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HOMENAGEM 

Quando da defesa desta tese perante a douta banca ;exa~

nadora, composta pelo Prof. Dr. Theodoro Henrique ~aurer 
Jr., Prof. Dr. Aroldo de Azevedo, Prof. Jorge Bertolaso Stella, 
General Armando Levy Cardoso e Padre Angelo J ayme Ven~ 
turelli - aos quais rendemos as nossas sinceras homenageris e 
agradecimentos pelas ponderadas e justas críticas feitas 1a as· 
pectos diversos dêste trabalho-, o segundo na ordem dos·exa
minadores enunciados, Prof. Dr . Aroldo de Azevedo, afirma: 
va que dentre todos os reparos a fazer na tese um dêles lhe 
causava certa mágoa, pois acreditava ser injustiça ou esque· 

• 
cimento de nossa parte: a tese não fazia a menor referê·n·~ia ao 
nome do saudoso Prof. Plínio Ayrosa. Era o "grande ausénte" 
do trabalho, segundo sua expressão. Respondendo ao ilustre 
examinador, asseveramos não se tratar de injustiça nem esque· 
cimento. Somente esperavamos pelo resultado do concurso e, 
se aprovados, no momento de mandarmos imprimir o traqalho 
prestariamos a justa e devida homenagem ao nosso inolvidável 
mestre. Não quizeramos ligar o nome do Prof. Ayrosa·. a . um 
1.rabalho mimeografado, como então apresentamos a tese, su.:. 
jeito as mais amplas revisões, na dep~ndência das críticas que 
seriam feitas pela banca examinadora, e que poderia · até · ter 
sido recusado. 

Mais do que ninguém sentimo-nos obrigados a reverenciar 
a memória do Prof. Plínio Ayrosa, pois a êle, e somente- a · êle~ 

devemos tôda a nossa carreira na Faculdade de Filoso·fia: T>es~ 
de o momento em que nos convidou para seu Assistente, c ·a· 
tedrático que era de hoje extínta Cadeira de Etnografia .Bra
sileira e Língua tupi-guarani, a que deu projeção invulgar; 

• 

não só pelas suas qualidades de mestre, mas também pelá enor-
me bagagem literária que deixou, como fruto de suas' atiVidâ
d-es de pesquisa, jamáis deixou .de nos incentivar, de. orientar 

I 
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e de nos mostrar a trilha verdadeira que deveriamos seguir 
para bem cumprimos o nosso mister de professor e pesquisador 
da Universidade. Tal qual um verdadeiro pai, e assim sem
pre o consideramos, o Prof . Ayrosa não se descuidava um ins
tante sequer de nossas atividades, zelando diàramente pelo que 
estavamas fazendo, levando o seu cuidado até aos menores de
talhes de nossa vida particular . A nossa saúde, era, p. ex., 
uma de suas grandes preocupações! A sua luta, afim de que 
nós e os outros Assistentes da Cadeira, continuassemos os seus 
estudos de tupi-guarani, era algo de admirável. O zelo e amor 
que tinha pelo "nosso Museu de Etnografia", segundo sua fre
qüente e carinhosa expressão, era também de causar admira
ção. O Museu de Etnografia, anexo à Cadeira de que era titu
lar, e que hoje, numa das mais justas homenagens, tem o no
me de "Museu Plínio Ayrosa", foi transformado por êle num 
verdadeiro "cartão de visitas" da Faculdade! 

Nunca nos será enfadonho repetir que tôda a nossa carreira 
devemo-la ao Prof . Ayrosa . Se no momento acabamos de dei
xar a tribuna, aprovados, onde defendemos esta tese para ob
tenção do título de livre-docente, os méritos todos devem ser 
tributados ao Prof . Plínio Ayrosa . Embora contrário ao tema 
escolhido para tese, pois preferia que fosse assunto ligado ao 
tupi-guarani, o seu amparo e incentivo não nos faltou. Lamen
tamos apenas que o inesperado falecimento o tenha impedido 
de estar conosco neste momento . Em espírito o Prof . Ayrosa 
estava presente junto aos demais examinadores. 

A Cadeira de Línguas Indígenas do Brasil, criada em subs
tituição à Cadeira de Etnografia Brasileira e Língua tupi-gua
rani, hoje sob nossa direção, procurará, como homenagem ao 
pranteado mestre, ser a herdeira e continuadora de sua magni
fica obra. 

Queremos expressar também, nesta oportunidade, nossas 
homenagens e agradecimentos a todos quantos nos ajudaram 
nesta tese. Aos beneméritos padres salesianos, Angelo J ayme 
Venturelli e Cesar Albisetti, pela ajuda inestimável que nos 
prestaram, quer fornecendo nomes de lugares que desconhe-
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ciamos, quer cooperando na restauração e interpretação dos 
mesmos. A êles também o nosso agradecimento pela cessão do 
clichê que ilustra esta tese (não aparecia no trabalho ori
ginal), e que faz parte da "Enciclopédia Bororo", de autoria 
dos dois ilustres sacerdotes. 

À minha esposa Maria Angélica e ao nosso Assistente Prof. 
Erasmo d'Almeida Magalhães, pela valiosa ajuda na revisão 
do trabalho e preparo para impressão. A Da. Ermelinda Faria 
de Castro, competente escriturária desta Faculdade os nosssos 
agradecimentos pelo magnífico serviço de datilografia. A todos 
o nosso muito obrigado. 





Breve introdução geográfica 

Estão os BORORO distribuídos por cêrca de dez aldeias, 
principalmente localizadas nos rios S. Lourenço e Vermelho, 
.administradas umas pelos padres salesianos outras pelo Servi
ço de Proteção aos índios. Grosso modo, entre os paralelos de 
15° e 17° de latitude sul e entre os meridianos de 52º 30 e 56º de 
longitude oeste. Esta área, incluída no "norte de Mato Grosso", 
-conta .com poucos estudos geográficos, sendo os mais conheci· 
·dos e merecedores de crédito os de Fernando Flávio Marques 
lde Almeida. Juntamente com os Xavante e Nambikuara, os 
Bororo contribuem com o maior contingente populacional indí
:-gena da Região Centro-Oeste, na qual o número oscila, segun
do dados estimativas, entre 14 .850 e 21.400. A integração do 
·selvícola tem-se revelado como problema de difícil solução con
.tribuindo inclusive para sua depopulação . 

O atual habitat da tribo ocupa trechos do planalto do rio 
.das Mortes e tôda extensão norte do planalto dos Alcantilados, 
ambos secções dos planaltos sedimentares de Mato Grosso cons
tituídos de lâminas de arenitos quase horizontais que se su
perpõe a rochas cristalinas e metamórficas, bem como peque
na porção, a oeste, do pantanal do São Lourenço. Os dois pla
.naltos confinam com os centros dispersares d'água das bacias 
Amazônica e Paraguaia, apresentando extensa rêde de drena
gem que, possuindo grande poder de desgaste, é responsável 
por grande parte das peculiaridades do relêvo. 

O planalto do Rio das Mortes é formado por arenitos devo
nianos, com altitudes raramente atingindo 800 metros. Seus 
limites são: a peneplanície Araguaia, a oeste, a chapada dos 
Guimarães, ao sul, o planalto dos Alcantilados. Segundo Fer
nando de Almeida: 

"0 planai to do rio das Mortes é o reverso de vasta cuesta, 
-com fronte voltado para a baixada Amazônica a norte. Seu 
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relêvo consiste em extensos e uniformes chapadões de que se 
destacam a sul, nos confins com o planalto dos Alcantilados, 
morros testemunhos vanguardas da cuesta no arenito Aqui
dauana" . 

E' o rio São Lourenço, que caminha em direção do Pa11-
tanal, o principal curso do planalto dos Alcantilados na área 
que nos interessa . ~sse planalto, constituído por espêssos are
nitos Aquidauana; tem sua uniformidade quebrada pelas ser
ras tabulares que nada mais são que testemunhos de antigo· 
relêvo fortemente entalhado . E' limitado ao norte, pelo pla-· 
nalto do rio das Mortes, a oeste, pelo pantanal, e ao sul, pelo 
planai to basáltico do rio Paraná. 

Por vêzes as denominações dadas refletem aspectos do re-· 
Jêvo: Alcantilados, presença de paredões quase verticais, resul
tado da permeabilidade dos arenitos; morro da Mesa, no muni
cípio de Poxoreu, elevação nitidamente tabular; Kuidori Kuri
reu, serra da arara grande, escarpa apresentando reentrâncias. 
formadas pela ação das águas, pontos preferidos por tais Psi
tacidae . 

A;pesar de serem poucos os postos metereológicos do Mi
nistério da Agricultura ( 1) o clima pode ser classificado como 
do · ,~rupo Aw, típico de savanas tropicais, característico da 
maior parte do Estado de Mato Grosso, com duas estações: in
verno sêco e verão chuvoso . A temper&tura média anual osci
la em tôrno de 22º . A amplitude térmica anual de pouco mais 
de 4°, desmente categóricamente os possíveis efeitos da conti
nentalidade no clima regional . A estação chuvosa compreende os 
mêses de novembro a março, ocasião em que ocorre 80% de 
precipitação anual que conta com um total de aproximadamen
te 1500 mm. O relêvo, canalizando as correntes aéreas, permi
te a ocorrência de friagem que se faz sentir por 3 ou 4 dias. 

Alguns dados aproximados fornecidos pelo posto metereo
lógico da Colonia Meruri dariam uma pálida visão do clima . 

(1) - Teriam validade, para a área em foco, os dados das estações de Presidente 
Murtlnho, da missão saleslana do Merurl e do Alto Araguala, sendo que as. 
primeiras acham-se situadas no interior da área e a terceira em sua periferia. 
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Chuva Temp. 

(mm.) (ºC) 

• fevereiro 300 24,5 
; 

abril 100 24,3 
. 32 23 maio 

julho 15 21 
outubro 130 25,5 
dezembro 300 24,5 

Como soe acontecer no Brasil Central temos aqui o domí
nio do cerrado em suas várias gradações, que Felix Rawitscher 
diz ser resultado da ação do fogo ateado por mão humana. Ve
getação subxerófila, com árvores de 3 a 6 metros de al ttira es
paçadas entre si, chão coberto por tufos de gramínea!; densas 
e altas (30-50 cm. de altura) e arbustos . Tal paisagem vege
tal com aspecto intermediário entre mata e campo, segundo 
muitos autôres é adaptação aos solos arenosos pobres em hu
mus, que retêm pouca umidade devido sua pouca espessura e 
ao clima dominante. Atendendo a êsses fatôres os especimens, 
em sua maioria, possuem raízes profundas, folhas que caem 
durante a sêca, caule encortiçado, etc. 

São comuns: a mangabeira (Hancornia Speciosa - útil 
pois é lactífera e produtora de fruto comestível), o pau-terra 
( Qualea sp. ) ; pequizeiro ( Cariocar brasiliensis) o para tudo 
(Tecoma aurea) , a sambaúba (Curatella americana), a peroba
do-campo, o murici (Bysonina intermedia), o pau-santo (Kiel
meyera Sp) . Na coberta de gramíneas avultam o capim (Tris
tachya leiostachya) , o ca)ÍJm flechinha (Tristachya chysotryx) 
e o barba-de-bode (Panicum sp. ) . 

Nas zonas de maior unidade, principalmente parte baixa 
dos vales e beira-rio, encontramos o cerradão e as florestas 
galerias . Essa vegetação mais densa e mais alta que a do cer
rado é devida à maior quantidade de água que o solo, graças 
a sua maior espessura consegue reter, e à maior riqueza em 
humus. Se no cerradão temos a presença marcante do cam
bauva, bambu cujas folhas são de ótima qualidade para a ali-
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mentação do gado, nas florestas abunda o buriti (Muritia vi
nifera) de grande valor tendo em vista fornecer ao homem 
um sem número de matéria prima para confecção de suas uti
lidades. 

O regime dos rios é reflexo do clima . Ainda que possam 
variar conforme o trecho o rio, as descargas máximas têm lu
gar em janeiro-fevereiro e as mínimas em agôsto-setembro. 

Na década de 1920 surgem os núcteos (2) ligados à garim
pagem onde ainda hoje empregam-se processos rudimentares. 
"A descoberta de ricos depósitos diamantíferos atraiu uma po
pulação numerosa, vinda dos Estados vizinhos: Minas Gerais 
e Goiás e dos do norte e nordeste do Brasil" . Cumpre notar 
que os processos rudimentares, aliados a uma incipiente comer
cialização, fazem com que nem sempre caiba ao extrativismo 
mineral um predomínio na economia regional, acusando mes
mo esta forma de exploração do sub-solo um certo declínio. 
Haja visto os dados obtidos para o Município de Poxoreu. 

A pecuária extensiva é resultado da expansão criatória 
do sul do Estado de Goiás. A população que se dedica à la
voura é constituída "por baianos e cearenses que foram trazi
dos para esta região, pelo próprio govêrno, e cuja atividade 
apenas reveste o caráter exclusivo de agricultura de subsis
tência", contribuindo parcamente e de modo irregular para o 
abastecimento dos garimpos . 

Uma seleção de dados estatísticos melhor permitirão wna 
análise rápida de composição da população dos principais mu-
11icípios em dois recenseamentos. 

Na organização do quadro estatístico levamos em conta 
os dois principais ramos de atividades visto serem êles os mais 
representativos, empregando a maior parte da população ativa 
masculina. Não foi considerada a participação feminina por 
ela ser pràticamente inexistente. 

(2) - São as corrutelas: "pequeno arraial formado pelos garimpeiros na entrada 
das terras virgens aonle vão em busca de diamante" . Vd. Pequeno dl· 
clonárlo bl'&slleiro da língua portuguêsa, p . 355. lOa. edição. 
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Alto Araguaia Guiratinga Poxoreu 

1940 1950 1940 1950 1940 1950 

Dados gerais 
Total 10.363 11.049 16.481 18.627 14.779 21 . 720 
homens 5.910 5.854 9.734 10.006 9.517 12.040 
mulheres 4.453 5.195 6.747 8 .621 5.267 9.680 
ramo de atividades 
agro-pecuária 1.966 2.290 2.243 2 .620 2.388 4.154 
ind. extrativas 1.215 477 3 .442 2.353 4.724 2.409 
estado civil 
solteiros 3 .288 1.430 3.288 3.032 5.050 3.813 
casados 1.402 1.701 2. 480 2.636 1.463 3.190 

A cor 
brancos 4.273 5.968 9.102 10. 190 3.663 7 . 167 
pretos 1.113 1.298 1. 710 4 . 707 1. 018 1.812 
pardos 5.306 3 .758 5.463 2.677 10 .098 12.733 

Quanto ao estado civil só consideramos os números refe
rentes aos homens, que nos parece mostrar a não fixidez des
sa população. 

Alto Araguaia, Guiratinga (antigo Lajeado), Poxoréu e 
Rondonópolis (3) (distrito de Poxoréu elevado a município em 
1953) são os núcleos urbanos que merecem destaque . Traçado 
em tabuleiro de xadrez; construções modestas em sua maioria, 
ausência ou precariedade de serviços públicos, comércio com 
grande movimento onde ressalta o alto custo dos gêneros ali
mentícios, não sendo difícil se encontrar mercadorias de alto 
luxo, população instável; são as principais características. En
tre as mercadorias que alcançam ai tos preços avultam bebidas 
estrangeiras que farão a felicidade do garimpeiro quando de 
algum bambúrrio ou bamburro (4). 

A falta de bons meios de comunicação é um dos entraves 
ao progresso da região. E' de se crer que, com a abertura da 
rodovia Cuiabá - Brasília, esta zona venha a desempenhar 

(3) - Surgiu, em 1922, graças a um pôsto telegráfico d.a Comissão Rondon . 
(4) - Fortuna casual. Corresponde a fazer dinheiro no garimpo. Vd . Herberto 

Sales ln "Garlmpos da Bahta", Rio de Janeiro, 1955. 
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papel importante na atração de contingentes humanos, reve
lando-se centro abastecedor agro-pastoril das cidades existen
tes ou que vierem a surgir. Além disso, novas estradas permi
tindo um melhor contáto com os grandes centros comerciais 
oferecerá ao garimpeiro uma maior garantia quando da comer
cialização de seu produto. 

N. B.: "Breve introdução geográfica", que não constava 
da tese original, foi aqui incluída atendenlo a uma 
crítica do ilustre examinador, Prof. Dr . Aroldo de 
Azevedo. Sua elaboração se deve ao Prof . Erasmo 
d' Almeida Magalhães, nosso assistente, a quem 
deixamos nosso profundo agradecimento. (Carlos. 
Drumond) 



Palavras prelim!inares 

Dentre os assuntos que podemos englobar sob a rubrica 
geral de "estudos brasileiros", um dos mais negligenciados tem 
s ido, sem dúvida alguma, o referente aos nomes de lugares ou 
de acidentes geográficos. Oferecendo manancial riquíssimo e 
pràticamente inexaurível, composto de vultosa série de nomes 
das mais diversas origens, é de se estranhar o pouco ou ne
nhum interêsse que êste ramo do saber tem despertado entre 
os nossos estudiosos . Enquanto na Europa, p. ex., os estudos 
de toponímia tem merecido o máximo de atenção ( 1), no Bra
sil, com raríssimas exceções, estudos dêste gênero têm sido 
feitos mais a título de "curiosidade", sem os métodos apropria
dos a tal empreendimento, visando unicamente, em sua gran
de maioria, pôr em destaque a ocorrência dos nomes de ori
gem tupi dentro do acervo toponímico brasileiro. Nada mais 
são do que simples listas de palavras de orígem indígena, acom-

- Do magnifico trabalho de Albert Dauzat - La topooym.le fraaçatw, Paris, 
1939, chamamos a atenção para o capitulo: "La toponymle, but, methodes, 
resultata" (p . 9-38), onde está demonstrada a sertedale e desvêlo com que 
os estudos de toponímia têm sido encarados no Velho Mundo. Da análise 
de Dauzat, neste capitulo, atinente às fontes e obras s6bre nomes de lu· 
garea, queremos destacar os seguinte tópicos: fundação, por M . Schnetz, 
em 1925, de uma revista internacional de toponfmta: zeltschrift ftlr 0118Da
meDlorschung, e da criação, por êle mesmo, de uma Cadeira de Onomistlca 
(toponímia e antroponímia) em Munich em 1934. A toponímia é ensinada ,. 
eom destaque na Universidade de Liége; na In&J•terra a Place-names So-
cle'7 possui uma publicação de erande envergadura s6bre nomes de luga
res. Na Dinamarca o Govêrno criou em 1910 uma Coml•são de toponfmta, 
que iniciou a publicação de volumes documentários. Na Suécia existe, na 
Universidade de Upsala, um Instituto le Toponfmla, cuja atividade cien
Ufica é tão acentuada a ponto de ter recebido, em 1938, uma dotação 
Gftclal de um milhão de coroas . Queremos destacar ainda a realização, 
em Parta, sob a presidência de Albert Dauzat. do Primeiro Congresso ln· 
&ernacional de Toponfml• e Antroponlmta, no qual, entre outras resolu· 
ç6es, recomendou-se a criação (em cala pais onde ainda não existe) de 
um lmtltuto Oficlal de Ensino ou de Pesquisas Toponímicas. 

Longa serla a enumeraçio du organizações e 1nstltulç6ea estrangeira• 
41ue tratam da ma~. prtnclp•lmente 6qioa geoeriflcos. cartoarincos, 
ldstórlcoa e tuol61ieoa dos princlpala pefaea. 
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panhadas de um provável significado. Raras foram as tentati
vas de restauração das formas antigas do topônimo, quando 
êste deveria ser o procedimento fundamental, pois é fato no
tório que tôda etimologia deve repousar, antes do mais. sôbre 
o conhecimento e a interpretação das formas primitivas do 
nome. Digressões hipotéticas, baseadas na forma atual de um 
determinado nome, mesmo se a explicação parece evidente, 
pode conduzir a enganos desastrosos. A história das transfor
mações dos nomes de lugares, a sua evolução fonética; as alte
rações de diversas ordens; o seu desaparecimento; a sua rela
ção com as migrações, a colonização, os estabelecimentos hu
manos e o aproveitamento do solo; os nomes inspirados por 
crenças ~tológicas visando, algumas vêzes, assegurar a pro
teção dos santos ou de Deus, etc., são alguns dos aspectos que 
ainda não mereceram a devida atenção dos estudiosos brasi
leiros. Na realidade, não possuimos ainda toponimistas (2). 

