas amarelas e vermelhas.
Estas côres se encontran1 tamben1 no birote de penas, nas trom•

a

betas de cerimonias (uika" e "po ri"), diversos adornos de corpo
......
(1) -

Todos os exemplares de cobre r ecolhidos pertencem ao clan
Paiwe.

,

•
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'

e cabeleira, nas flautas, n1uitas vezes recobertas de penas (pretas e
brancas

I(i) ; os d ia·d emas ·d e unha de onça <l.istinguem-se pelo

'110S

tamanho e a distancia entre os dentes.
U1n privilegio in1portante, já não n1àis ele ·clan, porém de
V

fratria, reside no direito exclusivo <le Cera,

ª' fa:bricaç·ã o

de "bull-

.
.
r oarers ". o 1t'ermo " a1't 'e" des1gna
a ttm ternpo este instrumento,
um animal fabuloso que vive no f u1ndo dos .riqs e talvez uma certa
forn1a de pintura do rosto.

N uma destas ultimas forn1as o

-

" ait'e" faz parte <lo patrimonio dos Aróre que são, no entanto,

Na nossa lista idas fa111ilias de I(ejara não n1encionamos

Tuga.re.

o no111e ás vezes en1prega<lo na nossa presença para designar o
-

V

W -

Ar:óre ieebege o (N. 0 13), isto é "ait'e aren1e", "as n1ulheres do
"ait'e".

E' o uni~o caso em que vimos estabelecer-se uma ligação

entre o elemento ·feminino do clan e seus embJcn1as ( 1) .
•
(1) -

'

Espressão tanto mais curiosa quanto pensam - ou dizem os Bororo que a mulher que vê "bull roarer" inorre. A
crença ainda permanece v iva. Na primeira vez que vimos
fabricar " bull roares ", por ocasião das festas fun erarias, e1n
que estes instrumentos têm papel importante, responder am
os indígenas ãs nossas perguntas afirmando que se tratava
de "utensilios de cosinha ". Após intern1inaveis negociações
levadas a efeito por intern1edio dos homens de confia n ça, r esolveram confirmar sua natureza real e vender-nos os exemplares já fabricados. Não porém, sem nos terem antes reve.,
lado a s consequencias

tragi ca~

de uma impruclencia nossa.

P a ra receber os objetos foi necessario irmos á noite â.
casa dos homens, com toda a nossa provisão de barban te,
papel e sacos. O acondicionamento foi efetuad o pelos proprios indígenas, que controlaram a colocação dos volumes n o
fundo das malas. E na hora da partida, como deviam u m
indigena e sua m u lher acompanhar-nos durante a lguns dia s,
as mesmas recomendações n os foram renovadas, exigindo-nos
a promessa de não abrir as malas antes d e Cuia bá.

'

.

'

•
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Enf.itn, é impossível estndar a repa rtição dos dir eitos e obrigações ·e nt re os clans e as f ratrias, sem levar em cQnta o fato de,
através •desta variedade de estatuto social, se m·a ner uma estricta:
divisão ·do trabalho entre os sexos.

As mulheres cultivam a terra,

preparam os ·alimentos, ocupam-se da tessitura e da cera111tica ;
acendem o fogo, mastigam a -casca que lhes serve p·ara cobr ir as
partes sexuais.

O s homens caçam e pesca1n, constr oem as habi-·

tações e executam os trabalhos de carater artesanal.

N un:a

vin1os fiair. Todas as tarefas masculinas são realizaid.as na Casa:

\

dos Hün1ens, que tem o :aspecto de u1na vasta of.icina.

Dois tra-

balhos u nicamente se executan1, na casa fan1iliar : a ·depilação dc:r
região f rontal das mulheres q ue fornecem o cabelo utilizado

ina

confecção de cordas e diversos adornos, e a tessitura das estreitas
fita s ·d e algOídão, que as m ulheres casadas usam nos tornozelos,

",

nos punhos e nos !braços e são feitas sempre pelo marido na casa
particular.

•

/

I

•

•
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l1EGENDAS DAS FOT O GRAFIAS
F igul'a

1

Figtu·a

2

V

Tipo ele home1n

r. c.

U

Tonkod'da

-

25 anos -

.l\.lt. lm723

84,_65.

