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O EXORCISMO DA CAÇA, DO PEIXE E DAS 
FRUTAS ENTRE· OS BORôRO 

(Especial para a "REVISTA DO ARQUIVO'') 

lVIANUEL CRUZ 

A literatura sôbre os Borôro da qual se desta
cani as obras de Karl von den Steinen e do padre An
tónio Colbacchini, é numerosa. A-pesar-disso, muitos 
aspectos da · vida religiosa e · social dessa tribu mato- · 
grossense ainda 'não foram bastante elucidados. O 
presente artigo é u11ia valiosa contribuição para o es
tudo de um dêles. Valiosa, porquê as práticas descritas 
vão desaparecendo, co1no já n1encionei 11os 11ieus "En
saios de Etnologia Brasileira", pp. 304 e 305. Valiosa, 
porquê a observação parece bastante exala (se bem 
que lamento não sere11i indicadps pelo autor o lugar é 
a data dos fatos observados). Mas o que dá valor es
j>eciàl às seguintes linhas é que elas foram escritas por 
it'l1'L dos 1nelhores conhecedores dos índios e1n questão. 
Posso afir111ar isso, pois foi o snr. Manuel Cruz, e.x
prefeito de Lageado, que, eni 1n.arço de 1935, nie levou 
dessa povoação de garimpeiros a T ori-paru, aldeia dos 
Borôro, e sei que as suas boas relações cotn os habi
tantes de ·Tori-paru continuam até hoje. Conheço, ta1n
bém, a dedicação sincera do autor aos estudos etno
gráficos e sua honestid.l,(;,de a êsse respeito. 

H erb~rt Bald1.ts 
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Parece a 111in1 que nenhun1 inYestigad(Jr nacional ou estranjeiro 
referiu em seus trabalhos1 por1nenorizada1ncnte, acêrca do exor
cismo da caça e do peixe e das frutas tão religiosamente observado 
pelos índios Borôro . 

Eu inesn10, que tenho consagrado quase a 1netade de n1inha 
existência no c~tudo paciente da cultura dessa tribu1 só de leve 
tenho tocado no assunto. 

Agora, entretanto, pretendo descrever a 111.aneira exala de con10 
se pratíca o exorcjsn10. 

I~stando, por exen1plo, presente a caça consignada ao Bôpe 
ou e·spíri"to 1nait, é ela posta nu111a esteira ou béta, se grande ou 
e111 muita quantidade, e num bácu, ou ahaníco, se pequena ou e111 
pouca quantidade. 

O bári ou sacerdote ocupa lugar à frente da béta ou do bácu e 
assentando-se de joelhos apoiados ao chão e corpo firn1e nos calca
nhares, recebe un1 cigarro que pessoa presente, quase se1npre o 
caçador. lho entrega acêso. 

O bári sorve a longos haustos a iu111aça do cigarro e soltando-a 
pelo ar, coloca a n1ão à boca, i111pregnando-a do fun10 ele tun -novo 
sorvo que é espaln1ado no peito, na cabeça, nos braços e, por fi111, 
1nais un1 outro, cuja fun1aça é arren1essada na boca da caça in1pura. 

Breve pausa e apoiando a n1ão esquerda na parte anterior da 
cabeça, co1n a outra cobre a boca e articúla as palavras invocativas 
do Maeréboe ou Bôpe e con1eça: "Méa rêna, n1eríga rêna, inéa 
orcdudu tabo". Eis o fu1110, diz o sacerdote, eis o cigarro, eis a 
íun1aça do cigarro. 
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• 
I n terron1pe por alguns segundos a invo·cação e reco1neça·: 

," 11'1éa tabo) 11neríga tabo, au o araúge, ixiáre boé re ki bito a-kege 
codi, du codí re in-ago ina a-vogâi, bóe 1iure togududit tiagudud<ru 
ac-ábo, dit 1node a-ke, ac-ogudugodu 11zode · ac_-or ebo, augú ebo. 

\Teja, diz o bári, veja que lhe estou invocando por meio do 
fumo, por 111eio do cigar ro, para que você desça até nós. pois agora 
se matou a anta (ou outra caça) para seu repastó. Por isso estou 
lhe chan1anclo aquí . Os Borôro ten1 dó e con1paixão ele você. 
T enha tan1bé1n cló e' con1paixão dêles, dos teus filhos e dos teus 
genros ( 1). 