(2) _, Compreendendo a hnportància que tem para a geografia, com especialida
de para a cartografia, o CNG (Conselho Nacional de Geografia) criou um 
Setor de Toponimia, dentro da sua Divisão Cultural. Desta lnlciattva e 
do papel preponderante que tem o estulo dos nomes geográficos para a 
cartografia, fala-nos o Major Sebastião da Silva Furtado em comunicação 
apresentada à 1 Reunião Brasileira de Consulta sôbre Cartografia, publl· 
cada sob o titulo Os Nomes Geograftcos e a Cartografia (Revista Geográ· 
fica, Instituto Pan·Americano de Geografia e História, n.o 50, tomo XXIV. 
1.0 semestre, Rio de Janeiro, 1959). Após tecer considerações em torno 
dos seguintes tópicos: hnportlncia dos nomes geográficos e seu profundo 
slgnificado; o papel dos nomes geográficos na Cartografia; os nomes geo· 
gráficos e a categoria da carta; o cartógrafo em face dos problemas topo· 
nfmtcos; problemas mais freqüentes na cartografia; o estudo onomatoló
gico e sua importlncia; estudos e trabalhos onomatológtcos estrangeiros, 
órgãos e lnstftuições, - o autor faz um relato sôbre a toponfmta no 
Brasil mencionando as providências oficlals até agora assumidas neste 
setor. Pondo em destaque a ação do IBGE (Instituto Braalletr«> de Geo
grafia e Estatistlca), escreve o Major Sebastião da Silva l"urtado: "Não 
obstante, vallosisslmos têm sido os trabalhos do IBGE. Sob sua Inspira· 
çio foram tomadas algumas decisões legais, com o fim de sistematizar a 
nomenclatura geográfica e de disciplinar-lhe a grafia. Estas providências, 
contudo, atingiram apenas os principais nomes geográficos. Atá mesmo 
muitos dêstes estão ainda a exigir estudo acurado. Uma das mais louvá· 
veis tnlclatlvas do IBGE fol a criação e planificação, no principio de 1938, 
do Dlclonirio Geográfico Brasileiro, importante empreendimento· a ser 
realizado progressivamente, em três escalões que são: 1.º) - os Vocabu
lários Geográficos; 2.º) - o Pequeno Dicionário Geográfico Brasileiro; 
3.º) - e o Grande Dlclonárlo Geográfico Brasileiro. Dêsse projeto, presen· 
temente confiado ao Setor de Toponfmla, da Divisão Cultural do CNG_ 
já foram publicados seis Vocabulários Geográficos" . 
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Tendo presente esta situação é que nos abalançamos à rea
lização dêste trabalho, que nada mais é do que o prossegui
mento dos estudos que desde há longos anos vimos realizando 
neste setor. Focalizaremos a contribuição legada pelos Bororo 
de Mato Grosso (3) à onomástica de nossa terra. 

A realização de pesquisas, pondo em evidência nomes ocor
rentes na toponímia brasileira, oriundos de línguas estranhas 
à família tupi-guarani, há muito que se vêm fazendo necessá
rio. Era de nosso conhecimento, até há pouco, apenas um tra
balho em que se estudou com proficiência e meticulosidade os 
topônimos de orígem indígena, não dizendo respeito àquela 
família (4) . Simultâneamente com a análise dos nomes, e co-

(3) - "Ocupavam os bor6ros todo o leste e sueste de Cuiabá, o vale do rio São 
Lourenço e seus anuentes, águas da bacia platina; tôdas as terras banha
das pelo alto curso do rio Araguaia, Rio das Mortes e seus tributários da 
vertente amazónica . Conseguiram transpor o Araguaia e dominar vasta 
zona do Estado de Goiás . No sul alcançaram o rio Taquari, Coxlm, Aqui· 
dauana, Miranda e o alto da Serra de Maracajú, pondo-se em contacto 
com os índios tereno . Esta é também a opinião do ilustre etnólogo Herbert 
Baldus. . . . . . Os limites geográficos do território antigamente ocupado pe
los boróros orientais podem, pois ser determinados, mais ou menos, entre 
150 e 200 de latitude sul, e cêrca de 510 e 570 de longitude oeste de 
Greenwich .. . . . . Até os últimos anos do século passalo, os índios espalha-
dos pelo oeste matogrossense, região do alto Paraguai e fronteira com a 
Bolívia, e de leste, os orarlmogodógue eram considerados pertencentes a. 
tribos distintas. tntimamente, porém, ficou esclarecido e provado que os 
chamados bor6ros-coroados, de leste de Cuiabá, formam uma só e mesma 
tribo com os do poente chamados bor6ros da campanha e boróros caba· 
~s. Os componentes do grupo boróros cabaçais, habitam as margens do 
rio Cabaç'al e Jaurú, anuentes do Paraguai, e os do segundo ramo, bororos 
da campanha, vivem nas imen.sas planícies do alto Paraguai e dos arredo
res de São Luís de Cáceres, até além das fronteiras com a Bolívia. O 
primeiro que supôs a identidale dêsses selvicolas, foi o geógrafo e sábio 
presidente de Mato Grosso, Barão de Melgaço, em 1851 . A exata identt· 
flcação foi, porém, feita pel3 segunda expedição alemã ao rio Xtngú (1887· 
1888), conforme importante relação deixada pelo Prof . Karl von den 
Stelnen. · Confirmou-a, Ultimamente, o exmo. general dr. Cindido Mariano 
Rondon, cuja afirmação é de indlscutfvel valor . A ~te respeito o exmo. 
general escreve: "Ao poente existem outras duas tribos de indios man
sos: a dos bororos da campanha que habitam a zona Cebll e chegam ao 
Corixo Grande, e a dos boróros cabaçals que vivem nas regiões do Vau 
Sêco até as margens do baixo Jaurú . A leste vivem os bor6ros do rio 
das Garças e do Alto Araguaia ao sul os mesmos bor6ros que habitam o 
rto São Lourenço, de sua foz até as mais altas cabeceiras .. - Colbacchini 
e Alblsettl (1942), p . 19-20. 

(4) - O único trabalho que conheclamos era o de Francisco S. G. Schaden: 
Denominação caingang na geografia brasileira - Revista do Arquivo Mu
nicipal, Vol. XLIII, São Paulo, 1938, p. 23-30. O original alemão fol pu
blicado na revista Pindorama, 1, Heft 1, São Paulo, 1937, p . 7-14, sob o 
tftulo: Calngangnamen ln der Geographle. Ainda na revista do Arquivo, 
vol. LXVII, 1940, p. 237-241, êste mesmo autor publicou um artigo sôbre 
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mo decorrência da própria análise, pusemos em destaque, sem
pre que achamos necessário e contamos com elementos para 
tal, alguns aspectos da cultura dos Bororo, o que ampliou em 
muit<? o nosso trabalho, dando-lhe feições de estudo etno-lin
güístico. 

Assim, através o 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, atra
vés os elementos ergológicos e anirriológicos que compõem o 
patrimônio cultural dêste grupo, está presente na maioria dos 
topônimos ( 5) . 

o mesmo assunto, sob a denominação de .. Aditamentos a um estudo sôbre 
toponfmia kalngang". Teodoro Sampaio, na sua conhecida obra O Tupi 
na Geografia Nacional apenas enumera alguns dos nomes que ocorrem na to
ponímia brasileira, de origem não tupl. O mesmo fez Jacques Raimundo, na 
sua tese InOuêncla do tupl no português, Rio de Janeiro, 1926, quando 
dedicou algumas páginas ao estudo da Influência de idiomas estranhos ao 
ao tupi. A p. 55, dêste trabalho, depara-se com a seguinte afirmação: 
"Dos falares borôros e trumaís nenhum vestígio se conhece no ono
mástico ...... 

Tlnhamos pràticamente pronto o nosso estudo quando chegaram às 
nossas mãos os trabalhos de Armando Levy Cardoso: Amerigenismos (Prê· 
mio Caplstrano de Abreu) e Toponfmta Brasflica (Menção honrosa do 
Prêmlo Pandlá Calógeras), ambos publicados pela Blbliotéca do Exército 
F.dltôra, em 1961. Nestes dois trabalhos o autor, que era integrante da turma 
da Comissão Brasileira de Limites do Setor Norte em operações na frontei
ra Brasil-Guiana Brltãnica, estuda justamente a contribuição de grupos 
indígenas pertinentes à famílias outras que não a tupi-guaranl. ao l.lngua
jar e nomenclatura geográfica do Brasil. As páginas 403-428 do trabalho 
mencionado em segundo lugar, são ocupadas por um glossário de "étimos 
borôros", dados a diversos acidentes geográficos na área ocupada por êstes 
fndlos. Quase todos os nomes arrolados por Levy Cardoso já estavam por 
nós estudados no presente trabalho, e, grande parte dêles. em trabalho 
que publicamos em 1954: Uma .. ilha.. bororo na toponfmta brasileira -
Boletim Paulista de Geografia, n.o 17, São Paulo, 1954. Dias após a defesa 
da presente tese, chegou às nossas mãos, logo em seguida ter saldo do 
prelo, a Enciclopédia Bororo, vol. I (Vocabulário e Etnografia), de auto
ria dos Padres César Alblsettl e Angelo Jayme VentureW. Neste magt.s
tral trabalho, além dos nomes por nós estudados. encontramos outros que 
não constavam de nossa relação. Não desejando alterar tôda a numera
ção dos topônlmos, o que necessàrlamente aconteceria se fossem lncluidos 
no imago da tese, resolvemos colocá-los separadamente, em apêncllee, 
após as conclusões finais. 

'(5) - ••A mitologia herólca dos bororo reflete com nitidez os traços fundamen
tais da organização social e dos modos de vlda duma sociedade de caça· 
dores. A posição dos sêres humanos em face do mundo animal constitui 
preocupação constante dos relatos mftlcos" - Egon Schaden (1945), p. 1!58. 
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Tentamos também, embora reconhecendo a precaridade 
dos dados apresentados, fornecer alguns elementos ligados ao 
problema da filiação dos índios Umutina (6) aos Bororo. Na 
interpretação dos designativos bororo, sempre que encontra
mos base para tal, fizemos constar a forma ocorrente no umu
tina . Conquanto seja reduzido o número de palavras estuda
das, e a maioria delas representadas por nomes de animais de 
plantas - , não hesitamos em reafirmar o parentesco lingüís
tico entre os dois grupos indígenas. 

Supondo, nestas rápidas palavras preliminares, ter deixa
do clara a situação dêste trabalho no âmago dos estudos brasi
leiros. forçoso é confessar que, além dos motivos apontados, 
fomos levados a sua elaboração por outras causas . 

No ano de 1954, o Prof . Aroldo de Azevedo, Catedrático 
de Geografia do Brasil da Faculdade de Filosofia da Universi
dade de São Paulo, chamou nossa atenção para essa área de 
nomes bororo, os qµais, ao seu ver, constituiam uma das mais 
interessantes "ilhas" no âmago da toponímia brasileira . Por 
instâncias do referido professor, elaboramos um ensaio preli
minar (7) , aguardando o momento para, em dias futuros, rea
·lizar· um trabalho mais minudente, onde as falhas fossem re-
duzidas ao menor número possível (8). 

(1) - Infelizmente os Umutina desapareceram como grupo ~tnico . O aea ftm 
fol asslstldo por Harald Schultz, conforme êle mesmo relata: "Vbltel • 
remanescentes Umutlna trts vêzes nos anos de 19'3, 1944 e 19'5, perm•"• 
eendo entre '1ea durante olto meses. A.saisU, lnfetlm>ente, ao ntermfnto 
desta lntere nte tribo outrora numerosa e indom!vel . Vlvlam em lMI 
Ylnte e trt. fnd.101 umuttna na 'liltlma aldeia existente no alto rlo Para
pat. norte de Kato GrollO (BruU) a uns cinquenta qullõmetroa da pe
quena localldade -Barra do rlo do1 Bugres''. Violenta opldemla de co
queluche e bronco-pneumonia reduziu seu número durante mlnha última 
estadia para quinze almas. Também a1ora nio existem mala. Alguns mor
reram, 01 restante• mJ.graram para o posto "Fratemldade Indigena". man
Udo pelo Serviço de Proteção aos fndlos, abandonando sua vlda dlffcll na 
mata em troca de certa •iurança econõmlca. No mesmo posto indigena 
Ylvem perto de •tenta fndlos umuUna clvlllzados ao lado de fndlos pa
reai e namblquara. A maioria diste• fndlos umutina desconhece a áDU'ª cultura da trlbo. &lea foram tirados da mata, órfãos, por ocadlo de 
ama epidemia que reduziu a rrande população indígena de sul • norte 
de llato Grosso, ai.uns ano• apól a paclflcaçlo dos umutlna em 1913. 
a.te. 6rfloa foram educadOI pelos fUnclollÚ'los da~ele posto 1ndfgena .. 
- Harald Schultz (1952), p. 81-137. 

(7) - Carlos Drumond (1914). 
(8) - Fol aatlsfeltoa e receosos ao mesmo tempo, naquela oporunldade, que elabo

ramos o ensaio em apreço, conforme delxamoa patente em nota explica· 



-18-

Em 1954, por ocasião do XXXI Congresso Internacional de 
Americanistas realizado em São Paulo, travamos conhecimen
to pessoal com · os padres Angelo Jayme Venturelli e César 
Albisetti, êste último sem dúvida alguma, o maior conhece
dor da língua bororo. · Submetemos a êles o nosso trabalho, 
então já impresso, a fim de ser criticado. De volta a Mato 
Grosso, os referidos padres analisaram-no pacientemente, es
coiamando-o de suas falhas e, além do mais, ofereceram-nos 
novos topônimos que não constavam de nosso elenco, e que 
agora aqui vão estudados. 

As corrigendas feitas, para satisfação nossa, confortaram-
• 

nos grandemente, pois não foram de grande monta, a ponto de 
invalidar o ensaio. Alguns dos topônimos que, na incerteza~ 

haviamos deixado sem solução quanto ao significado, foram 
elucidados; outros, que apresentamos como passíveis de ter 
mais de um sentido, foram igualmente melhor esclarecidos. 
No mais, as lacunas foram frutos da grafia dúbia com que os 
nomes bororo estão registrados nas cartas geográficas por nós 
consul tadas1 como teremos oportunidade de demonstrar em 
páginas subseqüentes (9). 

Não satisfeitos com os dados obtidos, fomos a Campo Gran
de (Mato Grosso) onde, em contacto com os citados padres sa
les~anos, tivemos a oportunidade de reestudar exaustivamente 

tiva: "Contingências diversas, 1pr1nc'.ipalmente de ordem histórica. têm 
levado o.s cultores da toponúnia braSilelra, no atinente às denominações 
ameríndias, a voltar sua atenção quase que exclusivamente para o vocabu· 
lárlo geográfico de procedência tupi-guaranl. Trabalhos feitos com o obJe. 
tlvo de salientar a influência de outras línguas na nomenclatura geográ
fica do Brasil são pouquisslmos. Foi com o conhecimento pleno desta si-· 
tuação que atendemos, ao mesmo tempo com satisfação e temor. ao pedido 
do Prof. Dr. Aroldo de Azevedo, Catedritico de Geografia do Brasil da 
Faculdade de Fllosofta da Universidade de São Paulo, para elaborarmos 
algumas notas a respeito da ocorrência de designativos bororo na toponf
mia brasileira . Satisfação, porque nos deu ensejo de contribuir, ainda que 
modestamente, para estão tão pouco cultivada esfera da toponfmta; temor, 
em face da nossa tgnorincia, quase total, da Ungua falada pelos índios bo
roros" - Carlos Drumond (1954), p. 22. 

(9) - Em carta de 16-llr&.l a nós dlrtgtda, escreviam os padres VentureW e Albl
setti: "Comparando o nosso elenco com o seu. poderi constatar as diver
gências. aliás inevitáveis. Enquanto sinceramente o fellcltamos pelo escru
puloso e honesto trabalho (um dos poucos sõbre a tribo bor.oro com a dita 
orientação) tomamos a liberdade de frisar o seguinte . .. ••. O elenco toponí
mico a que se referem os ilustres padres, acrescido dos nomes que Já ba· 
vlamos estudado, serviram de base para êste segundo trabalho . 
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cada um dos topônimos, não só buscando o seu significado exa
to, pois muitas dúvidas ainda se nos deparavam, mas princi
palmente para conhecer as circunstâncias que deram orígem 
a êste ou aquele nome, dentro do contexto da cultura dos Bo
roro. 

Além dêste contacto com os padres Albisetti e Venturelli1 
pretendíamos, naquela ocasião, fazer uma viagem pela área 
geográfica abarcada pelos nomes em estudo e travar conheci
mento direto com os Bororo, certos de que grandes benefícios 
colheríamos para os nossos estudos . Infelizmente, por motivos 
alheios a nossa vontade, isso não foi possível naquele momento, 
somente se concretizando no ano de 1960 quando, pela segun
da vez, voltamos a Mato Grosso. Viajamos por quase tôda a 
área em estudo e travamos conhecimento direto com os Boro
ro na Colônia do Merúri, onde nos foi possível coligir, junto 
ao próprio índio, outros informes de valia para êste ensaio. 
O significado de cada nome foi totalmente confirmado, fato que 
já esperavamos, pois o padre César Albisetti, que convive com 
os Bororo há mais ou menos oito lustros, falando corrent.emen
te a sua língua, por êle estudada e conhecida em seus múltiplos 
aspectos, também havia submetido o seu ·elenco toponímico à 
análise do conhecidíssimo índio bororo Tiago Aipobureu (10), 

(10) - Em 27 de março de 1958 recebemos carta do padre Angelo Jayme Venturelll. 
comunimando-nos o faleetmento do fndlo Tiago Marques Alpobureu. vitima 
de Insuficiência cardíaca, num surto de gripe asiéUca. que grassou em 
Mato Grosso no principio do mesmo ano. Personalidade amplamente co
nhecida entre os nossos Indianistas, dado a slngularldade da vida que le
vou, em perene conflito com dois mundos mentais antagônicos, a ponto de 
se tornar um Individuo ''marglnaP'. sua morte representou uma grande 
perda para os estudiosos da cultura dos Bororo, pois era Informante dos 
mais seguros de que podiam diJll>or, 

1 
e dificilmente se achará outro que se 

lhe lgUale. Colaborou, em multo, na elaboração da obra "Os Borôros Orien
tais.. dos padres Colbacchlnl e Albtsetu. e ainda prestava valioso anxOio 
no preparo do trabalho (4 volumes) sôbre êstes índios matogrossense.. que 
os padres salesianos estão ultimando. 

Esta característica de Tiago Aipobureu. de profundo conhecedor das 
tradições tribais, jé fôra salientada pelos salesianos acima mencionados, 
quando assim se expressaram: "~ bororo, desde os primeiros anos. por 
disposição do então Superior da Missão, D. Antônlo Malan, recebeu esme
rada educação no Colégio de Culabé. completando-a em demorada viagem 
pelas principais nações da Europa. Assim teve ensejo de conhecer a clvWza· 
ção e ao mesmo tempo, voltando à sua tribo, no decorrer dos anos, compe
netrar-se da mentalidade e da -vida dos bororo tão profUnd•mente que é 
hoje considerado um dos melhores conhecedores intérpretes da tradlçio 
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v~sa.ndo esclarecer dúvidas quanto ao significado e exata situa
_ção dos acidentes geográficos. Desta forma, supomos que o nos
so ensaio, tendo tido seus topônimos registrados e analisados 
junto a sua fonte mais autêntica, que é o índio, se apresenta 
como absolutamente inédito dentro do campo dos estudos da 
toponímia brasileir~. 

Do ponto de vis~ exclusivamente lingüístico, não vacila
µios em afirmar, a elaboração dêste trabalho se impunha por 
diversas razões .. Uma .d~las, parece-nos a de maior importância, 
foi a de poder. aproveitar os topônimos quase que integralmente 
isentos de deturpações, que fatalmente os atingirão com o decor 
rer do tempo. Submetidos a inexorável influência do portu
guês, os topônimos bororo, como sucedeu com a grande maioria 
do$ vocábulos tupi, no seu contacto diuturno com a língua domi
n~te. dificilmente poderão ser restaurados, tornando-se legí
timas incógnitas. Atente-se para o vocabulário geográfico de 
orígem tupi-guarani e verificar-se-á quanto é verdadeira esta 
assertiva. 

E' manifesto que não existe estudo mais ingrato e contro
verso do que aquêle que visa interpretar os topônimos de ori
gem tupi-guarani, em face da dificuldade de restauração dos 
mesmos. Daí a razão do número elevado de estudos etimológi
cos nos quais a imaginação, as hipóteses e as explicações ousa
das ganham amplo destaque. E' imprescindível, portanto. que 
se estudem, e o mais ràpidamente possível, os nomes das lo
calidades, especificamente os de origem indígena pois, como 
já o dissera Teodoro Sampaio, as denominações geográficas 
explicáveis e naturalíssimas em determinadas épocas, serão pa
ra as gerações vindouras verdadeiros enigmas, que as altera
ções quotidianas ou as inevitáveis corruptelas vão tomando 
indecifráveis ( 11) . 

Por êste motivo, e não se veja aqui jactância ou presun
ção gratuita, reputamos de importância o nosso ensaio, pois nos 

borora"'. Em nossa primeira viagem a Mato Grosso tivemos oportunidade de 
constatar a veracidade destas aflnnaUvas ao examinar, no Colégio Dom 
Bosco, um exemplar do mencionado "Os Borõros Orlentals", etvado de ano
tações, feitas a Unta, pelo próprio Tiago A1pobureu. 

(11) - Teodoro Sampaio (1955). P. 41 . 
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ioi possível examinar os topônimos livres de acentuadas de
turpações, embora alguns dêles já sé encontram desfigurados 
nas cartas geográficas oficiais que consultamos, como está de
monstrado no texto. Considerando-se as circunstâncias que 
cercam a sua elaboração, já mencionadas, não temos dúvidas 
em responder pela utilidade dêste trabalho dentro do âmbito 
dos estudos indianistas, particularmente no setor toponímico. 
Se bem o fizemos, não o sabemos . Outros mais aparelhados 
completarão, temos certeza, as nossas falhas. 

Dada a enorme influência deixada pelo tupi-guarani na 
toponímia brasileira, é natural que a maior parte dos traba
lhos dissessem respeito a esta língua. Mas, sabendo-se que a 
maioria dos nomes geográficos que têm aquela orígem. não foi 
dado aos diversos acidentes geográficos pelo próprio índio, mas 
pelo branco colonizador, fato que se repete ainda em nossos 
dias, somos de opinião que a mesma não tem a importância a 
ela atribuída. Esclareçamos melhor: o estudo da toponímia 
tupi-guarani pode levar a resultados absolutamente falsos quan
do se pretende, por exemplo, determinar a área de expansão 
dos grupos tupi-guaranis, tendo em vista que a presença de no
mes originários desta língua em determinado espaço geográfico, 
nem sempre significa que êle foi ocupado por grupos desta fa
mília. 