Um 'Casai..
o

F ig u ra

3

O "Baitemannage , '' porta dos Tugare.

Figura

4

O fecho do circulo das casas.
v

V

No primeiro plano, a ca-

W

bana

o

Ki.

No segundo plano, da esquerda para a direita as

Cera cebege o, escondendo em parte uma cabana
U

V

W

-

cabanas Ki kujagoreo, Bokodori cebege o, Bokodori-I{oge
a

baiaddada .·

I

1
Fig·ura

5

Vista geral de aldeaia l{ejara.

A vista foi tirada do an-

gulo oeste do teto da cabana n. 0 8 (0).

A primeira casa

que se vê á direita é a de n .0 10; a primeiTa á esquerda,
é o n. 0 4.

As casas 5, 6, 7, 8 e 9 estão, portanto, atraz

do fotografo.

A ultima

Homens é a de n.º 23.
Fig ura

6

ca~a

vista â. esquerda ::la Casa dos

A u ltima' da direita é a de n.º 20.

Duas mulheres Bororo, com indumentaria de festa.

A que

está mais para traz ostenta a "barrete" que não conseguimos adquirir.
Figul"a

7

A mes1na vista de costa, com seus colares, sinal de grande riqueza.

F igura

8

O pessoal da aldeia â. espera de uma cerimonia.

Fig u ra

9

Saida jo "marid' do".
V

Figu1·a. 10

U

..

U

O "marid'do coreo" e o "marid'clo kujagoreo".
o
B•~·ag uddu.

Fl.g ura 11

Dansa do clan

Figura 12

Dansa do clan Paiv:e.

Os adornos guarnecidos de folhas

de p a lmito são chamados "paiwede".
Figura 15

Os tres o b j e t os usados por este indígena são caracteris ticos do clan:

O adorno nasal, o adorno labial, o diav

V

dema c uja marca se parece no meio das penas (Ci ba Cera,).
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NOTAI

Ter-se á observado que os clans e sub-clans, em sua grande maioria, u sam nomes de anima.is ou vegetais. E' o que ocorre com quav

clans Tu.gare e seis dos oito clans ou s nb-clans Cera. Poder-se á,
em consequencla, pronunciai· a palavra totemisnio? E' nmito duvidoso.
Com efeito os indigenas não mantêm nenhum.a rel~.ão com os seus
epónbnos. Não lhes manifestam nenhum respeito, suas relações não
t êm nenhum ca1·áter místico , não existe proibição alimentar, e as
1•aras cerimonias que se realizam por ocasião da matança de certos
animais parecem sem. relação com o sistema social. O animal epónimo
é morto e comido livremente .
til'O

•

Por out1·0 lado a escolha dos epónimos não se faz esclusivainen·
te dent1·0 do reino vegetal ou animal. · Um ber6i é as vezes invocado.
A.ssbn Bakbroro para o clan Bakoro e Bokodori que dá nome ao
a

cl an extinto líario Bokodori.

E' pelo . nome de um objecto manufa-

turado, o pendentif labial, que os Bóro s ão designados. A natureza
jnaniJ11a.da é ta.1 nbe1n utilizada, pois a água é UDl dos epónimos dos

-

~t dejeba.

As relações dos clans com seus epónimos está muito clara:m.ente

marcada no f olclô1•c indígena.

A coletânea de narrativas e lendas,

que constitue a segunda. e ma.is preciosa parte da obra do P. Col·
ba.cchini (1) dá-nos uma serie de informações que basta a.nal:isar. Em
todos os casos é o m.esmo ?:>rocesso: a ad~ão de um nome é o retraltado de uma r evelação individual passada para o patrin1onio co-

'

(1)

D . A. C o lbacchini -

I Bororos Orientali, T orino, Socletá Edi-

tric e Internaziona le, s . d.).

...
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letivo do cJan. "Um dia, um mcn1 bro de u1n cJau enc ontra m11 ani1nal que 1110 de1no n stra, por iu11 g·rlto CSJ><..-..r.ial e gutural, cue não é
•

un1 anhnal , ·ulgar, po1·ém

pe1·tenoo á

" sociedade e spJritual".

(1)

E sta revelação indica. talvez que a alma do beneficiario vi,·crá., depois

d epois da morte do corpo, sob a forma do anin1al encontrado.