E prossegue: A c-adu bóe jadit toro e pigi, kiógo barógo núre 
e mágue) máre narúre 111Íre e-1nague.· codú re a niode ac ana jádu, 
awára jádu eiógue. codi re a 'Jlnode raôge . "Olhe, repete o bári. 
afaste de nós todos os n1alefícios . ~les, os seus filhos, são desa1n
paraqos, são desprot~gidos, por isso esten~a-lhes o braço protetor . 
i\gora desça, desça agora . " . , 

' 
N esse 1no111ento o espírito do M aeréboe apodera-se do bári que 

se convulsiona todo e, nesse estado recel;>e, . novarnente, de uma 
pessoa alí presente e que o acan1panha durante todo o rito, um 
cigarro que sorve longamente. con1 fôrça. tragando toda a fumaça. 

Para u111 pouco, ainda convulso e, po1: sua boca. fala o espírito : 
(( I x ia inobá f boé re inobá f caebabá f isto é "con10 é? que foi· 

, "? que e . 
Se a pessoa que trouxe a caça pertenc·e ao grupo exogâ1nico 

dos exerác, encosta-se ao bári e dirá ao ·1Vfacréboe : " Uh" o vogai 
re au o auaguédu ac-o ina". Si1n, diz a pessoa. é seu genro que 
lhe está chan1ando. 

Se. ao contrário, o indivíduo pertenc--e ao grupo exogâmico 
dos tugaragrf f' , . falará ao espírito nesses termos: '' Uh! a vogaí re 
_au o ac-anaregui!dn ac-o ina; isto é. "sin1. é seu filho que lhe está 
cha1nanclo ". · 

O espírito pela boca do bâri} responde: " K i pigína ac-o ina? 
\Vái pigína ac-o ina? Pôru pigi a~-o ina? "É por cau!::>a <la anta? 
é por causa elo jacaré? é por causa do jaú ?" pergunta o :VIaeréboe. 

Se se tratar do exorcisn10 do peixe, jaú por exen1plo, dirá o 
caçador: "Uh' póru pigí re ac-o ina, au o ac-ógua bu kegê ac-ôre 
auágua cn-ógua ·otodái ". 

1) - Os exei:áe são tratados pelo bár i como filhos e os tugnre~ue como genros. 
I sso se explica pela exog amia entre essas metades tribais . Sendo os exeráe 
seus f ilhos, claro é que os t ugaregue que só podem casar com aqueles, serão 
seus genros . 
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Síin, diz o caçador, é por causa elo jaú e para que você o toque 
antes que seus fi lhos e genros o façam. 

O Maeréboe responderá: "Uh' êrna rugádu. lu o itz,-ógua bu 
ltêgê it. óre i auágue otodái . Sim, diz o espírito, eu toca-lo-ei con1 
111inha própria boca antes que 111eus filhos e genros o toquen1 e 
acrescenta: "Bóe purédu cau o, cau o ta1:'', isto é, "para qu·e não 
aconteça nenhun1 n1alefício a êles ''. 

Quando o M a.eréboe ven1 de pronunciar essas palavras o bári 
abaixa a cabeça e n1astiga n1al e n1al a parte da cabeça, do corpo 
e da cauda do peixe impuro. · · 

Alguns baére ( 2 ) 1nais fortes e cujo poder con1 o espírito 1nau 

é notório, dado que predizem o futuro e efetuan1 curas 1niraculosas, 
não 111astigam a caça, limitando-se a encher sua 111.ão direi ta da fu
n1aça do cigarro e con1 ela tocando a cabeça, o corpo e a cauda· do 
anin1al ou peixe e. encostando-se a sua à boca da dita caça, soltam 
boca a dentro desta uma forte baforada de {umo . .. 

Depois de tern1inado o rito do exorcisn1t) cabe ao bári destri
par e cortar a caça ou peixe. Ao jaú, por exemplo, separa do iní
cio a sabeça elo corpo e divide este, ele con1prido, em duas metades 
e cada un1a destas en1 pequenos pedaços que são 1nanteiados e 
postos nun1 bâcu. N·esses pedaços se incluen1 as vísceras, con1 
exceção <lo intestino que é arren1essado fora. 

E n1 seguida o bári cosinha a carne do peixe, bem assin1 figado, 
puhnâo, etc. que são postos nun1a grande panela ou aría indepen
dentemente de passado nágua . 