Encarado sob êste prisma, o presente ensaio se nos afigura 
também como de grande utilidade, pois sendo certo que todos 
os topônimos aqui estudados são absolutamente originários, is
to é, dados pelos próprios índios, êle nos dá uma visão ampla 
da dinâmica espacial do grupo, delimitando com precisão re
lativa a área geográfica ocupada outrora pelos Bororo . Neste 
particular, supomos não ser possível determinar tão precisa
mente, através os nomes de lugares, o espaço geográfico ocupa
do por outros grupos indígenas, como o é possível para os Bo
roro. 

Justifica-se plenamente, assim presumimos, a nossa co11-
tribuição. 



.. 
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Toponímia bororo 

Os designativos bororo, em seguida analisados, são refe
rentes em sua quase totalidade, a cursos d'água (rios, riachos, 
ri beirões) e morros. Sob a rubrica geral de oronímia engloba
mos todos os nomes de morros, elevações, rochas ou paredões, 
e de hidronímia os que se referem a rios, córregos, ribeirões~ 
cachoeiras . Dentro de cada subdivisão destacaremos os que 
têm origem em nomes de animais, de plantas ou origens di
versas (entes mitológicos, elementos da cultura material dos 
Bororo, etc. ) . 

Os topônimos foram coligidos em fontes diversas: na Carta 
·de Mato Grosso, 1952 (C. M.G .); na Folha de Corumbá, 1951 
(F.C . ); em Rondon (Vocabulário, 1948 e Relatório, 1949); em 
Colbacchini e Albisetti (1942); em Basílio de Magalhães (1919) 
€ no Elenco toponímico dos padres salesianos (E . T. P . S.) . 

Os nomes umutina foram extraídos do trabalho de Schultz 
(1952) e da obra de Max Schmidt (1941). Outras fontes auxi
liares estão citadas no texto ou na bibliografia geral no fim 
do trabalho. 

A situação geográfica dos topônimos está conforme as fon
tes nas quais foram coligidos e as alterações procedidas neste 
particular, foram feitas segundo o E . T .P. S . , os informes pes
soais do padre César Albisetti e do padre Angelo Venturelli e 
dos índios . 

Os valores dos fonemas consonânticos do bororo, em li
nhas gerais, são os seguintes: 

B - como em 
P - como em 
M - como em 
V - como em 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
• • • • •••• 

• • • • • • • • 

D - como em ....... . 

bato, beta, bico, bôca, buço . 
pato, peta, pito, poço, puro . 
mato, mêdo, mico, modo, mudo. 
vela, vila. 
dava, dobro, duro . 
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T - como em . . . . . . . . tara, tora, tubo . 
N - como em 
R - como em 
X - como em 

J - como em 

G - como em 
K- como em 

. . . . . . . . 
• • • • • • • • 

. . . . . . .. . 

• • • • • • • • 

. . . . . . . . 
W - como em . . .... . . 

nada, novo, nuca. 
ara, fere, marido, aroma, coruja .. 
ciarla (it . ) , cena (it.), cibo (it.) , 
cio (it . ), ciuco (it.) . 
giallo (it . ) , gelo (it . ) , giro lit.) , 
gioco (it.), giubba (it.) . 
gato, guerra, guia, gôsto, gusa. 
casa, quebra, quilo, colo, cubo. 
uacari, uomo (it . ) . 

As formas citadas entre parêntesis, após os nomes bororo 
(p . ex. adugo, aduguo) indicam as diversas grafias do vocábu
lo nas obras consultadas. 

I 

• 

• 
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OBONtMIA 

Topônimos originários de nomes de animais 

1 - ADUGóBI - Adúgo-ri - Qom êste nome os Bororo desig 
nam dois morros . Um situado às margens do rio Tugorijáo (rio 
Diamantino, afl. do Araguaia); outro no curso inferior do rio 
Pogúbo Xeréu (rio São Lourenço) (12) . 

. Adúgo (addugo, adúguo) é o nome bororo para a "onça 
pintada" ri significa "morro" Adugóri: morro da onça pintada; 
morro do jaguar. 

Considerando-se as naturais idiosincrasias dos indivíduos, 
quando registram vocábulos estranhos ao seu idioma materno, 
e também as diferentes pronúncias de um mesmo fonema de 
acôrdo com o sexo e a idade do informante, não temos dúvidas 
em considerar as formas ashukueta e aiikueta do umutina, re

gistradas por Max Schmidt e Schultz respectivamente, como 
correlativas a adúgo dos Bororo orientais. Tendo presente que 
o sh usado por Schmidt corresponde ao j francês, conforme suas 
próprias palavras (13), e que o abrandamento do k em g é 
fenômeno lingüístico dos mais freqüentes, teriamas a forma 
ajugu, o que mostra claramente ser variante fonética de adúgo 
(14'). 

O vocábulo ri, além do significado específico de "morro", 
é empregado também para traduzir "pedra", elemento que nor-

(12) - O acento nas palavras lndfeenaa indica somente a silaba t6nlca . 
(13) - " ... sh = J em francês (como em: Je = Jo) . P. 32. 

• 

(14) - Max Scbmldt não comparou o vocabulário Umutlna com vocabulúios dos 
Bororo orientais, mas sim com o doa "Bororo da Campanha". Tocabuli· 
rio êate que ocorre em Francis de Castelnau: ExpédlUon dana les partles 
centrales de l'Amérlque du Sud, de Rio de Janeiro a Lima, et de IJma au 
Para. Hlatolre du voyaee. 6 tomos, Paris, 1850-1851 . O vocabulirlo bororo 
ocorre u p. 285-286 do tomo V, e foi reproduzido por Martlus no segundo 
tomo dos "BeltriLae zur Ethnoarapble und Sprachekunde Amertkas zuma 
Brasillena". Lelpzi&, 1887. 

' 
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malmente entre os Bororo recebe o nome de tóri. O mesmo 
ocorre entre os Umutina, onde vamos encontrá-la sob as for
mas de táu (r)i (Schmidt) e tori (Schultz). 

A tribo dos Bororo orientais, é fato sabido, está dividida 
em duas "metades" exógamas - exeráe e tugarége - cada uma 
constituida de quatro clãs, os quais remontam sua orígem a 
um totem, geralmente animal ou planta. O totem ordinària
mente dá ao clã o seu nome. Dentro desta organização vamos 
encontrar o adúgo como o antepassado dos Baádo Jebáge Xo
bugiwuge e dos Baádo Jebáge Xebegiwuge, ambos pertencen
tes a "metade" exeráe. Na mitologia dêstes índios o adúgo foi 
quem gerou os gêmeos lendários ltubóre e Bakoróro, persona
gens primordiais do culto desenvolvido pela religião bororo, 
sendo não somente representados em várias danças rituais por 
rapazes, como também invocados em cantos religiosos (15). 

2 - AMEMÃRI - Améma; ri - Nome de um morro próximo 
às nascentes do rio Tadariumána. 

Améma é o designativo de uma espécie de lagarto, que 
Basílio de Magalhães diz ser o "Teyus ameiva" . Amemár'i tra
duz-se: o morro do lagarto. Entre os Umutina êste animal re
cebe a mesma denominação, pois Schultz (1952, p . 110) regis
trou · amema e haméma. 

3 - BAEIÃRI - Báe; é, iári - Morros nas nascentes do rio 
Pogúbo Xeréu. 

Báe é plural de bái, variedade de urubu, ave da família dos 
Catartideos; é ( d) êles; iári é o mesmo que j'ári "buraco, ca
vidade, furna". Baeiári: morro da furna dos urubus (16). 

No Umutina o vocábulo balatú (Schmidt, p. 41; Schultz, 
p. 127) nomeia o "urubu" e balatú urukwal o "urubu-rei" 

(15) - A propósito dos gêmeos lendirios, examine-se os informes contidos nas 
seguintes obras: 
Colbacchini e Albisettl, 1942, p. 190 e seg.: "A lenda de Bakororo e Itubore ... 
Herbert Baldus, 1937. Pp. 175-176: "A lenda de Ké-Marugodu" e p, 178-185: 
"Lenda de Bakororo e Itubore". 
Egon Schaden, 1945, p. 67·95. 

(16) - A forma iirl aparece em várias designações de morros condicionada à ter· 
ceira pessoa do singular, ora à terceira pessoa do plural. No primeiro caso 
teremos, pois, a unidade J'Arl <= JI, seu e ürl, toca). No segundo caso te. 
remos é (d) êles e üri, toca = dêles, tocas. 

• 
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(Schultz, p. 127). E' provável que o ba ocorrente neste vocá
bulo coresponda ao báe dos Bororo orientais . 

4 - BAKURÉRI - Bakúre; ri - Morro que, à semelhanç~ do 
descrito no verbete anterior, também situa-se próximo às nas
centes do rio Pogúbo Xeréu. 

Bakúre (bakkure) é o designativo dos "macacos noturnos". 
Trata-se provàvelmente do macaco chamado "miquirina, mari
quinha ou macaco adufeiro" em Mato Grosso, da família "Cebi
deos, aotus azarae" ou do "Aotus trivirgatus" ou ainda do "A. 
vociferans", também chamados "macacos da noite". 

5 - IKUIÉRI - lkúie; ri - Morro à margem esquerda do 
lkuiébo ( córrego da Prainha), afluente da margem esquerda 
do rio Cuiabá, na cidade homônima. 

lkúie é plural de ikúi, nome dado pelos Bororo a um tu
caninho, também conhecido por xugúi ou, na nomenclatura 
tupi-guarani, araçaripóca (família Rhamphastideos). Colbacchi
ni e Albisetti registram xugúi (txugui) como designativos dos 
"araçaris" ou "tucaninhos"; Basílio de Magalhães assevera ser 
o nome dado a "jandaia" e Rondon, confirmando estas acep
ções, afirma ser o apelativo de um "pequeno tucano" . · 

Nas obras c~nsultadas não encontram.os ikúi como equiva
lentes a xugúi. Colbacchini e Albisetti dão ikúi (ikkui) como 
designativo do "Capitão" (árvore), no que são corroborados 
por Rondon. Neste autor, em razão de engano tipográfico, está 
"Capotão" em vez de "Capitão". E' preciso considerar que o 
nome ikúi, dado a esta árvore, provàvelmente é composto de 
ikúi "araçaripóca" e í "árvore", isto é, a árvore freqüentada 
por esta espécie de ave. E' preciso lembrar, ainda, que ikúie 
ocorre em outro topônimo com sentido completamente diver
so. V. n. 0 49. 

6 - JARUDóRI - Jarúdo; ri - Rocha ou paredão à margem 
esquerda do rio Pogúbo (rio Vermelho) a cêrca de 50 km. a 
nordeste de Rondonópolis. Na C. M. G. e na F. C. ocorrem as 
formas jarudore e jurudori. 
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Jarúdo (jaruddo, djarúdo) é o nome de uma espécie de 
"bagre" . Rondon nos dá o sentido exato dêste topônimo ao es
crever: "Jarudori (pedra do bagre) - Jarudori, contração de 
jarudo + ori (jarudo tóri). Janído == bagre; óri (tóri) == pe
dra" (Rondon, Vocabulário, 1948, p . 146). Não pode haver dú
vidas de que a tradução do topônimo é "morro ou rocha do 
bagre" . Parece-nos, entretanto, que não é necessário derivá-lo 
de janído e tóri, dada a ocorrência da partícula ri a qual, con
forme já nos referimos, significa "morro", "pedra". 

No Umutina, considerando as naturais diferênças fonéti
cas que o separam do linguajar dos Bororo orientais, o "bagre" 
recebe a mesma denominação, de acôrdo com os registros de 
Schultz e Max Schmidt: 

Bagte (peixe) - Zarutó (Schultz, p. 90) . 
Bagre - Zaluto (Schmidt, p. 42). 

7 - JERIGIG1RI - Jerigígi; ri - Morro a mais ou menos 30 
km. a sudoeste do Merúri . 

.Je:dgígi (geriguigui, dzorigige, djerighighe) é o nome do 
"cágado". ~ste acidente geográfico foi assim denominado em 
face da semelhança que apresenta, visto à distância, com aquê
le animal. Os civilizados chamam-no de "morro do Ombro", 
ainda em conseqüência da sua configuração. Entre os Orári o 
jerlgígi é o estípite do clã dos Paiwoe da "metade" tugarége. 
Os Umutina dão a êste quelônio o mesmo nome: iirildki 
(Schultz, p. 110), sirikiki (Sc.hmidt, p. 42). 

8 - JUKóRI - Júko; ri - Morro nas nascentes do ribeirão 
Porubí. 

Júko (djúcuo, jukko, dyúkuo) é o designativo de uma 
variedade de "macaco", considerado um dos muitos antepas
sados do clã dos Páiwoe. No acervo mítico dos Bororo orien
tais o júko aparece como herói civilizador, tendo ensinado aos 
ÍRdios a maneira de fazer fogo. Além disto, a lenda afirma 
que êle era igual aos homens, pois não tinha pêlos, andava de 
canoa, comia milho e dormia na rêde. O relato mítico conta
nos como o macaco matou a onça com a sua faquinha, objéto 
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' . 
q·ue ôs índios trazem ao pescoço, presa à guisa de colar, anti-
gamente feita de pedra, agora de ferro. São lâminas de cani
vete presas a um barbante e pendente do pescoço (11). 

9 - KEJABI - Ké; j'ári - Morro a cêrca de 20 km. a jusante 
da atual cidade de Rondonópolis. 

Na C. M. G. o topônimo aparece sob a grafia "Quejare". 
Ké ( queê, · kth) nome genérico para "morcego". Kejári: mor
ro da ' furna do morcego. No Umutina a forma do vocábulo que 
nom~ia êste quiróp~ero é ldé, conforme testemunham Schul tz 
e Schmidt: 

Morcego 
Murcielago 

kié, kíé (Schultz, p . 114) . 
ldé (Schmidt, p . 40). 

Quando elaboramos o nosso ensaio preliminar (Drumond, 
1954), além do significado acima, aventamos a possibilidade 
de kejári poder ser traduzido por "buraco ou fuma da anta", 
tendo em vista a ocorrência, em bororo, do substantivo kí, 
designativo dêste animal. Entretanto, pesquisas posteriores, 
asseguram-nos que a significação correta é "fuma do · mor
cego", devendo ser atribuído aquêle significado aos acidentes 
geográficos estudados sob os números 11, 83, 84 e 85 . 

10 - KIEGÉRI - Kiége; ri - Morro nas nascentes do Noidóri, 
afluente da margem esquerda do Póbo Kuriréu (rio das Mor
tes). 

( 17) - A lenda sõbre a origem do fogo. a qual nos referimos. tem como persona· 
gena princlpail o .lúko (macaco). o lmrico (preá) e o adúgo (onça pinta· 
da). o seu conteúdo principal é o eecutnte: "Antigamente os indlos viram o 
jtto "macaco" acendendo o fogo e por 1sso aprenderam a fazer do mesmo 
modo . Antigamente o .lúko era 1.gual aos homens; não tinha pêlo. andava 

· eanoa. comia milho e dormia na rtde. Os fndlos dizem que certa Tez. na· 
queles tempos tio distantes. o .16.ko andava de barca em companht• do 
Jmrigo "prei" que se p6s a roer avidamente o mtlho que estava no fundo 
barca . . .. A lenda contlnúa relatando como. em conseqüêncla da açlo do 
Jmrigo, a barca afundou; êle foi devorado pelos ok6ge "dourado'' e o Jtto 
consecutu aalvar-ae graçu as nas habWdades natórlas . Salu da igua CaJ'lo 

regando um ok6ge, preso pelos brlnqueas. Internando-se na flore.ta. Ai 
encontrou o ..S6go. Ap6s a ducrtçlo das peripécias ocorridas como resul
tado desse encontro (ambos querendo devorar o petxe: o a46go ludibriado 
pelo ,16.ko; tate fazendo fogo; o a46go devorando o .lúko). temos o ato ref• 
rido. Isto '· o macaco usando sua faqulnha para abrir o ventre da onca, 
afim de poder escapar. - Colbacchln1 e Alblsetu, 19'2, p. 215-217 • 

• 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Kiége (kiegue, kiéghe) é o plural de klógo "pássaro", o
que dá a klegéri o sentido de "morro dos pássaros". O:>nside
re-se, entretanto, que para os Bororo, o pássaro por excelência, 
é a arara, razão pela qual êles traduzem klegéri por "morro· 
das araras" . 

11 - KUARI - Kí; j'ári - Morro situado nas nascentes do 
ribeirão Kijári. 

Kí, conforme o referido no verbete n.0 9, é o designativo· 
da anta, sendo kij~, conseqüentemente, o "morro da furna da 
anta". No Umutina êste tapirídeo é denominado kuí, kúi 
(Schultz, p . 88) ou ko'i (Schmidt p. 40) . 

12 - KIOGóRI - Kiógo; ri - Morro situado no curso supe
rior do rio Pogúbo Xeréu. 

Kiógo, já o dissemos no verbete n.º 10, é nome genérico 
para "pássaro", sendo kiogóri "morro do pássaro" . Revele-se· 
a ocorrência do sufixo go em grande número de nomes de ani 4 

mais ou aves: adúgo, "onça pintada"; aígo "puma"; júgo "cai
tetu"; exógo "bem-te-vi"; par'igógo "jacutinga"; pobógo "vea
do"; kurúgo "preá", etc. (18). 

13 - KUDOROEIARI - Kudóroe; é; iári ( = jári) - Morr0: 
no município de Poxoréu. 

Kudóroe é plural de kudóre (kuddore, kutoro, cuddôro, 
cudôro) , nome do maior dos nossos psitacideos a "araraúna" 
ou, como também é chamada, "arara azul" (Anodorhynchus 
hyacintinus). Kudoroe'iári: morro da "furna das araraúnas". 
Esta ave é considerada pelos Bororos como um dos primogeni
tores do clã dos Kie, da "metade" exeráe. 

Os Umutina denominam a "arara azul" de husó, huchio,. 
segundo as grafias de Schultz (p. 88) e Schmidt (p. 41) res
pectivamente. 
(18) - Esta palavra - Jdógo - é uma das que fazem o plural irregular, segundo

ensinam Colbacchlni e Alblsettl . Tratando do "n1llnero dos nomes", após 
a indicação das normas para a formação do plural, os autores citam, os 
que o fazem irregularmente. Entre êles citam Jdógo, singular e Jdége, 
plural. Os autores chamam a atenção especialmente para o vocábulo em 
questão, escrevendo: "Deve-se notar a particularidade destas formas n0< 
plural, p . ex . : Jd6go composto ~ Ido + co torna cada uma das suas partes. 
plural kle + cue". P. 289 . 

• 

• 
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14 - KTJDORóRI - Kudóre; r lj - Morro 110 1nunicípio de Po-
, 

xoreu. 
Kudoréri: morro da araraúna ou da arara azul. V. verbe

te anterior. A denominação dada a êste acidente geográfico 
não deriva propriamente da presença destas aves naquele mor-.. 
ro, mas si1n é devida ao seu colorido, o qual, visto à distância, 
tem matizes da côr das penas da araraúna. Kudoróri, dês te 
modo, poderia ser traduzido por "morro azulado". 

Colbacchini e Albisetti, grafando kuddorori, afirmam que 
o nome indica, além de um "morro do rio Vermelho ou Pogú
bo '' , um canto dos Aróroe. Em determinada lenda dos Bororo, 
ocorrente na obra daqueles missionários, há referências ao Ku
doróri, cuja posse foi motivo de discordia entre os indivíduos 
dcs clãs Bokodóri exeráe e Aróroe (19). 

15 - KUIDóRI BIAGARÉU - Kuído; ri; biagaréu - Morro 
~ cêrca de 40 km . a oeste de Guirating:... 

Kuído (kuiddo. cuiddo) é o designativo de uma outra 
espécie de arara, a conhecida "arara canindé" ou "arara de 
peito amarelo" (20) . Biagaréu é o adjetivo "pequeno", "delga
do", "fino" . Kuidóri Biagaréu: "morro da arara canindé, pe
queno", em referência ao Kuidóri Kuriréu (v. verbete seguin
te) que lhe fica próximo . 

16 - KUIDóRI KURIRÉU - Morro situado nas proximidades 
do Kuidóri Biagaréu. O topônime "Serra do Cuidoré,., regis-

(19) - A parte da lenda (referente a uma grande viagem de exploração) em que 
se refere o monte em apreço, é a seguinte: .. Entre cantos e pescas continua
ram alegremente a viagem, durante a qual Impuseram o nome a outro 
rio. Cantaram: Exerae xedaguru rekodula Kugarubo, ou seja: ó Exerae, o 
vosso nome chegou ao Kugarubo . Mais além deram a outro rio o nome 
Padarobo, porque suas 'guas eram calmas e recobertaa de branca espuma. 
E dêste modo, entre cantos e festas, continuaram a dar nome as suas des· 
cobertas . Mas também êntre êles devia entrar a discórdia . para estragar 
tudo . Chegados aos pés de um monte de forma singular, os Boko46rl dis
seram: Eis que atingimos o KUDORORI (monte das araras azul-escuras) 
e ser' nosso . Os Aroroe responderam: Não, mas será nosso . Daqui velo 
uma questão que os Aroroe intel'l'IOmperam, porque ·entoaram o canto o 
se apoderaram do monte" . Colbacchinl e Albtsetti, 1942, p . 244. 