~ão

nos apressemos, porém, cm falar de m ctcmpsicose, pois nuo é bem a

alma que d e ve transformar-se em animal mas sim a n..'\tureza es piritual da al1na, a qual, para torna.r-se conhecida do individuo, escolhe
uma encarnaç ão particular, o mals dus ·vezes anim.al, n1as que póde

ser tambem o sól, a lua, ou qualquer outro intermediario scnsivel.
Con10 quer que seja, o indi·Yiduo que recebe a

reve1a~ão

adota sempre

o nome do inle1·mediario, "O ibis será ineu·', "cbarnar-111e-ci a gTan-

<le arara", etc.
adoção, pelo c lan, do nome a sisiJll escoll1ido Pol' seu illnstre

. A

a.ntepassado, co1nemora, pois, a titulo ·pcrntanente, os nl.ilagt·es de
que se vangloriam os descendentes 'COn10 se foran1 títulos d e nobreza.
V

Assim o nome "mcrit' awara'' (o ca1ninho do s ol) e " m c1'ir1 kurigeon

(a grande luz), que encontrám.os no sisten1a de uniões preferenciaiS,

p ertencem, i·espectivamen te, um ao c Jan Bãclejeba, outro ao clan Pai,ve,

em virtude d e wna lencla de que se encontra versão em Colbacchilli;
indio Pai,ivc Rikkubugu, jndo uni dia á caça, encontrou o
sol e a lua no cnrninho das a.ln1as. Apavorado, foi contar o aoonO

teeimento a seu pai, o Bãdejeba Bakorokuddo e ambos YOltaram
a<> local.
~ande

O bencfilcio dessa exverienc:la co1nmum mistica., pro,·ocou

discussão entre pai e filho, s obre seus direitos respectivos

á comemoração e cacla 1llll reivindicou os nomes melhor indicados
para ilustrar o incidente.

,

Póde com efelto haver competição ou rivalidade entre membros
V

E' o qne se manifes ta na origem dos O Ce1·a. O
P. Colbacchini não assinala a existcncia desse clan que pa.rece n00

de clans diYcrsos.

t<>r sido encontrado no rio das Garças, mas foi uma lenda. de sua

coletânea que nos permitiu est.a.belecer (o que nos foi confirmado
V

i>elos indigcnas ) que o clan O Cera, qv.e ocupa 2 casas na aldelilr
(1) -

O t ermo "Aroe", que traduzimos assim, sig nifica a o mesmo
tempo a sociedade dos h omens a dultos com acesso ao Baitemannanageº e a parte do individuo que subsiste depois da morte .

•

•

•
\
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Kejara
V

W

(n.

-

cebege o.

8

e

n.9)

l)rové m

V

-

de

uma sub-di,·isã-0

-

VO

W

-

Jpa r eceba, dos Badeje b a cabogc o, ,-iu

lhe r evelou sua n atureza espiritual.

11111

75

dos B'á:dejeba
ibis n egro que

Mas, dia s 1nais tarde, seu co-

w

v

lega Bãdejeba cebege Õ t eve a incsma i-e, •c1a{'ão d e um ibis -.;·erme -'

Disc utiraJn a1nbos sobre a JlOssc do Ibi8 e a.cabaram repartindo c ntl'e si a s duas espooies. A s ub-<lctcrn1.i.nação dos pretos e.
ve rmelhos, que a ssinali'tmos a proposito de outros clans, 1em prova-

lho.

,·elmcnto por origen1 a.r ra.njos andgitvcls tlo mes1no gene1·0. A cornpctição 6 entretanto eA-ccpcional, pois ntun m esmo clan tQn numero

Hin1itaclo

de indivíduos

pode

ter

e xpericnc ia s

místicas .