Antes, poré1n, de deitar a panela ao fogo, o bári fica ~e pé e 
. iitando-a, assin1 permanece por alguns segundos . 

Logo que a con1ida esteja pronta e antes de retirar a· panela 
o bári monossilabará, " é, ó, ó" e recolhe a panela da qual vai ti
rando pedaço por pedaço do peixe e deitando no bácu. 

Ton1ando a par te que é destinada ao lvlaeréboe .(3) ou Bópe 
( 4 ) êle co111eçará a refeição e, depois de fart9, passa a distribuir 
aos presente:; o restante do peixe por êle cosido. 

A cabeça do peixe é levado ao fogo lá pela tarde. 

2) - Baéro plural de bári. 
' . 

3) - Maeréboe, vocábulo as<>im formado: maére, sempre, eterno e de bóe, ente, coisa, 
i;er. Portanto maereboe vem a si&"niíicar um ser eterno. 

4) - Bôpe, palavra íormada de bóe, ente, coisa, ser e de pê, contração de pêga máu, 
ruim. lJope significa, portanto, e:>pírito máu, como tambem saõ tratados os ; 

• d ' maereboe- oa-ue. 
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Quer a refeição ela carne. quer a da. cabeça do peixe precede 
sen1pre a 110\'0 exorc1s1no . 

É crença que na noite que se seguir a cs:sa refeição o bári é 
transportado ao sólio elo 111ae,réboc a quc1n cnlregará a parte que 
lhe coube na distribuição da caça exorcisn1ada. .file dirá ao espírito 
'' M ari'u, 1naréu, a-ke póru réu. Ac-óra núre tia.ngu.dúdu ac-ábo, 
rod·í r<! i:riárc i-ro úia apo a'/lt vogai'' . . 

l!:stá aqui. diz o bári. está aquí o seu prato de jaú. Seus filhos 
não lhe esquece1n e por isso cu lhe trago o peixe que êles lhe des

ti11ara111. ·E continua: codi re ixiáre eiagudu god11 1node ac-ór ébo, au 
a11ag1;i ébo, ac-âba pegarfu, ocoriréu, pHrfd11 ei", cujas palavras 
podcn1 ser traclnzidas deste n1o<lo: "Por isso i enha con1paixão dos 
teus filhos-. ,dos teus genros. Não lhes lance tH:'l11 inalefícios. nem 
dores. nen1 coisa algu1na". 

E de pé. olhos firn1es no Maeréboc, êle pern1anece até que 
e::;te lhe t ransn1ita, de viva yoz. a inensage1n que deve ser dita a 

# 

todos aquêles que tomaram parte na refeição da caça exorcismada, 
especiahnente ao caçador ou ao pescador. 

São estas as palavras que constitucn1 a n1cnsagcn1 do J.11aeré
boc : "Uh)_, it-óre i au.ág·ue e rugádu. Bóe purédit modru ca,re ai, 
pegaréu, ocorireu, purédu n-zodu care e11:". Sin1, diz o espírito, 1neus 
filhos e genros estéjan1 c111 paz. N cnhuu1 n1al lhes acontecerá: 
ncn1 1nolestias, nen1 dores-, netn coisa algu1na. 

E dirigindo-se ao bári o espíri to o despede. con1 o dizer: ~'ixiá 
, ,, . . , '' b " toro , is to e, vae-se en1 ora . 

E o bári scn1 n1aior delonga se t ransporta 11ovan1ente ao seu 
aldeia111ento, 'onde, ao acordar. transn1itc a todos a n1ensagen1 que 
lhC:'s foj confiada pelo 1VI aeréboe. 

Acontece algun1as vêzes que un1 bári n1eno:- avisado tenta de-
1norar-se por inais te1npo cio que o necessario na presença elo J.Vlae
réboe e, ao voltar à sua taba é colhido por un1 sono forte elo qual 
não se desperta ao ron1per do dia nen1 con1 o . uiYo continuado da 
cainçalha desenfrliada. 

l\1ais tarde, ao despertar por si 111es1no. todos perceben1 que 
êle c~'tá abestalhaclo. 

É esta a punição que reC'ebcn1 todos os sacerdotes que, ao seren1 
despedidos con1 o " ixiá toro" du 111 acrl~bof , ali se den1oran1 com o 
objetivo de cleva~ssar. con1 o olhar, o que se passa na n1oracla da
quêle espírito. 
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