(20) - "Canlndé - Arara de cololido azul em cima, amarelo no lado inferior e 
' sem ornatos vermelhos. Ara ararauna é seu nome clentlflco, que al1's 

não corresponde a nomenclatura lndfgena, pois a "arara6na" é outra 
espécie . A Arara "canindé" habita tôda a zona compreendida entre São 
Paulo e Amazónia" - lbertng, p . 207. 
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trado pela. C.M.G., na mesma posição geográfica acima citada, 
refere-se, indubitàvelmente, aos dois acidentes em fóco. E' pro
vável, também, que o "Morro das Araras", que está na F. C. em 

· poSição aproximada :a da "Serra do Cuidoré" da C. M. G., seja 
o mesmo Kuidórl Kurlréu. A tradução dêste topônimo é: "mor
ro da arara canindé, grande", pois kuriréu é o sufixo que serve 
à formação do grau aumentativo: grande, alto (kúri, grande; 
réu, aquêle que, o) . 

17 - KURUGUGWABI - Kurugúgwa; ri - Dois são os mor
ros que receberam êste no~~: um situa-se na cidade Poxoréu e 
'outro a 80 km . ao sul do· Merúri. 

K~rugúgwa ( curug~gua) é uma espécie de gavião - Ca
racaraí - (Mil vago chimachima Vieill.), e também o nome de 
um enfeite confeccionado com as penas desta ave. Colbacchini 
e Albisetti registram o to·pônimo como equivalente ao chamado 
"Morro da Mesa", no Garça e no Poxoréu. Na C. M. G . depara
se também com um ''Morro da Mesa", próximo ao rio das Gra
ças, que deve corresponder ao citado por aquêles salesianos. 
Não registra, todavia, o nome bororo . 

. Rondon, além do significado acima, dá a kurugúgwa (na 
sua grafia curugúgua) o sentido de "baía", citando um hidrô
nimo em que o vocábulo aparece com esta acepção (21). Como 
nome de morro, entretanto, parece-nos que o primeiro signifi
cado é que deve prevalecer: morro do gavião kurugúgwa. Aliás, 
houve equívoco na tradução de kurugúgwa por "baía", pois 
êste acidente geográfico é denominado kurúgwa. 

18 - MAKAóRI - Makáo; ri - Morro à margem esquerda 
do rio Pogúbo (rio Vermelho), na região de Jarudóri . 

Makáo (makkao, macáu) nome que os bororo dão ao "ma
cauã", também conhecido por "acauã", "uacauã" e "macaguá", 
ave de rapina da família Falconideos, Herpetotheres eachinans. 
Os diferentes nomes desta ave são, sem dúvida, onomatopáicos, 
motivo pelo qual a forma que tem em bororo não difere muito 

(U) - "CUrugugua bága (córrego da baía) - Curugugua = bafa; bága = c«
re10º - Rondon, Vocabu1'rlo, 1N8. 
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das outras que citamos . AJiás, recebendo esta mesma designa· 
ção, vamos encontrá-la também entre os umutina, que a cha
mam de makáu (Schultz, p. 111) (22). 

19 - MARUGóRI - Marúgo = Marugódu; ri - Morro à mar
gem esquerda do curso superior do rio Oroanõo Kurlréu (rio 
Araguaia) . 

Tal qual está no E . T. P. S . não é fácil a interpretação dês
te nome . Parece-nos, entretanto, derivar de marugódu "lagar
ta" e ri "morro". Marugón será, então: .morro da lagarta . 

20 - MERúRI - Méru; ri - Morro à margem esquerda do 
curso médio do ribeirão Kujíbo Pó Rururéu. 

Méru, conforme o relatado no verbete anterior, designa uma 
espécie de arraia. No umutina, as formas ocorrentes são menú 
(Schultz, p. 89) e minu (Schmidt, p. 43), com a permutar - n 
em relação ao bororo oriental . Não há dúvida de que se trata 
do mesmo nome. 

(22) _, Da mesma maneira que na Amaz6nia (Iherlng, p . 89) o macáo, entre 01 

Bororo, é considerado ave agoureira . A º"-em desta qualidade neiattva do 
piuaro esU explicada em um mito que tem como personaeem principal o 
aa6ra (arraia). A lenda, conforme o reliatro de Colbacchlni e Albtsettt, 6 
a selUlnte: "Um IJ'Upo de meninos estava no 1tal 1D&Dnacae11eu dlvertln· 
do-se, enquanto o pai de um dêles, estirado s6bre uma esteira, dormia . 
Quando se levantou para sair, eis que fuitu debaixo dela um ratinho . 
Imaitne-se a alelria dos meninos. Deram·lbe caça e, matando-o, assaram-no, 
e o deram de comer ao filho daquele que estava deitado. Quando o tinha 
comido, começaram a zombar dêle, horrivelmente . Então êle se queixou 
com o pal, que, zangado, abandonou a aldeia . Porém, a pouca dlstlncLI, 
disse ao filho: sobe nesta árvore e observa bem; quando eativer para che· 
1ar alguém canta aulm: ka, ka, ka . O menino obedeceu e apenas subldo A 
árvore. ficou transformado em makio (piaaro de mau a1ouro) . Por sua 
vez o homem se converteu em m6ra (arraia), e se escondeu dentro da terra, 
de maneira a deixar fóra, livre, sl>mente o rabo com puneentes ferrões . 
Ao aproximar-se de alguém, o m•lrio dava o sinal, e asalm o méN se pre
parava, e quando passava, fincava-lhe nos pés os espinhos com tanta força 
e raiva, que dava a morte . A cota fez alarme e mandou-se procurar quan· 
tos animais poufveis para vêr 8e algum dtlea podia matar aqu6le terrível 
méru. Muitos foram experimentados, mas em vlo. Chegou por flm um 
p'ssaro chamado "kltaireu" que, armado de um baatão bem pontudo, 
avizinhou-se como se nada bouveue acontecido. O méru tentou feri-lo, 
mas não o conse1Ulu. porque o Jdtalreu deu um pulo; depois. voltando-ee, 
transpauou-o com o bastão e arrancando-o da terra, jogou-o em um foeo 
que ardia all perto, dizendo: Tu nio deves comer gente; teu alimento é 
lama no fundo do rlo; tua comida do os pelxee. Ferroaria alnda, mas a 
dor durari pouco tempo, e nio cbe1ari até o por do sol . E' per l9lo que 
quando o mekAo canta diz u. ki, li e ' mal de qualquer desventura ou 
morte. De fato nlo se pode lmalinar o mêdo supersticioso que RDtem 
quando canta o ••Jrio" (P. Zl4-•>. 
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· Colbacchini e Albisetti registraram êste topônimo como sen
do o de "um morrinho cônico na smargens do rio Barreiro, on
de se acha a Colônia indígena do S. Coração de J esús. Signifi
ca morro da arraia" (p. 430) . Esta Colônia da Missão Salesia
na, que teve a sua primeira sede no local conhecido por "Tachos'' 
em 1902, é comumente conhecida por Merúri. A orígem do no
me prende-se à existência de arraias no rio que lhe corre aos 
pés, isto é, no Kujíbo Pó Rururéu. A respeito da gênese do mé
ru, de acôrdo com o relato mítico bororo, v. o verbete n.0 18. 

21 - NABURÉRI - Nabúre; ri - Morro à margem direita do 
rio Pogúbo (rio Vermelho), cêrca de 20 km. a oeste de J arudóri. 

Nabúre é o nome pelo qual são conhecidas as "araracangas'· 
maiores (em relação as xibáe, v . n. 0 27) ou, como também são 
chamadas, "araras vermelhas", ou ainda "arara piranga". São 
as espécies de araras nas quais predomina a côr vermelha (Ara 
macau e A. chloroptera) . A nabure é considerada pelos Bororo 
como um dos antepassados do clã dos Aróroe da "metade" 
tugarége. 

No umutina, designando a "arara vermelha", encontramos 
os têrmos aláporé (Schultz, p. 88) e alapuré (Schmidt, p . 41) . 
Poré ou puré, parece-nos estar evidente, é o mesmo que búre, 
com a simples permuta das labiais p - b. Alá, supomos tam
bém não haver dúvidas, corresponde a na. Aliás, coligimos em . 
Max chmidt (p. 41) um exemplo que confirma plenamente 

. . -nossa op1n1ao: 

.. Arara (colo rada) - alapuré. Ejemplo: Tira con la 
flecha a una arara 
hamani hanapuré. 

Parece estar assim perfeitamente demonstrada a identida
de entre alapuré ou alaporé e o nabúre dos Bororo orientais . 

Na C.M.G. o topônimo foi consignado como "M.0 Naburere". -
22 - OROG úRI - Orógu; ri - Morro na bacia do ribeirão 
Tugorijáo. 

• 
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Orógu ( orôgo) nomeia a fêmea do "veado-campeiro" 011 

"''veado guaçutínga" (Hippocamelus ou Dercelaphus bezareti
·CUS) . Orogúri: morro da fêmea do veado-campeiro . 

.23 - PAIKUJAGúRI - Pái; kujágu; ri - Morro à margem 
·direita do rio Pogúbo (rio Vermelho) , a cêrca de 15 km . a mon
iante de J arudóri. 

Pái é o apelativo do bugio ou, como também é chamado, 
"barbado" ou "guariba" (gên . Alouatta). Kujágu é o adjetivo 
·vermelho, pardo. Paikujágu designa, então, certamente, cor1-
forme a etiJllologia do nome, a espécie de bugio de pêlos aver
melhados. 

Na C . M . G . êste topônimo está grafado M.º Paecudjagure e 
·na F . C. Boquijacuré, forma est.a que, em dias futuros, dificul
taria sobremaneira a sua restauração . 

No umutina as formas correspondentes a pái são: pãzio 
·(Schultz, p . 93) e payú (Schmidt, p . 40) . 

24 - PENóRI - PenÓ\VO ou penéwe; ri - Morro situado e11tr ::: 
·o ribeirão Kujíbo Pó Rururéu e o córrego Nonogookagúru. 

~ste é um dos poucos topônimos cujo significado ainda se 
·11os afigura como duvidoso, em que pese todo o esfôrço para 
sua elucidação. Os próprios índios bororo, interrogados quanto 
ao sentido exato do nome, não nos deram respostas totalmente 
·convincentes . Os padres salesianos, também consultados, acre
·ditam que o mesmo seja composto de penówo ou penówe (plu
ral) "lambe-olho", abelha social da família Meliponídeos, mais 
·a partícula ri. Penóri, assim sendo, traduzir-se-ia, por: morro 
·da lambe-olho . Schultz (p. 87) registrou para esta abelha o 

,, 
nome pe-se. 

·25 - PIROJ·ÉRI - Piróge; ri - Morro à margem direita do 
·rio Pogúbo (rio Vermelho) , aproximadamente 15 km . a oeste 
·de J arudóri. 

P'iróje (piroge, pirógi, pirôdje, piroie) nome genérico para 
·andorinha, o que dá ao topônimo o significado de: morro da 
;andorinha . 
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No umutina, para esta ave, Schultz (p. 88) anotou as for
mas pikurina e pikurino. 

26 -TOBOABI -Toróa; ri - Morro a 10 km. mais ou menos,. 
de Cuiabá. De acôrdo com os informes de Colbacchini e Albi
setti êste morro recebe ainda a denominação de "Morro de San
to Antônio" . 

Toróa é o nome, em bororo, de uma espécie de gavião . 
No campo mitológico dêstes índios há uma lenda referente ao 
dilúvio ou inundação geral, na qual se faz menção a um morro 
que teria servido de refúgio a Jokurúgwa para escapar às 
águas. Colbacchini e Albisetti afirmam ser êste morro o Toroári, 
embora na transcrição que fizeram da lenda não apareça o 
nome em fóco (23) . 

27 - XIBAEIARI - Xibaíe; é; iári - Morro na bacia do rio 
Pogúbo (rio Vermelho), na região do curso superior do rio Iti
quira e do rio Correntes. 

Xibáe (xibae), da mesma maneira que nabúre, é o quali
ficativo da "arara-canga" ou "arara piranga"' somente que êste 
último nome designa a "arara-canga" de grande porte, enqun
to a xibáe é de menor tamanho. Xibaeliári: morro da fuma das 
araras-canga menores. Colbacchini e Albisetti, registrando 
Xibbaeiari, além de apontarem o significado acima, dão-no co
mo sinônimo de baimanagegéu, rancho central da aldeia, usa
do nos cantos (24). 

(23) - "O monte Toroarl, de que se fala na lenda do dilúvio é bastante próximo a 
foz do dito Cos:tp6. nome que fàcllmente se nota ser a palavra kolibo um 
pouco alteradaº - Colbacchlnl e Alblsettt. p . 243. V . nata mesma obra 
(p . 200) a "Lenda de .Jokurucwa ou merlrlPoro" . 

(24) - Colbacchtnl e Alblsettt. p . 440. Em outras .p,glnas desta mesma obra, 
fstes autores fornecem Informações interessantes a propósito do emprego 
do nome s:fbaetárt . .Asstm, após descreverem sucintamente a conflpração 
geolóetca da zona habitada peloa Bororo orientais, salientando os aspectos 
adqutridos pelas rochas como con1eqOfncla da ação da latertta. ellCl'evem 
com refertncla a s:fbaetirl: "O slbae -e-lari de que trata o mito aesutnte, 
é precisamente um dos relevos rochosos de latertta. tio freqüente em 
Mato Grosso. que se tornam sallentes por causa de uma menor erosão 
da rocha. Quase eempre caem a pique sõbre a planície . Devido as pa· 
redes verticais receberam o nome de pared6ea. Na. paredH laterais bá 
fendas e cavai que multas v6zes penetram profundamente na rocha . Tau 
cavidades de dUfcll aceuo. alo e1eolbida1 pelos xlbae "araras yerdff · ~ 
amarelas" que nelas faz.em seus ninhos . As paredes habllltadaa pelos xlbae-
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28 - XIUABóRI - Xiuábo; ri - Morro no curso superior d-0 
rio Oroan'bo Kuriréu (rio Araguaia). 

Xiuábo ( txuavo, txuabo, xiwabbo) é o nome dado pelos 
1 

Bororo à "japuira", pássaro igualmente conhecido por "guache", 
"joncongo" ou "joão congo", ou ainda "joão· cbnguinho" (Ser
gipe), da família Icterideos, Cassicus haemorrhous (Ihering, 
p. 368). 

Steinen (1940, p. 690), grafando tsuavo, diz ser o nome do 
"japu". Rondon, para esta última ave, consigna o nome xiuábi> 
,xoréu e para a "japuira" :xiuábo batáro anedoreu (Vocabulário, 
p. 144). Basílio de Magalhães (p. 61) é coerente com Steinen, 
pois dá o nome txuábo como designativo do "japu", ao mesmo 
tempo que registrou txuabo-txorêu como correspondente ao 
"japuira preto". 

aio chamadas xlbae e lari "dos xlbae seus ninhos". Também 01 B&bire 
"araras vermelho-verdes" fazem seus ninhos nos mesmos buracos. Quando 
h4 falta de escavações as mesmas araras fazem o buraco necesúrlo para o 
ninho. Os indios costumam prender os filhotes dessas aves, para domesti· 
e6-los. Quando descobrem um ninho procuram chegar até êle de qualquer 
modo. Um está indicado no mito. Um fndlo sobe por um lonao pau coloca
do verticalmente sôbre a rocha e sustentado por muitos de seus amtgos. 
Chegando ao ninho com um longe pau, o remexe, e puxa paft si os filhotes 
que slo presos e criados" (P. 224). Em verdade, os Bororo procuram jus
tlflcar ou legitimar multas de suas instituições, costumes e outros fatos. 
culturais remontando a sua Invenção ou origem aos antepassados míticos. 
Justificam determinados padrões de comportamento em função da etiologia 
mfUca desses mesmos padrões (Egon Schaden, p. 82). O ato do índio subir 
por um longo pau colocado sõbre a rocha para apanhar a xlbae está con
forme o mito referido por Colbacchini e Alblsettl. A lenda, em síntese, 
trata da vingança que um homem chamado Bokwadorlréu tentou executar 
contra seu filho Gertclglatúgo por ter violentado sua própria mãe Korógo . 
Após ter sldo submetldo a uma série de provas, das quais consegue escapar 
mças aos artifícios que lhes foram ensinados por sua avé, que sabla Dilli· 
tas cousas, Gerlgiglatúgo é obrigado por seu pal, irado, a ir buscár um xibae. 
O mito, neste ponto diz o segutnte: .. Oh! homem! Oh! homem! vamos junto 
ao xlbae e lari (ninho de araras vermelhas e amarelas). O jovem correu 
1010 à sua avó e disse: Vovó, papal disse que quer ir comigo aos ninhos dos 
xlbae. A avó não sabia como afastar o n6vo perigo onde o queria ~r o 
progenitor. Por esse motlvo o jovem começa a impacientar-se. Depois sua 
avó entregou-lhe seu bastão e disse: Flncalo-'s prontamente no ninho dos 
xlbae. O jovem recebendo o bastão (era um bastão m6glco chamado pemo) 
foi com seu pal ao pé da rocha onde estava o ninho. AI chegado, o seu 
pai procurou um compridlsslmo pau que colocou contra a parede vertical
mente na rocha onde estava o ninho das araras, largou o pau com o fim 
de derrubar o filho e maU-lo. Porém o rapaz enfiou prontamente o bastão 
da avó na abertura da rocha e ficou seguro nêle balançando-se e pedtnd.o 
socorro, enquanto seu pal voltava à aldeia" - P. 227. 
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29 - XURUfRI - Xurúi; i - Morro nos arredores de Torixo
réu, na região do Araguaia. 

No E . T . P . S. xurúi ( txurúi) está como nome do papagaio
urubu. Rondon assevera ser o designativo da "maitaca ou bai
taca" (var. de papagaio), enquanto Basílio de Magalhães o dá 
como nome do sari (pássaro) . 

Em Schmidt (p. 41) ocorre o vocábulo shuri, designando 
uma espécie de papagaio . Não há dúvida de que êste têrmo 
corresponde ao xurúi dos Bororo orientais. 

Topôn1imos originários de nomes de vegetais 

30 - AOGIGUDúRI - Ao; gigúdu; ri - Morro a 12 km. apro
ximadamente a oeste da colônia indígena do Merúri. 

~ste morro foi assim denominado em face da existência de 
vegetação no seu cume, isto é, visto à distância o morro parece 
ser encimado por um verdadeiro penacho, por um tufo de ve
getação bem destacado . A tradução de Aogigudúri é "morro 
<>om vegetação acentuada na sumidade", pois áo significa "ca
belo", "cimo", "cume"; gigúdu é o mesmo que ldgúdu "cisco", 
"lixo", "franja", qualquer resto, "fragmento, "resíduo", "par
tícula". No caso presente: resíduo ou resto de vegetação, tufo 
vegetal . 

No umutina encontramos para "cabelo" as formas azó 
(Schultz, p . 94) e azú (Schmidt, p . 33) . Evidentemente são 
simples variações de áo. 

31 - BERAGúRI - Berágu; i; ri - Morro a cêrca de 30 km . 
a oeste de Poxoréu. 

Berágu i é o nome de uma árvore (i == árvore) da qual os 
Bororo extraem uma resina - berágu - com que se prepara um 
cerol preto, muito usado pelos índios para untar fios . Beragúri: 
morro da árvore berágu i, ou morro da resina berágu. 

No umutina, guardadas as devidas alterações fonéticas que 
o diferenciam da língua falada pelos Bororo orientais, o vo
cábulo para designar esta espécie de resina, é o mesmo acima 
.enunciado . Da seguinte forma encontramo-lo registrado por 
Schulb: · 
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Resina prea - menaku (p. 122) . 
Breu - melaku, menaku (composição de várias resinas, 
preto (p. 93). 

Colbacchini e Albisetti, da mesma maneira que Schultz, 
dão ao "breu" o nome de Berágu. 

32 - IWODúRI - Iwódu; ri - Morro a oeste da cidade de Gui
ratinga . 

Iwódu nome genérico para "folha". lwodúri: morro da fo
lha ou da folhagem. Na C.M.G. está consignado o nome Euore 
a nordeste de Guiratinga o qual, embora em posição geográfica 
um tanto diferente daquela assinalada no E. T. P . S ., parece-nos 
corresponder ao mesmo acidente geográfico, ou, ao menos, é o 
m esmo nome . 

33 - JERfGI - Na C. M . G. , ao sudeste de Rondonópolis há 
uma serra denominada "Serra do Jorígue". homônima, aliás, 
de um ribeirão que corre nas proximidades. Jorígue é o mesmo 
que jerígi (jorígui, gerigui, djorighe, gerigue) : pau, lenha, "le
nha sêca para o fogo", e também "certo enfeite usado nas ce
rimonia pelos caciques". Na F . C. êste acidente geográfico foi 
registrado "Serra do Juriqui", como mais um testemunho da 
ação deturpadora, incoercível, a que estão sujeitos os nomes 
·de 1 ugares. 

No umutina, segundo Schultz (p . 111) a "lenha" é chama
da ririkupú, têrmo no qual ziriku corresponde, sem dúvida al· 
guma. a jerígi. A p . 118 êste mesmo autor registra "pau podre 
- zirikí" . A variante para "lenha" em Schmid t (p . 35) é 
zirikopó. 

34 - KADóRI - Kádo; ri - Os Bororo dão êste nome a dois 
morros: um nas proximidades da foz do Tadariumána; outro 
situado perto de Guiratinga na foz do Am'igeiáo. Na C . M . G . 
€les z.parecem sob o nome Kadopáru mas os índios, assim averi
guamos, somente os chamam de kadóri. 

Kádo (caddó, cadô, kaddo) significa "taquara", "bambu", 
tr:iduzindo-se o topônimo, conseqüentemente, por "morro da ta
quara". 