En-

contra-se, p ois, nienos pob1•eza que riqueza. 1ncnos raran1ente uma
' que wna ve rdadeir a capitalização de no1·e partição de epónimos do
m es s.irnbolicos le mb1·ando ide ntico numero d e 1nilagrcs a.ncestrai.s.
O P. <Jolbaccbini conta 18 para os Pai"·c, 4 p ara os B okodori, 6 para
-

-

1

o

o s lli, 3 para os Badejeba, 7 Jlara os .A.róre, 5 para. os Evraguddu, 8
para os ,.\ piborc, etc.
Nãô c h egámos a nnme:ro tão gra.u de, n1as, co1no o nUtis elas vezes

os que 1·ecolbe1nos no rio Vermelho não Aão os n1esmos obtidos no
rio das Graças , provavel é que o seu numero ·vcrdailciro, expriJnindo

o conjunto das divérsas tradiç ões loca.is seja n1uito ma.is elevado.
Entre o.sses nomes, de rest-0, nein todos exprimem tradições

numto idcnticas.

rJgorosa~

Si os Pai,ve aludem ao 1nilbo, algodão, .resina e

tabaco, é que essas plantas na.<;ce1•a1n d as cinzas de uma creança

:milagrosa c om forma de serpente, concebida por un1a n1ulher Paiwe.
Está-se por conseguinte em presença cvjdcnte de mna i·ememoração
do acontecimentos magicos, no sentido mais geral do termo.

Donde

a. b1ntilidade de procurar, para a origem do e pónimo do clan, outras

expUcações que nã-0 a que se aplica á coleção de nomes e emblemas
cJnnicos.

O epónin10 não é de natureza partic u1ar.

Recorda apenas

o acontecbnent-0 de maior rele vo, razã.o pela qual tanto s e encontra
lnn Jton10 d o h eroi ilustre, quanto d e anbna.i, planta ou objeto.

Deter-

nlinado clan se ,,augloria d e ter tra.zido á colectividade, o tabaco,

<.·orno outro póde lembrar que seu antepassado é o inventor do· adorno
de la bio.

l\:(a.is a.inda: o acontecimento n em sempre é s uficientemen-

te n1a1·ca11te para qu:e seja aceito pela una,n:iJnidade dos men1bros do

cJ.a.n o.u dos concidadã-0s heteroclailicos.
ção aum nornc não en1preg·ado alln1res.
d o clau.

Dai n1una a.l del.a a ·utilizaJ)aí a. rl.iyisã.o secundaria

•
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f

A expressão maxima do siStema seria pois a, seguinte: mna
doutrina filosofica baseada na crença ' dll! 1·eenca1'bação das almas
~ob

fonna anlma.l , que toma para certos individuos o valor duma reve-

la~:ão pessoal celebrada por seus descendente$ sob a. for111a dum nome
V

<'01nemorativo.

V

E' possivel que os Ciba Cera, por cxe1nplo, · tenha;in

sido levados a estendei· a. todos os seus descendentes a experiencia
de um antepassado ilusti.·e e tenl1a1n ilnaginado que todos se destinavan'l a reviver na for1na da a.rara verruelha.
i

Mas não nos foi possivel

o

disce1'Di1• nos E\vaguddu a "Crença na sobrevivencia, na pahnei1·á buriti. Talvez tambem se deva a.dotar urna hopótese diversa: o mito d'o
n.ntepassado, e de seu milagre como explicação retrospectiva pa1·a

entendimento de um.a crença encarnacionista colectiva.
Seria de
mais alto inte1·esse saber si as expericnclas relatadas nas lendas pertencem definitivan1ent.e ao passado ou se os indlgenas as considerrun
s usceptiveis de s e renoYarem.
Num caso somente encontrámos , pelo n1enos em aparencia, os

car M té1·es do totem.ismo.
/

Todos o s camponeses brasileit·os , que vi -

v em ou viveram em conta.to com o s Bororo, s abem que a estes repugna

e xtremamente comer carne de veado, embora s e a.ssinale1n de qua.n tlo em vez, casos exeepcionais.

Ora, a coletâ.n ea do P. Colbacchini

tra.z m11a vel'são do mito do diluvio, em que se vê o tuuco Bororo
s ol>revivente desposar a femea elo cérvo, :união de que nasceram, seiS
g e rações de bibridos, em que os caráteres ani.ma.is, predominantes

na orige1n, se apagaram progressivalllente, até chegar ao tipo humano.

Mas o animal da lenda parece nitidamente individualizado en-

tre a s varieda-des dos tipos de veado, ao passo que a proibiç-,ão tem
um caráter bastante vago; de D1ais a inais , cst.a seria geral ao passo
que o Pobogo (veado da floresta) só aparece no no1nc do clan Pai,ve.