• 
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35 - KUOGóRI - Kuógo; ri - Morro nas nascentes do ri-· 
beirão Jerlp. 

Kuógo ( cuôgo, cuhuogo) é vocábulo que tem mais de um 
significado. Designa a flor do "paratudo" (kuógo i - árvore· 
do paratudo) e serve à guisa de adjetivo "bonito", "formoso". 
Basílio de Magalhães registrou-o como nome do inhambú-xoro
ró, mas, segundo nos foi dado apurar, os Bororo reservam i:µra 
esta ave o nome de riwódo, denominando kúo ao jáo, ave da 
inesma família (Tinamídeos) . Os Umutina também dão a es
ta última ave nome semelhante ao empregado pelos Bororo :. 
huó (Schultz, p. 110) . Como em Colbacchini e Albisetti (p . 
446) o topônimo foi registrado com· a acepção de "morro do, 
para tudo", e nossas pesquisas posteriores confirmaram ser êste 
o real significado do vocábulo, qualquer outra suposição pode
rá ser posta à margem ou encarada com reservas. Esclareceu
nos o padre César Albisetti, e os índios nos confirmaram, de que· 
o nome do morro não está ligado propriamente a existência do 
"paratudo" no seu cimo ou encostas, mas é devido aos matizes
amerelados que apresenta, visto à distância, lembrando, conse·
qüentemente, a côr daquela flor. 

36 - MOTORÉRI - Motóre; ri - Morro nas nascentes do ri
beirão Tugorijáo. 

Motóre (motôre, mottore) designativo da palmeira ba-· 
caiva ou macaiba (Acrocomia sclerocarpa Mart. ), ainda quan
do nova, pois ao crescer, atingindo grande parte, recebe o no-
me de akúdo. 

37 - MEÃRI - Méa; ri - Morro nas vizinhanças da cidade de· 
Poxoréu. 

Méa (mê, mé) nome geral para "fumo", "tabaco"' . O rnor-
ro foi assim denominado como decorrência do encontro de al-· 
gumas plantas de fumo no seu cimo. Entre os índios U.mutina. 
o vocábulo é desconhecido, pois êles não fumam, desconhecen-· 
do mesmo o tabaco (25). 

-----
(25) - ''Nio consomem bebidas fermentadas e desconhecem o tabaco, seja par&; 

fumar ou como rapé . Cheeam a detestar o seu uso ... Schul~. 1911, p . 81-

• 

e 
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O méa entre os Bororo orientais é considerado um dos a.n
tepassados do clã dos Püwoe. A respeito da orígem do fumo, 
como a contam os índios desta tribo, v. lenda em Colbacchini e 
Albisetti, p. 197. 

38 - TOBIAEIAXó - Tóri; aéia; xó - Morro aproximada
mente a 25 km. de Guiratinga. 

Tóri, já o sabemos, traduz-se por "pedra", "morro"; aéia 
(aía) tem o sentido de "meio", "centro", "círculo", "coroa"; 
xó (xô, tchô, txó) "sujo", "escuro", "preto". Toriaeiaxó: mor
ro da coroa escura, pois trata-se de um morro tendo no cimo 
um tufo de meta o qual, visto à distância, assemelha-se a uma 
coroa escura . Entre a população local é denominado "morro 
da Fortaleza" . 

Topônimos originários de aspectos diversos da 
cultura dos Bororo. • 

39 - AU~RI - Aíje; ri - Morro no curso superior do rio Ta
dariumána. 

O topônimo faz referência expressa a um comprido canal 
aberto na laterita, do que propriamente ao morro ou paredão 
em si. Os Bororo afirmam que nesse canal se ouve a voz do ani
mal fabuloso que denominan aíje, por ser aí a sua moradia. 
Aijéri, por tal motivo, significa "morro do aíje". 

O aíje (aige, aigge, aidge, ahige), na mitologia bororo é, 
em verdade, um ser sobrenatural, materializado em umas ta
boinhas romboidais que servem de instrumento musical (zuni
dores), as quais também recebem o mesmo nome . 

'Em nosso ensaio IJreliminar, mais de uma vez citado, tendo 
em vista os dado$ coligídos em Colbacchini e Albisetti e em 
Basílio de Magalhães, afirmávamos ser o aíje um animal de 
g!811des proporções, principalmente pela atitude daqueles sa
lesianos que o identificaram com o hipopótamo (!) e como de
corrência da lenda de orígem dêste ser mitológico. Escrevíamos 
naquela ocasião: 

"Aige (aigge, aidge) é na mitologia dos índios bororo um 
animal fabuloso de grandes proporções. :tstes ameríndios, em 
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presença de gravuras que lhes foram mostradas pelos m1ss10-
narios, identificaram-no com o hipopótamo". A êste propósito, 
são dos mais interessantes os esclarecimentos dados por Col
bacchini: "A.íge é um grande quadrúi;>ede aquático que os índios 
representam durante os rítos fúnebres e descrevem-no como se 
fosse um hipopótamo. E' de notar-se que chamam de áige o 
hipopótamo que vem nas ilustrações dos livros de zoologia. 
Lembramos que um grupo de jovens borôros reconheceu ime
àiatamente o aige num hipopótamo africano visto no jardim 
zoológico de Buenos Aires. Todos os índios afirmam a existên
cia do grande mamífero que viveria nos maiores rios da região, 
por êles habitada. Nunca nos foi possível vê-lo e não tivemos 
ocasião de verificar se se trata realmente de um hipopótamo. 
Como se sabe, não se encontrou ainda o hipopótamo em o nôvo 
continente; todavia a vasta região inexplorada do planalto de 
Mato Grosso e Amazonas pode reservar surpresas, mesmo zo
ológicas. Aige significa também uma taboinha romboidal de 
madeira, tendo diferentes larguras de 30 cms. a 1 m. que se 
prende com um cordão à extremidade de uma vara. Agitando~ 
se circularmente e com velocidade a vara, obtêm-se um som 
semelhante ao da sereia, o que indica a chegada do aige na 
aldeia. ~stes pedaços de madeira são pintados de vermelho e 
preto. As várias dimensões, a côr e o desenho servem para 
figurar os diversos aige, o macho e a fêmea, os filhos, etc." . 
Parece-nos fóra de dúvida ser o porte avantajado do hipopó
tamo que levou os bororo a identificá-lo com o seu aíge lendá
rio. Basta atentarmos para a lenda de origem do aíge, trans
crita em seguida, para que esta assertiva tenha plena confir
mação: " ... um tal Rubugu, do clã dos Paiwoe, achou um ani
malzinho bastante pequeno e curioso que, levado para sua 
casa, foi colocado num recipiente cheio de água, para criá-lo~ 
e, a medida que crescia, punha-o em um vaso proporcionado~ 
até que cresceu tanto que não havia coisa que o pudesse conter. 
Rubugµ então o mostrou a vários amigos do clã. dos Aroroe e 
êstes, com a desculpa que os Paiwoe não tinham ornamentos e 
cantos para honrar o aíge, tomaram-lhe e se tornaram seus pos-
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s-µidores. Levaram-no a uma lagoa, cerc~da de pântanos, luga-· , 
res intransitáveis pela abundante e intrincadíssima vegetação 
e lhe disseram que ficasse lá, porque aquêles lugares eram pró
prios para êle. Os Aroroe pensaram e pensaram nos cantos e· 
ornamentos do aíge e prepararam coisas espetaculosas". Ba
sílio de Magalhães afirma que por "aidge" os bororo, além das. 
referidas taboinhas zunidoras (chamadas berra-boi pelos bra-
sileiros) designam "um animal fantástico do rio, que dizem ser 
como uma anta". Como está evidente, são sempre animais de· 
grande porte que os bororo identificam com o aíge" . Até aqui 
o que escreviamos naquela oportunidade sôbre o fato em apreço 
(Drumond, 1954, p. 26). 

-Não nos satisfazia, entretanto, a identificação do animal 
lendário com o hipopótamo. Parecia-nos completamente fóra 
de propósito tal ocorrência. Aprofundamos um pouco mais nos
sas pesquisas, coligindo outros informes a respeito da cultura. 
dos Bororo, ultrapassando o âmbito da mitologia, na tentativa 
<ie uma nova explicação para o problema .. Fizemos uma série· 
de indagações aos padres Albisetti e Venturelli e aos próprios. 
índios a respeito do assunto (embora os últimos não gostem. 
muito de falar sôbre· o aíje, mantendo-se extremamente reser-· 
vados), e hoje supomos poder explicar melhor as razões da
quela identificação, bem como poder apresentar uma noção· 
mais precisa da sua natureza. 

Preliminarmente abandonamos nossa idéia primeira de que· 
por aíje os Bororo concebem apenas animais de porte avanta-

• 
jado. Não. U~ animal pequeno também pode ser aíje, e isto. 
nos foi confirmado pelos padres e índios. N'o desenrolar do ce
rimonial fúnebre - itága - que se prolonga por vários dias,. 
há, em determinado momento, uma dança que tem como per
sonagem principal um índio inteiramente recoberto de folhas: 
- aróe maíwo. Em certo instante da dança êste índio é con-
duzido ao lugar onde se encontra o aíje. A!lguns jovens, nus, 
cobertos de lama dos pés à cabeça, representam o misterioso· 
animal caminhando de gatinhas. Vão de encontro ao aróe maíwo,. 
acariciam-no, fazem-lhe festas, depois volvem-se aos meninos. 

• 
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qu:e eventualmente ·devessem ser iniciados nos mistérios dos 
homens, assustam-nos com gritos, empurram-nos, jogam-lhes 
lama, no meio de risadas gerais; nessa hora é-lhe mostrada 
pela primeira vez a ~boazinha que representa o aíje ( Co~
bacchini e Albisetti, p. 163) . 

O fato do aíje ser representado por índios recobertos de 
lama é que mais despertou nossa atenção, levando-nos ao re-
exame da questão. Concluímos que os Bororo assim se enla
meiam para representarem um animal originário da lama, ou 
melhor, que vivia em habitat lamacento . Parece-nos que o 
hipopótamo visto pelos Bororo no Jardim Zoológico de Buenos 
Aires, foi identificado com o aíje justamente por estar na la
ma e não unicamente pelo seu porte volumoso. Acreditamos 
mesmo poder afastar definitivamente tôda e qualquer identi
dade dêste animal com o aíje. Um pequeno sapo, ou outro ani
malzinho qualquer, desde que viva na lama, pode ser conside
rado aíje, embora Colbacchini e Albisetti falem novamente do 
tamanho volumoso dêste ser mitológico, quando relatam a ce
rimônia de iniciação do aroetawaraáre (médico-feiticeiro) (26) 

A lenda de orígem do aíje, transcrita linhas atrás, se nos 
fala de um animal que cresceu enormente, por outro lado afir
ma que o mesmo foi colocado em uma "logoa. cercada de pân
tanos, lugares intransitáveis pela abundante e intricadíssima 
vegetação", o que permite reafirmarmos a assertiva de que 
·devemos relacioná-lo sempre com lugares inóspitos, cheios de 
lama, e não com animais de grande porte. 

Aos zunidores, em virtude de materializar o àíje, cabe uma 
significação mística. Ao contrário dos zunidores dos Mehináku 
e Nahukuá da região do Xingú, que são usados em danças fes
tivas ou como brinquedos, entre os Bororo orientais êle é usado 

(211) - "A escolha do aroetawaraare é feita pelo aroe; êle é iniciado de um modo 
parecido com o do bari: sonha acontecimentos futuros que se realizam; tam· 
bém êle deve conservar o segredo sôbre os sonhos. Em ~ dos prlmetroa 
sonhos é apresentado ao aige que é um monstro muito grande o qual tem 
a forma do hipopótamo, com _a pele manchada. Se o fndto beija o monstro, 
adquirirá grande poder mágico tanto em curar doenças, como em predt· 
zer o fUturo ou afastar desgraças lndlvtduais e soclals; pelo contrirto, o 
mêdo ou o nojo o retém, no cumprir êsse ato de obséquio, seu poder má· 
lfco eer' menor'': Colbacchlnl • Albisettl, p. 130. 
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sõrnente em cerimonias fúnebres "primeiro quando se quei
mam os trastes dos mortos, ocasião em que queriam dizer aos 
mortos, supostos presentes, por uma dança pantomimica, qu~ 
nada ficara do que lhes pertencera em vida, e que êles, os ex
tintos, portanto, nada mais tinham para o futuro, que vir pro
.curar no aJdeiamento, ·e; depois, quando mais tarde o cêsto da 
ossada era conduzida para fóra deixando assim o morto o al
deiamento (Steinen, p. 631). 

:a:ste instrumento é tabu para as mulhere~, que· de maneira . 
a lguma podem vê-lo . O mesmo acontece com . os jovens antes 
dos ritos de iniciação. Quando de nossa estada no aldeiamen
to do Merúri diversas vêzes pergu.ntamos aos índios se possuíam 
zunidores . Embora avisados pelos missionários de que ainda 
os Bororo possuem estas peças, êles sempre responderam pela 
negativa: não tinham mais aíje. Certamente tinham receio de 
que as mulheres os vissem (27). 

O aíje pertence a estirpe dos Aróroe, da "metade., tuga
rés, embora Claude Levi-Strauss afirme que a fabricação do 
2unidor seja um previlégio dos exeráe (28). Forçoso é confes
s ar que apenas neste autor encontramos tal afirmação . Como 
o trabalho de Levi-Strauss foi alvo de crítica severa. princi-

( 27) - J:m contlnuaçio ao trecho por nós traD1Crito Unhas acima, Stelnen eacre
ve: .. Durante elas [cerimõnlas fúnebres'] as mulheres fogem para o mato 
e eacondem-se nas cabana•. O sinal ' dado pelo zunldor, cujo rutdo natu· 
ralmente tem um cariter apavorante . Se elas estlvesaem presentes, corre
rtam o rtaco de morrer. Até ai tudo parece ló1tco e natural . Mas, ne111s 
usanças acrescentaram -a crendice de que haveria perigo para as mulheres no 
avistarem o sunldor. Dhlam mesmo que elas morreriam, se o avistas
sem. . . . Era-nos abaolutamente lmpouivel obter zunldores dos Borõros. 
o m6do do abuao, em rado do procedimento dos brasileiros, era bem 
lund•do. Pediam instantemente a Guilherme que nio mostraue u mu· 
lheres zunldores por 6les pintados. Quando nós lhe fizemos ofertas de 
compra, 01 al4le1 foram eacond1do1. Parece até que 01 homens tinham 
wn . certo mMo, quando nós faUvamos dêue objeto, como de arco e fie· 
chu e qualsquer outros objetos· de coleoto: um virou tlmldamente a cara, 
quando lhe toquei no tema aldle, e manlfatou-se clanmente que 1oata· 
:ria mais de nio ouvir tratar de semelhante assunto: a coisa estava bem 
l .. ada com o mtdo da morte.. - Stelnen, p . 631 . Para um e1tudo mlnu· 
clolo do1 :mnldore1 na ~rica do Sul v . o trabalho de Otto Zerrt•: 
fte lnallroarer uaoq ao.til Americaa Ja••a•1 - Rev . do Muaeu Pau· 
:o.ta, Nova 8'rle. Vol. VU, Sio Paulo, 1913. V. tamb6m Andri Schaeffner: 

· ·· Orlcbae dff luVaments de mulque - lntroductlon ethnoloatqae a l'hts-
• "'"'- * •o1n de la mulque lmtruméntale - Parla, 1131. 

{.JI) - Ckuà Levl-stnuaa, 19M. 
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pal~ente em face de pouco tempo (ap~~s a~guns dias) que .o 
autor passou entre os Bororo, ~itamos .esta. informação çom_ as 
devidas reservas (29). 

40 - AOBARAGARI - Ao; baragára; ri Morro · nas· nas-
centes do córrego Araroeiáo. , .. 

Na C .M.G., próximo ao córrego acima nomeado, há um 
morro denominado Ba·raga o qual~ supomos, deve ser o mesmo· 
Aobaragári do E. T. P. S. Na relação dos missionários o: ·t0pô-
nimo vem desacompanhado da tradução em português . · Está. 
apenas: áo-baragári. -

Ao é o mesmo que "sumidade", "ápice". "cume", já estu
dado no verbete n.º 30; baragári compõem-se de baragára e ri. 
Baragára é uma peça, geralmente de osso, com a qual os Bororo 
furam os lábios dos recém-nascidos, e também o nome de um. 
enfeite de cabeça. E' um morro que tem no cimo vegetação 
semelhante a um tufo de penas, lembrando, conseqüentemente,. 
o enfeite baragára. Daí o razão do nome . · 

41 - ARUARI - Arúa; ri - Morro próximo a Jarudó_ri. _ 
Arúa, conforme está em Colbacchini e Albisetti, é nome

próprio masculino e femenino. ~o E .. _T. P. S . aparece.: . cqmo
designati vo de um herói lendário Na bibliografia consultada 
não conseguimos coligir elementos que identificassem êste ·per-· 
sonagem mítico~ ou melhor, .elementos · que possibilitassem o 

conhecimento de sua verdadeira natureza . Salvo falha de nos-- . . 

-sa parte, não há a menor· referência ao arúa como herói len
dário . Alguns índios, por nós inqueridos no Merúri, também 
não forneceram informes sôbre ·êste personagem de fábula. 

42 - ATUREBE,~OTÓJll - Aturébe; e; iáo (= jáo).; tóri -
Morro a cê·rca de 20 ktn. ao norte de Rondonópolis . 

Embora aturébe signifique simplesmente "conchas" ou "con
chinhas "," inchpmos. êst~ topônimo entre Qs que dizem respeito 
a aspectos da cult~ra dC?s Bdroro, em raz_ão do uso · ger~l .que os. 
índios fazem destas conchas, servindo-se delas à · guisa· _·de co-

.• 
. . . 

(29) - Herbert Baldus, 19* . v . · comentârto é1a º~!l: de_.'s~à.u~s.,' p. 392. ,.._", . -~-: 
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lher. Aturébe é plural ·de aturébo (a.tturebo,. ·aturêbo,. aturéro. 
atré.bo, atturéro) "conchas"; · iáo ·(=· jáo):,tem o sentido:geral 
de "localidade"; tóri "morro" '. At~i;-e:t>~i.~otóri: morro d~ loc.~,-

• ... ' ' ' • .. I • ' • • • 

Jidade das conchinhas ou, po_r exte~sã<?, morro do córrego das 
. ·, ' . \ . ' 

conchinhas. 
~ • • • • • : ! ~ : • 

Schultz, para o umutina, .regis~rou a .. f~riria atukwá como 
' • .. 1 • • • • , • 

nome da concha fluvial e para colh7r. ~e~~ d~. ~esma con~h~ . 

Schmidt dá atukua "concha_ C?~q.;utens~lio para comer". Es~a.s 

duas formas parece-nos que nã<? cor~spondem precisamente. ~ . . . . .. 
aturé.bo (concha pequena), mas sim a átu, nome de uma "ço~-

• 1 • • • • • • • 

cha grande", também utilizada pelos. po~oro orientais. . ,. , . 
A maneira pela qual foi grafado o nome dêste mo:rro ~ 

C. M . G. e na F . C . - TRIBIU - é um atestado eloqüente da 
oportunidade de um trabalho des~ natur.eza, pois o mesmo foi 
completamente adulterado e, supomos, _com o passar dos tem
pos, a sua reconstituição tornar-se-ia sumamente difícil . 

• • t •• : 

43 - ATURUARI - Aturúa; ri - Morro situado aproximada
mente 100 km. a sudoeste de Cuiabá. Rondon assevera ser 
êste o nome que os Bororo dão à "Serra do Itacolomi" . · 

Aturúa (atturua) tem mais de um significado: é o nome 
do louva-a-deus; é nome próprio. mé\sculino e femenino dos 
Páiwoe; designa um certo aróe (herói lendário?) e é sinônimo 
de "rijo", "alto~, usado nos cantos. '· . 

Da mesma maneirá que ·sucedeu com o nome arúa ( v. =n.0 

41), não encontramos nas fontes ·bibliográficas informações 
que permitissem inferir algo sôbre ·a natureza de aturúa :como 
personagem mítico, bem como das circunstâncias que levaram 
os Bororo a designar um morro C9~. êste nqm~. As poucas iP; . . . . . . . 
formações que obtivemos foi a de que aturúa é um herói gigaq-

• •• 1 • • 

tesco, um ser de grandes P.;roporçõe~ . ~~-~ ~eriva, parece-nos, o 
motivo da aplicação do nome ao n:iorr:<?'. ·isto . ~' um simples quJ;i:
Jificativo do acidente geográfico: Atuniiíri ,corresponderia sim-

= : . ; \ . ~ t t . • 1 

plesmente a "morro grande" , como a recordar o porte gig~.~:. 
. ... • l 

tesco do herói . 
. Em Col bacchini e AI bisetti ( p : = : 396~· lê-sé· '.(} Oe ·"A tu rua ~ ·e 

lparoro representam dois ª"~ . [:alma, :espíntõ] 1 junto d·os quais 
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vão as almas dos mortQs". Cotno se vê, os informes são min
guados, não permitindo maiores comentários de nossa parte. 

44 - BUTURóRI - Morro da bacia do Pogúbo (rio Vermelho) . 
Buturóri (butturori) é o designativo de uma pedra arre

dondada, que recebe adornos quando usada numa representa
ção fúnebre homônima. Em Colbacchini e Albisetti, além do 
significado acima, buturóri é usado nos canticos como sinô-, 

nimo de jerigjgi. (~gado) . Na descrição de determinada ceri-
mônia fúnebre dos Bororo, feita por aquêles salesianos, cons
tata-se o uso ~as pedras em apreço, mas não há referêneia ex
pressa sôbre a ocorrência de ato específico chamado buturóri 
fV . em Colbacchini e Albisetti o c~p. "Investidura e Jogo dos 
Parabaradogue". 