•

NOTA I I

E stes epitet.os nãio devem, evidentemen~, ser Mcitos sem cont1-ole. Os indigenas podem perfeit.amente ter achado comico descre-

ver um cla.n de nome prestigioso como miscravel.

.

Mas Q mesmo~
tes te:muuho nos foi dado por va1·ios informadores e a realidade pa-

rooe confi1·ma-lo: as quatro cabanas Bãdejeba tinham a spéto bas-

,

,'
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tante miseravel e nelas não se viam adornos pendurados nas paredes,
como na maioria. da.s outras habitações. Talvez seja possível 1nterp1·eta1· esta contradição aparente.
Seg\Uldo os nlissiona.rios salesianos, ( 1)

conta.to permanente

e.in

con1 os Boro1·0 do rio das Graças ba cerca de tl'Íllta anos, a fratria
V

•

Cera. compo1·tava, na época de sua chegada na região, sete clans,
_

_

vo

w

a

sendo dois Badejeba, u111 Badejeba Caboge o ou
_

V

Kario Bokodor:i e

W

out1·0 Badojeba Ccbege o ou Bakorokuddu.

Estes dois clans ocupavan1

V

as duas extremidades do hemiciclo dos Cera e fo1·neciam um chefe cada
um, que go·vernavan~ a aldeia em colabora(.'ão.
ocupava, entretanto lugar preponderante.

O

-

V

Jl~)..()ejeba

W

Cebege o

Ou por ter sido a orga.niuição social no rio Ver1uélho sempre
diferente, ou por ter havido revoluções politicas durante estes ultimos
a.nos, a situação de Kejara não se assemelha. senão de longe á precev

W

V 0

W

dentemente descrita. Como vimos, a diTisão em Cebege o e Caboge o
se processa cm reJação com a. direção do rio, ao pass o que no ri<>

das Garças se explica, parece, por uma diferença de nivel do terreno. Mas, aceitando-se como histor:ica e localmente exáta a de.scrição
do P. Colbacchini, dnas grandes diferenças devein, principalmente, ser

-

observa.das : o desaparecimento dos Badejeba Bokodori e a fragJnn'

tação e deslooa1nente parciais dos Bádejeba Bakororo.
Sem que lhes perg.u ntassemos, expuzeram-nos nossos informado-

-

res a distribuição dos clans na aldeia, asSinalando a localização da
a

cla.n

•

Ka110 Bokodor:i (entre o nu1nero 2 e o numero 3 ou ent1•e o

3 e o 4) . O clan estava extinto desde época relativamente recente,
pois a.inda existiam em circulação na aldeia objétos com seu distintivo. Anterior ou posteriormente ao dcsaparcci.m.ento, uma profunda
transformação ter-se-ia processa-do nos Bãdejeba, Bakorokuddu. Um
grupo de familias, entre as quais a do 'Chefe principal, deslocou-se,
sem du·v ida, para rio acima, vindo a ocupar assim o local, já então
-

vo

w

livre, dos Badejeba Caboge o.

Deste modo se explica a existencia,

o nome e a localização dos clans Bakoro e Bóro.

-

Badejeba

nun~a

Embora o termo

seja empregado para designa-los, não hesitan1os en1
V

identifica-los por t1•es motivos: o cJan Bako1·0 é o de Tnsawa, chefe

L

dos B'oro1·0; o nome Bakoro é contração <le Bakororo, nome pt•imJ•

(1) -

Colbacchini op. cit.

,

•

•
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tivo elo clau ; fin a ltne n te o C!lHcto Bóro C'OlllCJnora. un1 a ('ontecimcn to
im1..'<>rtante 11a existe ncia ele herói Bakororo inYCJltOr do aclorno la bial o de todos os ontt·os adornos.

)!as n ão se d esiocou o inteiro

clan :cãdejeba Bakororó.
rica.mente -

Um.a parto - e a n1a is iinportante nu n 1é ficou no Jug-ar; os pt'Oc cssos d o frag·1nentação atin g iram-

na entretanto ig uabnente.

A

w_

V

nol'deste d os B a d e jeb a Cebege o env

contram-se, efe tivamente, duas cb()Ç<'"lS O Cct·a e j á pro,,á.iuos a origem
_

V

W ..

Badeje ba Cebeg·e o des te cla.u.
Tudo ocorre }lQis 'COmo si, cn1 consequenc·ia d e a contccbuento des conhecido - talvez a extinção elos chefes de 110 a cirna - o clan dos
chefes de rio abaixo se hou,·e.c;;se diYidiclo cn1 tt·cs partes. Um, pri- .
meiro g1'Upo d e fan1ilias, por sua yez s ub-diYidiclo c n1 Bakoro e Bóro,
teria vindo ocupa r o lug ar do clan e xtinto ; ao separar-se de seu clan
de origem , t e 1·ia Je yado c onsig o a JJrCt'l'Og ativa es'S<'nc ial, a sabo1·, a d e
dar o ch e fe prirlcipal, mais t a rde transformado cin c h ef e unic o.

O r esto do c lan, continuando a ocupar a e xtre1nidade oes te do
V

hemici<'lo Cera, ter-se-ia igualmente dh·idiuo.

U n1 grupo de fa.miJias

teria cons titlúdo seu clan proprio en1 torno do e1nblcn1a do ibis, animal c elebre nos aJtais do clan. . A s fa1nilia s t•cs tantes teriam conservado o no1ne e o local tradicionais.
A s er e xata a hJpótese , deve adn1itir-se que o s grupos 0111 scis ão se

repa,r'tiran1 entt·e s i os p1•ivilegios do c:Ja.n.

Co1n1lreende-se assim

V

· que os Bakoro -

Bóro d e tm1 Jaclo, e os O

COl'a,

_

V

e outro -

posisuam

w_

nú.m.erosos adornos ao passo que os Badojcba Ocbeg c o deles se achem
completamente dcsmuuidos. Por este moLivo d cscrevcin-nos os irldigcnas ( e eni Yerclade o s ão) como extreman1ente pobres. Como exemplo clizia-nos um informador que "só tinham un1 tipo de arco" ...
V

Assbn se ex11lica igualmente que Tusa"·a tenha "recentemente" mudado sua -casa para fora da aldeia, na outra marg em do rio, achando-se
seu. c lan cortado em três partes, e que ao mesmo t e1npo conserve o
V

dir:e ito de p1•opriedade sobre unia casa O Cera onde te1n s emtlre seu
. leito.

Outra razão tende a mostrar que tais trans formações são i·e-

•

V

W _

centes ; as quatro casas do clan Badejeba Cebege o eram habitadas

..

V

· por anciãos ao passo que os novos clans Dakoro, Bó1•0, O Cera, comp1"0:endtam elementos inuit-0 ma.is jovens . Os indígenas . inaicavam
-

V

w_

co1n:o epónimo dos Badejcba Cebc.ge o o jacaré, considerado, no fol•

clôre, o animal elos Yelhos.
\
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Limitamos voluntariamente este trabalho (com exceção das duas
notas) á exposição de uma documentação colhida in loco.

Para um

estudo mais completo, poder-se-ão consultar as obras e arligos seguintes.
R . "\TOY DEN STEI:\1EN:

Unter der Naturvõlker Zentralbrasillens,

Berlin 1894

,

D . A . COLBACCHINI:

I Bororos Orientali, Turin s . d.

D . .i\.. COLBACClilNI:

A Tribu dos Bororos, Rio je J aneiro 1919

•

R . \'\' AEHNELDT:

Exploração da Província de Mato Grosso, R evista

Trimestral ao Instituto Histórico e Geogra'.fico do Brasil, T. XXVI,
1.a parte, 1864.
HEROULES FLORENCE:

(continuação)

Esboço da viagem de Congador etc ...

Revista Trimestral,

etc. . .

T.

XXXVIII

( 2 .a

parte) 1875.
KOSLO\VSKI :

Algunos Datos sobre los Indi os Bororos, Revista del

:r.'.Iuseo de La Plata 1 895, T . VI
F. R. MELO REGO:

\V. A. OOCK:

Indios de Mato Grosso, Revista Brasileira. 1895

The Bororo Indians of Mato Grosso, Smithsonian I ns-

titution Vol. IV, num. 1703, Washington 1907
V

FRIO & PAUL RADIN:

Contributions to tho Study of the Bororo

Indians, The Journal of the Royal Anthropological Institute 1906
PETRULLO.