Na cerimônia em questão, os Bororo fazem figurar vários 
heróis, representados por índios que trazem o corpo pintado de 
modo peculiar a cada um dos heróis referidos. Colbacchini e 
Albisetti enumeram os heróis que figuram nesta representação 
fúnebre, bem como as diferentes pinturas trazidas pelos índios. 
A propósito de buturóri (nêste caso ao que parece, também é 
herói) aquêles padres escrevem: "Buturóri é representado por 
duas grandes pedras de penas e dispostas ao redor da sepultura 
temporária do morto, que se acha no meio do pátio da aldeia: 
uma pedra é colocada sôbre a mesma sepultura. São pintadas 
uma de vermelho e outra de preto" (p. 141). Em nossa via
gem a Mato Grosso tivemos oportunidade de ver estas pedras, 
ornamentadas, expostas no Museu Regional Dom Bosco de Cam
po Grande. 

45 - KAGARÃRI - Kagára; ri - Morro nos arredores de 
Cuiabá. 

Kagára é o designativo de um enfeite ("prego" na termino
logia dos padres salesianos) para os cabelos. A forma do morro 
provàvelmente lembra a de um dêsses adornos, daí a razão do 
nome. 

4ts - KAJAMóRI- Kaiámo; ri - Morro distante 10 km. apro .. 
:ximadamente ao norte da Colônia do Merúri. 
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Kaiámo é deno'ininação genérica dada pelos Bororo às tri
bos inimigas e, segundo pudemos constataF junto aos índios, 
agora dada especificamente aos Xavante . Contra os kaiámo os 
Bororo sempre mantiveram lutas sangrentas, e a êste propó
sito são bastante elucidativas as palavras de Colbacchini e Al
bisetti: "Os kaiamodogue [forma plural de kaiámo] são uma 
tribo cuja língua os bororo ignoram (boe e mearudu kare 
enn'ogwa battarugi) "os índios êles não entendem dos dêles 
lábios a palavra". "Habitam a margem esquerda do rio das 
Mortes e provàvelmente corespondem aos Chavantes ou Acuá; 
talvez pertencem à grande família Caiapós. Entre estas duas 
tribos há ódio inextinguível . Em tempos remotíssimos se guer
reavam e até hoje os borôros temem seus ataques . Por vêzes 
numerosas turmas atravessam o rio das Mortes, invadem o 
território dos OrarimogodÓgue, matando e destruindo tudo o 
que se lhes antolha na passagem" (p. 150) . V . também nesta 
mesma obra p . 206 e seg. : "Guerra com os Kaiamodogue". 

Karl von den Steinen identifica-os com os Kaiapó (30) . 
Na C. M. G . o nome kaiaimo aparece como sinônimo de Kaiapó, 
tendo sido assim registrado: "Kayapó ou Kayamo". 

Quando de nossa viagem a Mato Grosso, acompanhou-nos 
durante certo trecho (entre a Missão do Sangradouro e a Mis
são do Merúrl) uma jovem índia bororo. Num momento em 

• 

que o caminhão em que viajávamos parou para um ligeir<J 
descanço (banho em um córrego e ligeiro lanche) , ouvimos 
certa agitação entre os componentes da comitiva. E' que vinha 
saindo do mato, onde estava caçando, um índio xavante . Quem 

{SO) - "As exéquias pela mulher de Coqueiro. . .. calram numa eecunda felra 
depois da Páscoa (l.O de Abril); nós, hóspedes, continuamos sempre a 
admirar êstes curiosos contrastes, que cada dia da vida agitada da colo
nla apresentava aos nossos olho•. Apenas haviam ceuado as lamúrtu. 
apenas foi levado o cêsto fUneral - deu-ae nova agltaçlo . 01 Bot'Gro llU· 
puseram ter percebido no mato dois Katapó que êles chamam de C••••o, 
o inlmtgo figadal nas proximidades da co16nta ! - steinen, p. 181. 

Ainda a respeito da identidade dêstes tntmlgos dos Bororo conaultar 
os seguintes trabalhos: Herbert Baldus, 1H8. V. o capitulo: 01 akakJla. 
vante" que ocupa às pp. 154-161. Herbert Baldus, 1945. Neste capitulo de 
sua monografia sôbre os Taplrapé o autor fornece dados preclo1os quan· 
to as relações lnamlstosas entre os Bororo e o "kalAmo-chavante•". V . P. 
70 e seg. 

• 
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o hayia avistado : :ei:n .p.r~eiFo lugar tinha sida a jovem bororo, 
.que .chamou im~d\ªt•.D:)ent.e a atenç~o do padre Venturelli pa
r.a o .kaiámo que, i vinha , s~ i aproximando. Foi possível assim, 
graç~s a esse in.espe:r,a~o j .acontecimento, constatar o -emprego 
qo têr;m·o kai~o, • a,pljcado ,pelos Bororo .aos Xavante . 

47 ....:___. -MIXIGúRI -'-' Mílrigu; ri -· Morro no curso superior do 
rio Oroaríbo Kuriréu :(rio Aràguaia) . 
. : · Mixígu (mexigo, :mitsigu, nütxigo) é o nome de uma pe
quena bolsa, tecida de palha de 'buriti, que os índios trazem 
pendente às costas e ilà qual conduzem fumo, cigarros e peque
nos objetos. O morro recebeu êste nome em virtude de sua 
semelhança com· mixígu, que é mais ou menos quadradada. 

48 - TORIMANORÉU - · Tótl; máno; réu - Morro nas nas
centes do ribeirão Jarúru Kuriréu. 

Máno é o nome de uma pesada roda feita de talos de caeté 
'(chega a pesar cêrca de 11>0 km.), usada em um "jogo das ·al
mas". Consiste em uma corrida feita por dois grupos de índios 
~ tugarége e exeráe ~ os quais, levando às costas a pesada . . ' . 
roda, percorrem distância aproximada de 500 metros, tendo 
como ponto final " a aldeia. São considerados vencedores os que . ,( 

primeiro atingem ·o pátio central. Cada roda é caregada por um . ) . . . 

par de índios, ajudados por membros da sua "metade". Os dois 
târregadores represenani· a alma de um defunto e a alma de 
l.íma defunta. Esta .representação, que é privativa do clã dos 
A:tóroe, e só se realiza fora do ciclo fúnebre, corresponde à 
''corrida de tora" · de outras tribos. 

j • • • r ' 

··· A festa do máno e o· uso da roda do caeté são aspectos cul-
turais não mui_to bem estudados na literatura sôbre êste grupo, 
estando a reclamar pesquisas aprofundadas. Isto o dizemos 
em razão do uso,, por parte dos Bororo, de uma outra rod~ se
melhante ao máno, mas feita de talos de buriti. :tste objeto, 
denominado marído, tira seu nome do material de que é feito. 
p.ois o buriti recebe igual denominação. A representação do 
marído difere essencialmente da do máno por ser simplesmen-.· 
te dança e nunca uma corrida. Ela é feita fóra e dentro do ci-
clo fúnebre, o que não acontece com a do máno. 

1 
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. 
A corrida do mano e as danças do márído párece-nos que 

s empre são feitas em memória 1ias almas, e nao em reéordação 
de ·uin' herói :lendário de grande força, como pensam alguns 
áutores- · (31) . Se bem é verdade que a corrida do máno resulta 
numa competição, ela é-'feita não como demonstração de agili
tlade, mas em evocação de almas. 

R6.ndon apresenta-·nos a festa do máno simplesmente . como 
uin 'concurso· de resistência, sem fazer referências ao papel ae
semperihado pelos carregadores como representantes da _alma 
dos defuntos. Escreve o conhecido sertanista: "Máno - Amar-. ' ' 
radó ou feixe dé talos de piri-piri, pesando cinco arrobas, que 
<>S índios carregam à cabeça, de carreira, num percurso de un1 
qtiilomõmetro. Essa corrida dá lugar a um concurso de re
sistência entre os tugarêgue e xirâé, disputando cada um dêstes 

<31) - V . Missão saleslana, 1908, p . 59. 
"Cêrca de quinze dias depois da sepultura. quando os ossos se estão e• 
polpando, na hora do crepWlculo, recomeçam os cantos até ao amanhecer 
do dia seguinte . Pelo melo dia, os Jovens começam o Jogo do marlddo . 
Mariddo, consoante a lenda, era um índio de tamanha força que dançava 
horas a fio, sustentando com os braços à cabeça um enorme e pesado 
feixe de talos de pauzinhos compridos c6rca de melo metro . Até hoje, 
em sua memória, os fndlos fazem um feixe cllfndrico, com talos de fo
lhas de palmeira, medindo cêrca de 1 1/2 m . de dlAmetro e O.ISO cm. de 
l'l'ossura. Os Jovens, dispostos em circulo, levantando com dificuldade- e 
nessa poslçlo procuram dançar cadenciando o passo ao ritmo do bápo. 
Poucos conaepem dar algum passo e o enorme feixe cal no melo da bila· 
rtedade vivíssima dos espectadores. E' um jogo tr.adiclonal que nio 
acompanha a trtsteza dos demais ritos fúnebres" - Colbacchint e Albt. 
aettl, p . 182. V. nesta mesma obra. p . 92, a descrição da dança: Aroe 
bdda. aregodtU martdd.o kaeddo (dança do ar6e com a roda) . 

'"The Marido dance ls one of tbe two most lmportant dancea of the 
Bororo, tbe otber ls tbe Mano. Both ln tbelr essence have de same meantng 
a• the Olymplan games of the Greeks, festlvltles ln whlch tbe Indiana 
lhow tbelr ltren-"1 and ·agllJty, and whlcb are celebrated ln remembrai;ice 
of tbelr brave comrades who have fallen ln batUe". - Fric e Radin, 1_908. 
Ainda s6bre o assunto, Ili na obra dêstes autores os seguintes informes: 
"'The Mano dance was not personally by wltnessed by Mr . Frlc but tbe 
mcceeded ln obtalntng a few .notes. It dlffers from the Marido prlnclpally 
ln tbe fact that tbe partlclpants are dlvlded lnto two parts . A member of 
one tbese places the mano on is head and runs accompanled by bis com· 

· paniona ln tbe dlrectlon of the goal, 1. e . the other side of the obloq 
fleld before mentloned. lf be la tlred, a frlend takes the mano from hlm. 
Tbe slde that flrst reaches tbe goal · wlna and recelved with a sprtnkHng 
of water from ~he women ln waltlng. All then return to the vWage, 
where tbe vtctors celebra te the day feasttng and rejoiclng . Tbe defeated 
party returns sand and depressed and takes no part ln the feast" - P ; 
387. Quanto a êstes informes h' a seguinte nota: "For these detalls llr. 
Frlc ls lndebted to Senhor Pedro Antonlo Fernandez. Inspector General of 
tbe teleg:raph Unes". 
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partidos atingir o extremo da pista, com o múo antes· de seu 
competir" (Rondon, Vocabulário, p. 114). 

Como causa suscetível de proporcionar alguma dificulda
de para a diferenciação entre o marido e o máno, quando ba
seados unicamente nas fontes bibliográficas, temos o seguin
te: o côco do buriti é também denominado máno, não só entre 
os Bororo orientais (Colbacchini e Albisetti, p. 429) como en
tre os Umutina, os quais denominam o próprio buriti de . maní, 
conforme escreve Schultz: "buriti, palmeira - mini, pé; mino, 
côco" (p. 93). Schmidt (p. 43), registrou: manazokua - buriti. 

Considere-se também que há mais de um tipo de múo. 
Além dos mencionados cilindros que chegam a pesar 100 k. 
existem outros de menores proporções, usados em uma repre
sentação fúnebre, quando são colocados à cabeceira do defun
to na sepultura provisória . E' chamado máno akurararéu ( máno 
--. pacu). No Merúri assistimos a uma série de danças, entre 
as quais a do marido e a do máno akurararéu. Esta última foi 
feita com dois pequenos cilindros de caeté (35 cm. de diâme
tro aproximadamente), enfeitados com "pregos" de penas ~de 
arara. Os cilindros, levados pelas mulheres, eram segurados 
na parte posterior do pescoço, e iam passando de mão eII_l mão 
durante o decorrer da dança. ~stes cilindros hoje integram as 
coleções do Museu Etnográfico da Faculdade de Filosofia, Ci
ências e Letras da Universidade de São Paulo. 

Torimanoréu traduz-se: rocha ou morro semelhante a ci
lindros de talos de caeté ou piri-piri; morro semelhante ao 
máno (tórl, rocha, morro; máno, caeté; réu, .suf. de semelhan
ça). Na C.M.G. êste acidente geogrtfico foi registrado com o 
nome tem em português: Morro Três Irmãos. 

Topônimos originários de fontes diversas 

49 - IKUIÉRI - Ikúie; ri - Morro à margem esquerda do 
córrego Ikuiébo, na cidade de Cuiabá. 

lkúie aqui está na acepção de "estrêlas" ou, por extensão 
de idéia, "pepitas de ouro". (V. lkúie com significação diversa 
em n.0 5). ~ste vocábulo etimologicamente, em verdade, signi-

• 



.. 

-57 -

fica "aquêle do cordel" "os que possuem o cordel íku", enquan
to que para "estrela" ocorre o nome genérico ikuiéje ( je = 
rosto, face), isto é "rosto dos que tem o cordel íku" ou, ainda, 
"rosto dos que subiram ao céu por meio do íku" . 

A razão das estrêlas receberem êste nome está explícita 
na lenda de orígem das mesmas . Neste mito, transcrito na nota 
abaixo, relata-se como alguns meninos bororo, para escapar ao 
castigo que fatalmente lhe seria imposto por seus pais, em vir
tude de terem furtado milho, resolveram fugir para o céu, trans
formando-se em estrêlas (32). 

(D) - "Antigamente as mulheres foram em busca do milho, mas acharam pou
qufaslmo, somente algumas espJ.aas cada uma. Levaram depois um meni
no e desta vez foram mais afortunadas, porque acharam uma grande quan
Udade de milho e no mesmo lugar o socaram para fazer pão e bolo para 
os homens que tinham ido à caça. O menino conseeulu subtrair grande 
quanUdade de milho em grão e para esconder o furto às mulheres, encheu 
ama taquara que preparou de propósito em grande quantidade . Voltou 
à sua cabana tirou o milho e o entregou à avó, dizendo: nossas mies lá 
no bosque fazem pão de milho: faze um para mim, porque quero comê-lo 
eom meus amtcos. A avó o satisfez. Quando o pão estava pronto, êle e 
aeus amigos comeram depois cortaram os braços e a lingua da avó para 
que não manifestasse o furto cometido e não se opuzesse a quanto ti
nham determinado fazer. Para o mesmo fim. cortaram a lingua de um 
belo papagaio doméstico, e puzeram em liberdade todos os pássaros cria
dos na aldeia . Tinham resolvido ir para o céu, temendo a ira de seus 
pala e mães. Dlrialram-se para a fioresta, chamaram o plodduddu "colibri',' 
e colocaram-lhe no bico a ponta de uma comprida corda, dizendo-lhe: -
Pega, voa e amarra a ponta sôbre êste cipó e a outra extremidade que 
amarraremos na perna prenderás lá em cima, no céu. Então os meni
nos, um dePois do outro foram subindo, primeiro pelo cipó, servindo-se 
dos nós que êle naturalmente possue, como de escada; depois se pendu
raram na corda, que o pássaro tinha colocado na extremidade do cipó. 
Então as mies voltaram e não achando os filhos, perguntaram à velha e 
ao papagaio: Onde estão nossos filhos; Onde estão nossos filhos? Mas 
nem a velha, nem o papagaio deram-lhe respostas . Uma delas saindo ao 
aberto viu uma corda que chegava até as nuvens, e aga.rranda na mesma 
uma longa fila de meninos que escalava o céu . Ela avisou as outras 
mulheres e t6das correram para a mata e começaram a chamar os me
ninos afetuosamente, para que descessem e voltassem a habitar com elas. 
Mas os meninos nio só se fizeram de surdos aos pedidos de suas mies. 
mas até se apressaram em subir. Então aquelas mulheres, vendo que 
in'liteis eram seus rogos, começaram também a subir pelo cipó e termi
nada tal ascenção, treparam pela corda, com o fim de alcançar seus 
ftlhos. O menino que tinha roubado o milho, se colocou último da rua, 
e foi portanto o último a chegar ao céu; quando chegou, viu que na corda. 
uma depois da outra, estavam acarradas tôdas as mulheres; então cortou a 
corda e tôdas aquelas mulheres cairam desageltadamente em terra, onde 
1e mudaram em animais e feras . tsses meninos desnaturados, como ca• 
Ugo de sua monstruosa maldade e ingratidão, foram condenados a olhar 
t6das as noites fixamente a terra, para ver o que aconteceu às suas miei. 
Seua olhos do u estrelas" - Colbacchlnl e Alblsettl. p. Zl9 . 
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O fato das pepitas de ouro receberem o mesmo nome deve
se, ·evidentemente, ao seu brilho, ao cintilar que as fazem 
parecer estrêlas . Quanto ao morro, foi assim denominado ein 
razão de encontro de pepitas de ouro na sua superfcie. 

No Umutina, encontramos para estrêla os vocábulos·: bá
rukolé, monohapí e ikumumá (êstes dois últimos aplicados à 
t?strêla d'alva) . V. Schultz, p. 104. Schmidt (p. 35) consigna~ 
barkudo. 

~O - PIKIRIRóGU - Pikíri, rógu - Morro à margem esquer
da do rio Pogúbo, a cêrca 10 km. de Jarudóri. 

Pikíri significa "pequeno", "diminuto"'. No vocabulário 
anexo ao citado trabalho de Fric e Radin (o vocabulário é de 
Guido Boggiani) foi anotado: "pichiriri - piccolo, small -; 
pichirirógo - picolíssimo" . Verifica-se, assim, que rógu é o 
adjetivo "pequeno", dando ao topônimo, em conseqüência, o 
sentido de "morro bem pequeno", "morro pequenino"·, "morri
nho". 

No Umutina para "pequeno", "pouco", é corrente a forma 
kuriká (Schultz, p. 119 e Schmidt, p. 44), que coresponde, sem 
dúvida ao kuriká dos Bororo orientais: kuri, grande; ká, não 
- o que não é grande; e que é pouco; pequeno; pouco. 

51 - TOBffilGóDU - Tóri; bigódu - Designativo de uma 
série de rochas elevadas ao norte da cachoeira Pobóre Bútu 
Kuriréu (Salto da Fumaça) e de outro acidente geográfico si
·milár na localidade de J arudóri. 

Tóri "pedra", "morro", "colina"; bigódu (bigoddu, biegô
do) "comprido", "adelgaçado", "esguio". Toribigódu: rocha es
guia; rocha elevada. Trata-se de rochas que se assemelham a 
obeliscos, elevando-se no meio da mata. 

52 - TORIXORÉU - Tóri; xó; réu - Morro nas proximidades 
da atual cidade de Torixoréu (à margem esquerda do alto Ara
guaia). 

Xoréu ( txorêu, tsereo, sereo) significa "escuro", "preto", 
"'sujo" (de xó, "preto", "escuro", "sujo", "denegrido", e o sufi
xo réu "aquele que" "o"). Torixoréu: morro preto. 
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53 - TóRI KURIRÉU Tóri; kuriréu - Morro situado aproxi
madamente 50 km . a oeste do Merúri. 

Colbacchini e Albisetti asseveram que Torikuriréu é o "no
me próprio de um morro chamado Paredão Grande", enquan
to na C . M . G . foi registrado sob a forma "Morro do Paredão" . 
Tori Kuriréu: o morro grande. 

54 - TOJ'lóKUA - Tóri; ókua - Morro distante 120 km. a 
noroeste de Cuiabá. E' a conhecida "Serra do Jerônimo". 

ókua (okkua, ôqua, ôgua) traduz-se: lábio, borda, orla, 
margem, horizonte. Toriókua: morro ou serra do horizonte; 
morro que está no orla, está na margem . A razão de tal denomi
nação prende-se ao fato de que a Serra do Jerônimo limita ao 
leste o pantanal de Pogúbo Xeréu (rio São Lourenço) . 

55 - TORIPóRO - Tóri; póro - Morro nas nascentes do ri
beirão Tugorijáo. 

Póro é "furo", "buraco" , "abertura", "cavidade". Toripóro: 
rocha furada, morro furado . 

No umutina a forma para buraco, furo é podó, conforme o 
registro de Schultz: "Furar - podotó, furar (verbo) 

podó - furo ("d" entre e e l)" 
(p. 62). 

Considerando-se que "d" varia entre d e 1, resultando nas 
variantes podó e poló, não pode haver dúvida de que se trata 
de simples alteração de póro dos Bororo orientais . 

• • 
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HIDRONfMIA 

Hidrônimos o~jginários de nomes de animais 

56 - ADUGODOGEIAO - Adúgo; dóge; é; iáo - São conhe
cidos sob esta denominação dois cursos d'água: um, afluente da 
margem esquerda do rio O:roaríbo Kuriréu, (rio Aragt1aia) a 
montante da foz do rio Jakoreugeiáo (rio das Garças); outro. 
afluente da margem direita do Póbo Kuriréu (rio das Mortes) , 
a montante da cachoeira da Fumaça 011 das CTuzes . No mapa 
anexo ao trabalho de Colbacchini e Albisetti (1942) êste últi
mo curso d'água foi consignado sob a forma Adugodogejau, 
enquanto na carta geográfica que acompanha outro de traba
lho de Colbacchini (1939) ocorre simplesmente Adugoiáo. 

Adúgo "onça pintada" (V. n . 0 1); dóge ( dogue) é sufixo 
genérico para a formação do plural dos nomes (33); é (d) êles; 
iáo (iáuo, ie_áu, iau, jáo, áu) é também sufixo que dá idéia de 
morada, estada, sítio, lugar, localidade. p. ex.: biréu, o faleci
do o morto; bireugeiáo, o lugar dos mortos, o cemitério . Na 
hidronímia, à semelhança de pó ou póbo pode ser traduzido, 
por "rio", "córrego". Adugodogeiáo: rio ou localidade das on
ças pintadas. 

57 - ADUGOD,OGEVIDóDA - Adúgo; dóge; é; vidóda ( == bi
tóda) - Córrego afluente qo curso superior do z4io Póbo 
Kuiiréu. 

· Adugodóge "onças pintadas"; é (d) êles; vidóda, local da 
.matança (de bíto, verbo matar e os sufixo da, o qual, pospos-

.(33) ~ "A maior parte dos nomes para formar o plural toma o sufbto dogue, 
sem modificações no nome; pó ex.: 

• . Singular Plural · 
. , . lppo ramo . . lppo-dogue • 
. . . . bakl:l~a aranha. ~akalga-dope 

~ .balporo porta balpqr_Or4ogue .. . . .. . ' " . . 
etc. ( Colbacchlnl e Alblsettl, p . 288). 

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



-64 -

to ao verbo, indica o lugar da ação (34). Adugodogevldóda: 
córrego da matança das onças pintadas. O nome lembra, cer
tamente, o local em que se realizou a matança dêstes felídeos. 

'A forma umutina correspondente ao bíto dos Bororo orien
tais é biá, que tanto traduz o sentido de "matar" como "mor
rer" , "morte", "morto", "caçar", segu1'do os informes de Schultz 
(p . 94), 112, 114). Morrer entre o~ Orári é apenas bi. 

58 - ADUGOJARI - Adúgo; jári - Com êste nome os Bororo 
denominaram dois córregos - um, afluente da margem direita 
do ribeirão Kujíbo Pó Rururéu; outro, afluente da mar
gem esquerda de curso médio do rio Bax~iáo (rio Itiquira). 

Adúgo, onça pintada; jári, casa, buraco, furna, cavidade. 
Adugojárl: furna da onça pintada. 

No "Relatório" de Rondon (1949), há referências a mais 
dois córregos adugojári, os quais nos parecem ser também 
afluentes do rio Itiquira. ....c\s notícias que Rondon nos dá a 
respeito dos referidos curso d'água. são estas: "Até Coxim a 
linha atravessou os rios, ribeirões e córregos seguintes; Adugo
járe-biagareu ( córrego pequeno do buraco da onça); adúgo
járe-curireu (córrego grande do buraco da onça)" (35) . O 
curso d'água registrado na C. M. G. e na "Planta da linha cons
truida de São Lourenço até arredores de Coxim", anexa ao 
"Relatório" referido, provàvelmente é o Adugojári Kurlréu. 

59 - AKOREIAO - Akóre; é; iáo - Ribeirão afluente da 
margem esquerda do curso inferior do rio Jakoreug~áo ( rio 
das Garças) . 

(34) - "A mudança de consoantes provocada pelo encontro de duas palavras 
acontece sõmente quando êsses voe, bulos constituem unidade fon,Uca. 
1.0 - J·l; b - • - ... 
Eaas mudanças são notadas em regra geral em todos os nomes, pronomes, 
verbos, advérbios e proposições que no estado abaoluto começam por lt, 
quando alo precedidos de pronomes pessoais e por Isso vem encontrar-ee 
entre duas vogais. 
P . ex . : de bure "pé", tem-se l Ture, meu pé ... . , bl "morrer" a •l tu mcwres. 

(35) - "A minha esperança de . melhoria fundava·• na promessa que os cactquea 
Oarllle-Eeureu (andorinha amarela) da aldeia KêJire (buraro do morce10), 
situada no alto Sio Lourenço, o 8'na (c'u da aldeia Cosuea• (peixe ·Dou· 
rado) me haviam feito no tr••,.u e no Qal4os6ro, de virem com a _,. sente 
autatlr a lnauiuraçio da eataçlo no Itlqutra (~hêau, que allnlflca mos
quito) . e.te machlau, citado por Rondon, corresponde ao Basetio do 
E .T.P.S . 
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Akóre é o plural de akóre (acóro, acóra) designativo de 
peixe "jurupoca" ou "jurupensém" (família Pimelodideos, do 
grupd Sorubim) . Akoreiáo: ribeirão dos peixes jurupocas . 

No "Vocabulário" umutina, de Schultz, encontramos nomes 
-diferentes para jurupoca e jurupensém. Para o primeiro Schultz 
anotou homá e para o segundo zemá (p . 108). 

•60 - AKURAROEIÃO - Akurároe; é; iáo - Dois cursos 
·d 'água são assim nomeados: 1·) ribeirão afluente da margem 
iesquerda do ribeirão Tugorijáo; 2) córrego afluente da mar
gem esquerda do Póbo Kuriréu (rio das Mortes) a jusante de 
Xavantina. 

Akurároe, forma plural de akurára designativo .de uma 
variedade de peixe pacu, o chamado pacu-peba (Myletes bra
·chYpomus). O akurára é um dos antepassados do clã dos Api
burége da "metade" tugarége. 

O pacu-peba entre os Umutina é chamado pukakáno (Schul-
, 

tz, p. 118). 

'61 - AMIGEIAO - Amíge; é; iáo - Córrego afluente da mar
gem esquerda do curso médio do rio Jakoreugeiáo (rio das 
Garças). E' conhecido vulgarmente por "Córrego da Aldeia", 
conforme vem registrado na C . M . G. 

Amíge (amigue) é o plural de amígi (amighi), nome bo
roro para o peixe-cachorro fêmea (e macho é chamado jóku· 
lmriréu) . Aniigeiáo: córrego dos peixes-cachorros . 

• 
-62 - APUEIÃO Ãpue; é; iáo - Córrego afluente da margem 
esquerda do ribeirão Jerigl. 

Ãpue é plural de ápu (appu, ápo) paca (família Caviideos, 
Coelogenis paca). Na C.M.G. êste curso d'água foi consignado 
sob a forma Apoiau e na F.O. Apolau. O nome que os Umu
tina dão à paca é o mesmo usado pelos Bororo orientais: apú 
(Schultz p. 118), hapu (Schmidt, p. 40) . 

63 -ARAB:tBO-Aráre ou arároe; bó - Córrego afluente do 
rio Kujíbo. 

Aráre ou arároe é plural de aráro, nome de peixe pirapu
tanga ( Brycaon orbignyanus); bó é o mesmo que pó ou póbo, 
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água, rio . Note-se que na toponímia apenas excepcionalmente 
ocorre o emprêgo de póbo, sendo geral o uso de pó, o que se ex-· 
plica por ser esta partícula utilizada, via de regra, apenas em 
composição (36) . 

No umutina o vocábulo pó também é de uso para "rio" 
( odaripó, olaripó, rio Paraguai), enquanto para "água" ocorre· 
puruuá ou purukwá (37'). 

O hidrônimo odaripó ou olaripó, registrado por Schul tz, co-· 
mo sendo o nome do rio Paraguai, corresponde, certamente, a 
orarlpó ( orári peixe "pintado", pó, água, rio): "rio dos pintados". 
V. orareiáo. 

64 - ARAREBOEIAO - PARU -Ararébo; iáo; páru -Aflu-· 
ente da margem esquerda do rio Pogúbo (rio Vermelho), a 
cêrca 10 km . a jusante de Jarudón. 

(36) .- 'Po, a água (sempre usado em unlio com um substanUvo) - Colbaccbtnl e 
Albisettt, p . 435. 
'Po - Agua, rio . Esta forma, em regra, 16 se emprega em compostçlo' 
Rondon, 1948, p . 128. 

(31) - "Agua" - purukwi. . Purukwi siloapp6 - igua barrenta (de Ujuco), 
Schultz, p . 87. 
Schmldt, p . 34: "Agua - purukua. Ejemplo: 
El tigre bebió agua ai rio 
asbukueta kuta purukua he 
Idem, p. 35 - "Rio - purukua (poropo = al rlo). 
Ejemplo: 
Kapltón (nombre proprio) ha ido al rlo 
.Kapit6n pichl poropo 
As p . 116-117 Schultz regtstrou uma série de nomes de rios em umutlna, 
nos qua1s é constante a partícula p6: 

ke'pó, rlo Sepotuba • 
balatipó, rlo Taplrapuan 
badopó, rlo abaixo do rio dos Bugres 
sepó, rio dos Bugres 
sildpó, peq . anuente do rlo dos Bugres 
lartp6, rio Paraguai 
báinap6, rio Pari, an. do Paraguai 
hodo'kep6, rio perto de Culabá 
bárupó, rio Culabá 

Max Schmldt (p . 50) também nos dá alguns nomes geográficos, em multoa . 
dos quais a partlculo p6 se faz presente: 

"Rio de los Bugres - chapo 
arroyo Dezoito - elotinapo 
outro arroyo - psJapo 
Barl. anuente del Rio Paraguay - buyerosorokua 
nombre de una bahla - blcbamltir 
aldea dei cacique Shukuepa - Cblklpo 
aldea del cacique Mltuponepa - Masepo 
puerto de los Umotlnas sobre el rio Para&nay - polabala". 
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Ararébo, rio das piraputangas (v. verbete anterior); iáo 
( == jáo), localidade; páru (párô, parõ, parú) significa "início", 
"princípio", "começo", "cabo"; "foz", "embocadura" de um rio; 
"pôrto". Na nomenclatura hidrográfica páru é empregado para 
designar os afluentes e sub-afluentes de um sistema fluvial 
(Rondon, 1948, p. 126). Arareboeiáo Páru: foz ou desembocadu
ra do córrego das piraputangas. 

N umutina o peixe piraputanga é chamado anorkoré ou 
alárekore, segundo o registro de Schultz (p . 120) e alikoré na 
grafia de Max Schmidt (p. 42) . Está bem clara a identidade 
entre o aráre dos Bororo orientais e alaré ou alire do vocábulo 
umutina. O mesmo pode-se afirmar em relação ao têr1no para 
desembocadura, barra: paré (Schuitz, p . 101) . Na C .M.G. 
êste ct1rso d'água foi grafado Aloreboeiau-paro. 

65 - ARAROEIAO - Arároe; é; iáo - Três são os cursos 
d'água aos quais os Bororo dão esta denominação: 1) - córre
go afluente da margem esquerda do curso inferior do rio Pogú
bo Xeréu (rio São Lourenço); 2) - córrego afluente da mar
gem direita do curso médio do rio Correntes; 3) - córrego aflu
ente da margem direita do curso inferior do rio Pogúbo (rio 
Vermelho), com a foz na cidade de Rondonópolis. Na C.M.G. 
êstes hidrônimos aparecem grafados arareau e na F. C. ariarlau. 

:Arároe ou aráre, piraputanga; é ( d) êles; iáo, localidade. 
Araroeiáo: córrego dos peixes piraputangas . 

66 - ARARúBO - Aráru == aráro; bó = pó - Córrego afluen
te do rio Pogúbo Xeréu (rio São Lourenço). 

'A tradução dêste nome é a mesma que apresentamos para 
o verbete precedente, apenas em sua forma singular: córrego 
do peixe piraputanga. 

67 - AROEXEBA.TAO - Aroexéba; jáo - Córrego afluente 
da margem direita do rio Pogúbo Xeréu (rio São Lourenço). 

Aroexéba (arói-txêba, arôue éxêba), nome de um gavião 
grande, espécie de falcão, que habita os sertões de Mato Grosso 
e ainda de um enfeite de penas da mesma ave. No E. T. P. S . 
está como designativo do gavião-real. O mesmo ocorre em Col-
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bacchini e Albisetti, que asseveram ser o aroexéba provàvel, 
inente o Thrasaetµs . Harpya,,, 

Schultz cita vários nomes de gaviões: azipáre (gavião) 
aiipáro imbakaná (gavião. preto mencionado nas lendas: aiipárc 
báreae (gavião comedor de cobra) (P . 108). Em Schmidt como 
nomes de "halcon" encontra-se: ashipareno a anapareno (p. 41) . 
Parece-nos que a.Hpáre e ashipareno podem ser ligados ao 
aroe:xéba dos Bororo (xéba = a.Zipa?). 

Aroexebajáo traduz-se: córrego do gavião real . ~ste ga
vião é um dos antepassados dos Apiburége da "metade" tugaré
ge . 

68 - ATUGEIAO - Atúge; é; iáo - Córrego afluente do rio 
Tugorijáo (rio Diamantino') . 

Atúge (àtúge, atughe) é o designativo para "marimbondo" 
ou "vespas", o que dá a Atugeiáo o significado de córrego ou 
localidade dos marimbondos . 

69 - BAXEIAO, - Báxe; é; iáo - Dois cursos d'água na pota
mografia matogrossense são conhecidos por êste nome: um. 
córrego afluente do rio Jerigi; outro, córrego afluente da mar-
• 
gem esquerda do curso inferior do rio Pogúbo Xeréu (rio São 
Lourenço) . ~ste último acidente geográfico, tal qual está no 
·E . T .' P. S ., corresponde ao "Maxeiuáo" registrado por Rondon 
(rio Itiquira) . V . nota n.0 35. 

· ·As fontes bibliográficas consultadas fazem supor que báxe 
ou máxe (a permuta das labiais é fenômeno freqüente) tanto 
nomeiam o mosquito ou pernilongo bem como a garça. No 

·E .-T :P. S . báxe é dado como designativo da garça; o mesmo fa
zem Colbacchini e Albisetti. No trabalho da "Missão Salesiana" 
(1908, p . 54) báxe está como designativo do "mosquito", "per
nilongo", e para "garça" foi registrado báxe mikuréu (batche 
ffiicureu), tratando-se, com tôda certeza de uma variedade des-
. ta . ave. Colbalchini e Albisetti e também Rondon dão êste úl
timo vocábulo como sendo o apelativo da ave "baguari" (baxe

. niicureu, Colbacchini e Albisetti; maxe rmcuréuo, Rondon) . O 
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conhecido sertanista para "garça" registrou "máxe ágaréuo" e 
"maxe quigaduréuo" (38) . 

Embora considerando as alternâncias b-m como ocorrência 
lingüística normal, as nossas pesquisas junto aos padres sale
sianos e junto aos índios do Merúri, levaram-nos a convicção 
de que devemos reservar para "garça" o vocábulo báxe e pa~a 
"mosquito ou pernilongo" máxe. Assim, traduziremos baxeiáo, 
por córrego das garças : 

70 - BAJXEIAI PAGA KURIRÉU - Bá:xe; í; ái; pága; kuriréu 
- Córrego afluente da margem esquerda de curso médio do 
rio Pogúbo (rio Vermelho) . 

1:ste hidrônimo deve-se à existência de árvores nas pro
ximidades do córrego sôbre à qual se reunem as garças, pois é 
composto de · báxe "garça"; í "árvore", "madeira", "pau"; ái , 
"para", "a", "ao" ( == sôbre); pága (pâga; bága; maga) designa-
tivo genérico para "córrego", "riacho"; kuriréu "grande,. , "en
grandecido" , "altaneiro", "elevado" . Baxeiái Pága Kuriréu: 
córrego grande da árvore das garças. Na C. M . G . está grafa
do Bachiai-paga-curireu. 

71 - BAXEKOGúDA - Báxe; kógu; da - Afluente do cór
rego Lageadinho, que por sua vez é afluente do rio Jakoreu
ge1áo (rio das Garças) . 

Báxe "garça"; kógu "nó", "atadura", "atar", "amarrar"; 
da, sufixo que ligado ao verbo indica o lugar da ação . Baxeko
gúda: córrego da garça amarrada. 

72 - BAUARI - Bái; jári - c.órrego afluente da margem 
esquerda do rio Jakoreugeiáo (rio das Garças) , pouco a mon
tante da foz do ribeirão Kujíbo Pó Rururéu 

Bái é o designativo de uma variedade de urubu. Na sua 
forma plural - báe - já nos referimos a êle no verbete n .0 3. 

(38) - A garça "maxe ágaréuo", segundo est' em Colbacchlnl e Albisettl 
(baxeasareu) é a garça topetuda, enquanto que "maxe qulsaduréu ( max~ 
ktsaddureu) está como "outra espécie de pernilongo". A ave baguari. se· 
gundo Iherlng (p . 410) é também conhectllla por "Jablru moleque", "Ma· 
goarl", "Tabutalá ou Tapucajá", "Cauauão" na Amazonla e "Cegonha'~ . 
Grande ave da familla Clconllldeos. Euxenura magúart . 
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Baijári: fuma ou cova do urubu. Rondon na "Nomenclatura de 
rios em língua bororo e análise da composição das respectivas 
palavras", que vem em anexo ao seu citado trabalho (1948, p . 
146-147) dá ba!ijári como significando "toca do urubu-branco" . 
Steinen também registra bái com esta significação. 

73 - BAKUGúMA BARADU - Ribeirão afluente da margem 
direita do curso médio do rio Póbo Kuriréu (rio das Mortes) , 
pouco acima da cachoeira Pobóre :Uútu Kuriréu. 

Bakugúma (bakkuguma, bacugúma) é o nome de uma 
espécie de gavião do campo; barádu (baraddo, barádo, braddo) 
é designativo genérico de "ninho". Bakgúma Barádu: ribeirão 
do ninho do gavião bakugúma. ~ste gavião, ao que consegui
mos apurar, é conhecido vulgarmente, na região, por "gavião
requinta" . 

No prefácio à obra de Colbacchini e Albisetti o Arcebispo 
D. Francisco de Aquino Corrêa afirma que o "Bakoguma
bráddo" é o rio São Luiz dos Missionários . 

Schultz consigna a forma uálatú para "ninho" (p. 115) , 
que corresponde, certam·ente, a barádu dos Bororo orientais. 

74 - BUIOGOEIAO - Buiógoe; é; iáo - No E. T. P. S. en
contramos dois cursos d'água com êste nome. Um é afluente da 
margem esquerda do curso médio do rio Baxeiáo, que corres
ponde ao "C. Buiêugueau" regh~.trado na C. M . G . ; outro é 
aflue11te da margem direita do rio Póho Kuriréu (rio das Mor
tes) , abaixo da cachoeira Pobóre Bútu Kuriréu. Rondon, gra
fando Buiôgueiáuo, diz ser êste também o nome de um "corixo 
ou baía à margem direita do rio Pogúbo, próximo à Povoação 
Indígena do São Lourenço". 

Buiógoe é plural de buiógo (buiôgo, biogo, buiyoga) "pi
ranha" (família Caracinídeos) . Colbacchini e Albisetti citam
no como designativo específico da "piranha preta", ao passo 
que os demais autores consultados consignam unicamente "pi
ranha" . Buiogoeiáo: local das piranhas.; rio das piranhas. 

~ste caracinídeo, no umutina, é chamado buyé ou mboyé, 
segundo Schultz (p. 120) e Schmidt (p. 42) respectivamente. 
A correspondência com buiógo ou buiógoe está evidente. 
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í5 - BUIOGOEIAO P ARU - Buiógoe; é; iáo; páru - - Sob a 
grafia Buioqueiáuo-páro Rondon registra um "ribeirão afluente 
<ia margem esquerda do rio Pogúbo". 

Buiogoeiáo Páru: foz ou embocadura do rio das piranhas . 

76 - IP1E BAGA - lpíe; é; bága - Nome pelo qual os Boro
ro designam dois cursos d'água: um, afluente da margem di
reita do córrego Araroeiáo, e que na C. M. G. foi registrado . 
"C. Piebaga" e na F. C. "Plaboga"; outroi afluente da margem 
direita do curso médio do rio Pogúbo (rio Vermelho) e que 
vem na C .M .G. sob a designação de "C. lpieboga". 

lpíe significa "ariranha" (Pterenura brasiliensis L.); bá
ga = pága "córrego"; "riacho". lpiebága: córrego das arira
nhas. 

Em Rondon deparamos com duas traduções diferentes pa
ra Piebága e lpiebága. O primeiro é traduzido por "ribeirão 
do genipapo" e o segundo por "ribeirão da capivara" . Se, em 
verdade, a pr\meira versão é aceitável, pois píe pode ser con
fundido com bíe, que é o nome bororo para genipapo, melhor 
será reservar para 'ipiebága a tradução de "córrego ou riacho 
das ariranhas" e não das "capivaras", pois para êste roedor, 
·segundo as diversas fontes bibliográficas, e ao que apuramos 
junto aos missionários e índios, é empregado o têrmo okí,va 
( okiwwa, quiuua, akiwa, kiwa). 

A ipíe é considerada um dos antepassados de clã dos Aróroe 
da "metade" tugaróge. V. em Colbacchini e Albisetti (p . 259) 
a lenda "Areme etui kare ettaeddu" . A pesca das mulheres" , 
-0nde há referência às ipie, que auxiliam as índias na pesca. 

No umutina a ariranha é denominada ipOé kozitába (39) 
-onde, está claro, o primeiro têrmo corresponde ao ipíe dos Bo
roro orientais . Para "lontra" Schultz (p. 111) registrou ipOe 
bukwáre e Schmidt (p. 41) somente ipé. 

77 - IPIEIAO - lpíe; é; iáo - Córrego afluente da margem 
direita de curso médio do rio Jakoreugeiáo (rio das Garças). 

(39) - "9 = sem voz, de think do inglês" - Schultz, p. 86. 
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lpieiáo: rio ou local das ariranhas. 1;ste córrego,na C.M.G.,. 
foi registrado sob a forma "C. Piau". 