Primitive People of M ato Grosso, The Museum Journal

XXIII, Philaielphie 1932
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TONELLI:

La Provenienza degli Indi Bororo Orientali, Atti X del

Con gresso Geografico Italiano, Milan 1927.

TONELLI:

Alcune Osservazioni sulla Sintassi della Ling ua degli Indi

Bororo-orari etc ... XXII C. I. A. Ron1.a 1926-1928.

..

T-ONELLI:

II Nome dei Vivi e dei Defunti presso gl'Indi Orari dei

Mato Grosso, Sonderdrucke aus der Wilh.-Schmidt-Festschrift,
St. Gabriel :rvrodling.

BARBOSA DE FARIA.

Tintas Usa:'la pelos Indios . Bororos, B ol. do

Mus. Nac. do Rio d e Janeiro, 19 2 5
MISSÃO SAliESIANA:

Elementos de Grammatica et Diccionario da

Lingua dos Bororos, Cuiabá 1908.

X . DE VILLE.R OY:

Apontamentos sobre a L inguagem do I ndio Co-

roado-Bororo Rev . da Soe.
J. A. CALDAS:

da Geog . de Rio de J aneiro 1891

Vocabular io da Lingua Indígena dos Bororos Coroa-

jos Cuiabá, 1899

J . A. CALDAS:

Apontamentos para a Organização da Gram1natica.

Bororo Arq. do Mus. Nac. de Rio de J aneiro, 1903
BASILIO DE · MAG.ALHÃES:

Vocabulario da Lingua dos Bororos

etc. . . R ev. do Ins. Hist. e Geog. Brasil. T. LXXXIII Rio de
Janeiro 1918.

CJiAMBERLAIN.

Sur Quelques Familles Linguis1Jques peu Communes

etc . . . J. s. A. p. VII 191 o
CHAMBERLAIN:

The Bororan Stock etc ... American Anthropologist

1913
•
CREQlJ~-~IONTFORT:

Le G r oupe Otuké, J. S. A. P . 1912

RIVET ET CREQUl-MONTFORT:

Les Affinités des dialectes Otuké

RIVET ET

J. S. A. P . 1913

H . BALDUS:

Ensa ios de Ethnologia Brasileira, São Paulo 1936.
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DE TODOS OS CARROS DE BAIXO PREÇO
so· CIIEVROLET LHE
OFFER F.CE T ODOS E STES
FACTORES DE SEGURANÇA.

W\;ibtiil Esta é. a vantagem suprema. ~e
-

••1

r-- conhec1damente veloz, econom1co,

~ante

e de f acil manejo, o Chevrolet de
1936 é, acima de tudo, um carro seguro,
ee inteira confiança. A carrosseria é toda
de aço, tectf inclusi ve. Possue frei os hy<lraulicos aperfeiçoadus. que permittern
parar rapidamente, em qualquer velocidade.
E agora os vidros, todos os vidros, - parahrisa, portas, janellas, - são de segurança,
e que representa uma proterção incomparavel para quem nelle viaja. Cada kilometrot'Jlíevrolet de marcha é uma satisfação que
nada perturba. Adopte o carro que milhões
1treferem. Seus bens mais precio.5os, sua familia, podem ser <',oníiados ao Chevrolet. 1936.
E' u m

o

producto d a

•

Freios H ydraulicos Â per!eiçoados
- T ecto-dc-Aço em cerrosseria de aoo
- " Acção de J oelho" - Ventilação Fisher Controlavel - Motor
de valvulas na tampa , de alta
compres.<ião - Direcção á prova d<1choque - Vidros de
Segurança no parebrit:.a,

portal e janellu.

G e ner a l 1\1o to rs.

CHEVROLET e&
{JuniaJ carro CtJ.

1936~

na ~ ele lako~

\

Agentes nas principaes cida des do Brasil

I

Publicaçõ's do
~'partam,nto

d'l Cultura
-

REVIS1'A DO ..'\l~OCIVO i\1UNICIPAL

.

Mensario - 3.0 ano - 25 ns. publicados Indi-ce {los 24 ;prin1eiros nun1eros Assinatura
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I

.
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