78 - JAKOREUGEIAO - Jakoréu; ge; iáo - Rio afluente da 
margem esquerda do curso superior ~do rio . Oroaríbo Kuriréti 
(rio Araguaia) . 

O Jakoreugeiáo dos Bororo orientais é o conhecido rio das. 
Garças. Na C. M. G . ambas as denominações aparecem - ·Rio· 
das Garças ou Jacoregueau". 

Jakoréu é o designativo do bôto (Stena tucuxi). Jakor~t1-
geiáo: rios dos bôtos. 

79 - JARUDOBAGA - Jarúdo; bága - Córrego afluente da 
margem esquerda do curso médio do rio Pogúbo (rio Verm.e
lho). 

Jarúdo (jaruddo, djarúdo, jarúda) nome genérido para o 
, bagre (família Silurídeos). Jarudobága: córrego ou riacho do 

bagre. Na C.M.G. registrado sob a forma "C. Djarudoboga" . 

Os Umutina, conforme deixamos patente no verbete n .0 6,. 
denominam o bagre de zarutó (Schu~tz, p. 90) ou zaluté (Sch
midt, p. 42). 

80 - JUKOPAGúDA - Jú.ko; pagúda - Afluente da mar .... 
gem direi ta do córrego N onogo íkagúru. 

Júko "macaco", v. n .º 8; pagúda (de pagúdu ou pagúdo 
"mêdo", "receio" ) "pessoa ou cousa que dá mêdo"; "localidade 
do mêdo" . Jukopagúda pode ser traduzido por "macaco que 
tem mêdo, "macaco amedrontado" . Provàvelmente o nome foi 
dado a êste córrego em razão da existência, nas matas das 
vizinhanças, de macacos ariscos, macacos que fàcilmente se 
amedrontam. 

'No umutina, para mêdo e medroso encontramos as formas 
pakisi (Schultz, p. 113') e apakichi (Schmidt, p. 46), nas quais 
pald ou apaki provàvelmente estão relacionados com págu (da) . 

81 .- KAREIAO - Káre; é; liáo - Ribeirão afluente da mar
gem esquerda do rio Pogúbo Xeréu (rio São Lourenço) . ~ste 
·hidrônimo vem citado por Rondon sob a grafia Careiáuo. 
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• 
Káre (care) é plural de káro, vocábulo genérico para '"pei-

xe" . Kareiáo: córrego dos peixes. 
Para o umutina Schultz e Schmidt (p. 119 e 42 respectiva

mente) registram haré, que tanto pode coresponder a kare co
o a karo dos Bororo. 

82 - KARE KIGADURÉUGE IAO - Káre; kigaduréu; ge; 
iáo - E.xistem dois córregos que recebem esta denominação. 
Um dêles é afluente qa margem esquerda do rio Póbo Kuriréu 
(rio das Mortes) e o outro é afluente da margem esquerda do 
rio Jakoreugeiáo (rio das Garças), chamado vulgarmente "Voa
deira" . 

Káre "peixes"; kigadu:r:éuge "brancos" (kigádu ·'branco") 
Káre Kigaduréuge Iáo: córrego dos peixes brancos ou pratea
dos. O nome é devido à abundância nestes córregos do peixe 
chamado "Voadeira", que é esbranquiçado ou prateado. O no
me que o segundo dos citados cursos d'água tem em p9rtuguês, 
diz bem da razão de designativo que recebeu. 

As formas registradas por Schultz (p. 92) - kikotú e· 
kikotõ, empregada pelos Umutina para designar a côr branca, 
não deixam dúvidas quanto à sua identidade com o têrmo 
kigádu dos Bororo. 

83 - KIEI.A:O - Kíe; iáo - ~ste curso d'água é o mesmo que 
sob a designação Kíe, foi registrado na carta geográfica anexa 
ao trabalho de Colbacchini "A luz do Cruzeiro do Sul", como 
afluente da margem esquerda do rio das Mortes. 

Kíe (quíe) é o nome de um dos clãs dos exeráe, e é forma 
plural de ki (qui) "anta", visto serem as antas o totem dêste 
clã . No umutina temos kuí ou kúi e ko'i, como designativos do 
animal em apreço, registrados por Schultz (p. 88) e Schmidt 
(p. 40) respectivamente. 

84 - KIERfA - Kíe; é; ría - Córrego afluente da margem 
esquerda do ribeirão Kujíbo Pó Rururéu, nas proximidades d·o 
morro Merúri. 

Kíe "antas"; ría "ângulo", "canto", "recanto". Kieria: re
canto das antas. 
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135 - KIJA~I - Kí; jári - Ribeirão afluente da margem es
querda do ribeirão Floriano ou Okogeiáo. 

Kijári: ribeirão da furna da anta. V. n.º 11. 

86 - KOGORIGA.JAO - Kogoriga; jáo - Afluente da mar
gem direita do córrego Barigajáo. 

Kogoríga ( cogoríca; cogoriga) é nome onomatopáico de 
que se servem os Bororo para nomear a "galinha" ou o "galo" . 
. Kogorigajáo: rio da galinha ou do galo . 

87 - KORAWEKENóA - Koráwoe; é; ké; nóa Córrego 
afluente da margem esquerda do curso superior do ribeirão 
Akinábo ou Peixe de Couro. 

No C . M. G. êste hidrônimo está registrado "C . Korau 
Konoa" e na F. C. "Córrego Coreu". 

Koráwoe é plural de koráo (coráuo, coráu, coráo, kurao) 
-designativo de uma espécie de papagaio. Ao que nos foi dado 
apurar trata-se do chamado papagaio-verdadeiro (Amazonia 
aestiva') . E' um dos antepassados do clã dos Páiwoe da "me
tade" tugarége. Ké (que) significa comida, alimento (eké, ali
mento dêles); nóa, lambedor, barreiro. Korauekenóa traduz-se: 
córrego do lambedor ou barreiros dos papagaios, referindo-se 
ao local _onde os papagaios vêm comer o barro salitroso. 

88 t- KUGúBO - Kúgu; bó - Há na potamografia matogros
sense dois córregos assim denominados. Um é afluente da 
·margem esquerda do ribeirão Cassununga; outro é afluente da 
margem esquerda do rio Jakoreugeiáo (rio das Garças), não 
longe da cidade de Tesouro . O primeiro, na C. M. G ., foi re-

~ 

gistrado com a denominação vernácula e a indígena: "Cassu-
nunguinha e Cagobueou"; o segun.do, somente com o designa
tivo português: "Córrego da Anta". 

Kúgu (cúgu) é o nome de uma espécie de coruja (Pulsatrix 
perspicillata pulsatrix). Não se deve confundir êste vocábulo 
com kúgo, que é o designativo do gavião quiri-quiri ou de um 
gafanhoto rajado. 

• 
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Schultz consignou, para "coruja", a forma kuyotô (p. 100), 
parecendo-nos que kuyo coresponde a kúgu dos Bororo orien
tais. 

89 - KUIDOEIAQ - Kuídoe; é; iáo - Ribeirão afluente da 
. 

margem esquerda do rio Tugorijáo. 

Kuídoe, conforme o referido no verbete n.º 15, é o plural 
de kuído "arara canindé". Kuli'doeiáo: ribeirão das araras -
canindé. 

90 - KUJfBO - Ribeirão afluente da margem esquerda do rio 
Cuiabá, na localidade de Coxipó da Ponte. E' o conhecido rio 
Coxipó. 

Kúji ou kúje (kuge, cúge, kudye, cudeje, cugge'), segundo 
as fontes bibliográficas é o designativo do mutum (família 
Cracideos, gên. Crax) e, segundo Colbacchini e Albisetti, tam
bém o nome de um peixe (40). Entretanto, nossas pesquisas 
junto · aos índios e aos missionários salesianos, levaram-nos a 
uma nova interpretação do hidrônimo, pois kujíbo é o nome 
de uma variedade de cardeal (ave da família dos Fringilideos). 
Kujíbo traduz-se, desta maneira, por: rio ·da vard. de cardeal. 

91 · -· KUJfBO JOKURÉU - Córrego afluente da margem es
q uerda do ribeirão Kujíbo Pó Rururéu. 

Na C . M. G. êste curso d 'água foi registrado com o desig
nativo vernáculo e o indígena: "Rio Passa-Vinte ou Cojibo 
Jacureu". 

Jokuréu (jocuréu) é o adj. límpido, cristalino, o que dá 
a l{ujíbo Jokuréu o significado de: córrego kujíbo límpido. 

92 - KUJfBO Pó RURURÉU - Córrego afluente da margem 
esquerda do curso inferior do rio Jakoreugeiáo (rio das Gar
ças). 

(40) - "Um homem dos Ivaguddudogue fez uma exploração ao Kugibo Paru ou 
seja à foz do Kugibo ou Koglpó - água do peixe kogl, chamado pelos 
civilizados COIXipó, que desemboca no rio Culabã, junto à cidade homô· 
nlma. O monte Toroari, de que se fala na lenda do dilúvio, é bastante 
próximo à foz do dito Coxipó, nome que fàcilmente se nota ser a palavra 
kogibo um pouco alterada. Também o nome do rio Cuiabã parece ser de 
origem bororo" - Colbacchini e Albisetti, p . 243. 
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"Rio Barreiro ou Cojibopó Rorureu" é como vem consigna
do na C. M. G . êste hidrônimo. 

Kujíbo "rio do cardeal"; pó "água"; rururéu ( roruréu. ra
ruréu) "barulhenta" (de rúru: "barulho", "rumor"). Kujíbo 
Pó Rururéu: córrego semelhante ao kujíbo de águas barulhen
tas. O nome português lembra uma outra característica das 
águas dêste rio, isto é, águas turvas, sujas, em oposição ao 
Kujíbo Jokuréu do verbete anterior. 

93 - KURIGEIAO ,_ Kuríge; é; iáo - Córrego afluente da 
margem esquerda do ribeirão Tugóri. 

Kurige é plural de kurígi, nome de uma variedade de peixe
elétrico. Colbacchini e Albisetti, grafando kurigui, dão-no co
mo designativo do Treme-Treme (enguia) e no E .T.P.S . está 
na sua forma plural - kurige - como nome dos "peixes-pora
quês" . 

Na C . M. G., além da denominação que tem no vernáculo 
- "Cascalinho" - foi registrado com o vocábulo bororo com
pletamente modificado: Curimiaa. 

Schmidt (p. 42) e Schultz (p. 126) dão para o peixe "to
vira" (gymnotus) o nome huribí, bastante semelhante ao kuri
gli dos Bororo ( 41). 

94 - KURUGúGWA BARADU - Córrego afluente da mar
gem direita do ribeirão Kugáru Boréu . . 

Kurugúgwa, segundo o mencionado no verbete n.0 17, de· 
signa o gavião Caracarai. Kurugúgwa Barádu: córrego do ni
nho do Caracaraí. Na C. M . G. está "C. Kuruguabrado". 

95 - MAXEIAO - Máxe; é; iáo - Córrego afluente da mar
gem direita do rio Poxoréu, na cidt:de homônima. E' o curso 
d'água que na C.M.G. está sob a designação de "C. Areias". 

Máxe é como os Bororo denominam o "mosquito" ou "per~ 
nilongo", conforme as referências feitas no verbete n.0 69. V. 

(41) - "Poraquê ou Peixe elétrico, e ainda Puraquê e Pixundú ou Pixundé e· 
Treme-Treme - Electrophorus electrlcus. Pertence ao mesmo grupo dos. 
Peixes que a Tu vira e o Sara pó ou Peixe espada . . . etc ." - Ihering, p. 645 .. 
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sob êste número os comentários a propósito de maxeiáo e ba
xeliao e os diferentes rios nomeados por êstes vocábulos . 

-· 
96 - MARUGóDU BAGA - Oórrego afluente da margem di-

. reita do curso superior do rio Oroan'bo Kuriréu (rio Aragt1aia). 
Marugódu (marugoddo) "largarta"; bága ou pága "córre

go" . Marugódu bába: córrego da lagarta. 

97 - MEAJAO - Méa; jáo - Córrego que nasce na serra do 
Jerônimo e deságua no pantanal do rio Baxe'iáo (afluente do 
Pogúbo Xeréu) . 

Meajáo é composto de méa (mãh, me) "cutia" (família 
Cavideos) e jáo "localidade". Não deve ser confundido êste 
hidrônimo com o que vem citado em Rondon (1948, p. 146) sob 
a designação de Imeiáuo (íme = homens; tiáuo == rio): rio dos 
homens. 

Na C . M . G. o nome foi registrado sob a forma "C. Meajau" 
e na F. C . está "Corr. Meai.au" . Rondon por mais de uma vez 
menciona êste curso d•água em seu Relatório (42) . 

Entre os Umutina a cutia também é denominada méA 
(Schultz, p. 100; Schmidt, p. 40). 

98 - METUGEIAO PARU - Metúge.; é; iáo; páru - Ribeirão 
afluente da margem esquerda do rio Pogúbo Xeréu (rio São 
Lourenço). 

O Metugeiáo Páru é ,conhecido vulgarmente pelos nomes 
de Roncador e Pombas. Aliás, êste último é tradução do têr
mo. bororo, pois metúge é o plural de metúge (mettugo, metu· 
gu) "pomba". E' com esta designação - Pomba - que apa· 
rece na C. M. G. e na F. C. 

No trabalho de Schultz (p. 120) estão registrados três 
nomes de pombas: mitú adokwána (pomba juriti); mitú kuriká 

(42) - "Tive noticia por aquele cacique da presença do Oarine nas proxtmtd•dea 
do Meaja. Uma semana depois recebi um enviado dêsse cacique, trazendo
me a informação de que êle se achava parado com os seus na• proztmt. 
dades do nosso acam.pa~ento; mas .que nãct . p.odia pro~auir porque ti
JJ.ha um índio doente. Mandava por uso me pedir remédio. Ao chegar aG 
MeaJau 011 cachorros do índio caçador acuaram um tigre ou onça preta 
(act6ro-cboreu) no macegão do pantanal daquele cerrado'• - Bondon, 
19'9, p. 27. 
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(pomba rola) e mitú uokoponó (pomba trocaz). Schniidt 'P· 
41) também dá para esta ave o nome mitu, deixando claro que· 
o vocábt1lo é simples forma apocopada do metúgo dos Bororo. 

99 - MIXEGEIAO - Mixége; é; iáo - Cónego afluente da 
margem esquerda do curso médio do rio Jakoreugeiáo (rio das .. 
Garças). 

Mixége (mixegue, mixêgue, mitsege, mitxêghe, mitixighe, 
mitchigue) nome de uma espécie de formiga. Mixegeiáo: cór-· 
rego das formigas. Basílio de- Magalhães (p·. 46) especifíca que· 
se trata de uma espécie de "formiga vermelha" . 

100 - MORIBOJAO PARU - Mon'bo; jáo; páru - Córrego. 
afluente da margem direita do curso superior do rio Porubí. 

Moríbo é o designativo do "cachorro do mato'~· Moribojáo. 
Páru: foz do córrego do cachorro do mato. 

I 

101 - OEXEREUGEIAQ - Oexeréu; gé; iáo - Ribeirão aflu
ente da margem esquerda do curso inferior do rio Jakoreugeiáo· 
(rio das Garças). E' o curso d'água que na C.M . G. encoritra
se com o nome de "Ribeirão Bateia''. 

Oexeréu ( oêxoréuo, oitirêu) designa, segundo Colbacchini. 
e Albisetti, o peixe "matrinchão". Rondon registra-o apenas. 
como nome de "espécie de peixe". Steinen (p , 690), Róndon 
(1948, p. 76), Basílio de Magalhães (p. 16) p.ara o "matrin
chão" assinalam araru moreo, araro imoréu e arár~morêu res-· 
pectivamente, enquanto que para Colbacchini e Albisetti -
araro immoreu - é o designativo da "piraputanga maior". Ba
sílio de Magalhães assevera que, além de ser conhecido por 
aráro-morêu, o matrinchão também o é por aráre-monreu e 
oitirêu (êste último, sem dúvida, o mesmo que oexeréu) o .que· 
indica uma identidade entre a piraputanga e o matrinchão. 

Oexeréuge sendo pluràl de oexeréu dá ao nome em foco O· 

sentido de "ribeirão dos matrinchões". 

102 - OKIWABO - Qkíwa; bó - Ribeirão aflu~:rite da mar
gem esquerda ·do curso médio do rio Porubí. 
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Okíwa ( okkiwa, quihua, ·quíua, kíua, akíua:) nome bororo 
da "capivara" (Hydrochoerus capivara). Na C.M.G., além do 
designativo bororo - kiuabo - êste curso d'água foi registra· 

' do com o nome vernáculo: "Rib. Paraizo". Com esta última 
designação aparece também na F .C. 

A okíwa é um dos antepassados do clã dos lwagududóge da 
"metade" tugarége. No umutina, segundo Schultz (p. 95), o 
vocábulo para nomear êste roedor é voimbá, têrmo que, na gra
fia de Schmidt (p. 40) aparece como uimbá. 

103 - OKíWA KIGADU JAO - Ribeirão afluente da..margem 
direi ta do curso inferior do rio Correntes. 

Okíwa "capivara"; kigádu "branco", "branca". Trata-se cer
tamente do roedor conhecido pelo nome de "capivara tinga" 
(43). Na C.M.G. está "Rib. Kiúakigadojau "e na F.C. "Corr. 
Quéua - Quigadojau". Rondon não diverge da acepção atri
buída a êste hidrôrtimo, quando escr~ve "Quiuaquigadojau -
C. da Capivara branca" (1948, p. 33). 

104 - OKIWOEIÃO - Okíwoe; ~; iáo - Córreg~ afluente do 
curso superior do rio Oroanõo Kuriréu (rio Araguaia). 

'Okíwoe é plural de okíwa "capivara". Okiwoeiáo: rio das 
. 

cap1varas. 

105 - O,KOGÉBO _;__ Okóge; bó - Córrego afluente do rio 
Cuiabá, a montante da cidade homônima. 

Okóge (okkogue, cogue, coghe) designa o "dourado" (pei
xe da família dos Caracinideos') . A abundância dêste peixe nos 
rios que correm na área bororo é qu·e justifica a ocorrência de 
vários cursos d'água cujos nomes têm como elemento principal 
o têrmo okóge. V. verbete seguintes. 

No Uniutina o· mencionado caracídeo é conhecido por oze,. 
hose (Schultz, p. 102), oze (Schmidt, p. 42). 

106 - OKOGEIAO - Okóge; é; iáo - Sob esta denominação 
encontramos dois cursos d'água. Um, afluente da margem es-

( 43) - "A capivara branca ou capivaratinga, como é chamada por alguns caça
dores, não constitui uma espécie distinta da capivara, mas trata-se apenas 
de indivíduos velhos, que ficaram ~alhos'' - Ihering, p. 210. · 

• 
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querda do curso médio do rio Pogúbo (rio Vermelho), vulgar
mente conhecido por "Rib. Areia ou Floriano" . Assim vem re
gistrado na C . M. G., acompanhado do nome bororo: Cogueiau. 
O segundo é afluente da margem esquerda do córrego Biaga
réu e registrado na C . M . G . "C . Kogueau" . Basílio de Maga
lhães, confirmando a tradução apresentada no verbete anterior: 
.rio dos dourados, certifica que é o nome bororo para o rio Flo
riano e que é assim chamado "por ser muito abundante em 
dourados". 

107 - OKOGEIAO PARU - Okóge; é; iáo; páru - Córrego 
afluente da margem esquerda do rio Pogúbo Xeréu (rio São 
Lourenço) . Na C. M. G. está "C. Coreau - paro". O nome 
traduz-se: foz do córrego dos dourados. 

, 
108 - ORAREIAO - O,ráre; é; ião 1.- Córrego afluente da mar-
gem direita do curso médio do rio Jakoreugeiáo (rio das Gar
ças). Vulgarmente o Orareiáo é conhecido por Rib. São José. 

Orári ( oráre, orôuári) designa o peixe "pintado" (família 
Silurideo), sendo oráre a sua fonna plural. ~ste é o substanti
vo que entra na composição de orarimogodóge, denominação 
pela qual sã? conhecidos os Bororo orientais, e que deve ser 
traduzida por: os moradores dos lugares onde existe o peixe 
·pintado (orári "pintado"; mógo "habitação", "morada", "perma
nência", dóge, sufixo de plural). 

No umutina, embora com pequena variação fonética, o no
me dado a êste peixe é o mesmo usado pelos Bororo orientais, 
tendo Schultz (p. 120) registrado odoáre e oloáre e Schmidt 
(p. 42) odoarí. E' expressivo o fato do rio Paraguai ser deno
minado, pelos Umutina, de laripó, odaripó, elaripó, segundo as 
diferentes grafias registradas por Schultz, o qual, parece-nos 
absolutamente correto, pode ser traduzido também por "rio dos 
·pintados". V. nota 37) . 

109 - PAEIAO - Páe; é; iáo - Córrego afluente da margem 
-esquerda do curso inferior-do ribeirão Jarúru Kuriréu. 

·Páe, plural de pái, nome genérico para o "bugio". V. n.0 

.23. Paeüío: córrego dos bugios. 
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110 - POBOEIAO - Póboe; é; iáo - Córrego afluente do 
1cúrso superior do rio Oroanõo Kuriréu (rio Araguaia). 

Póboe, plural de póbu (pobbu, pôbu), designativo do "pa
·cu" (peixe gên. Prochilodus). As formas popó (Schmidt, p. 
42) e pupú (Schultz, p. 118), ocorrentes no umutina, empres
tada& a êste peixe, dizem bem da sua afinidade com o póbu dos 
.Bororo orientais. 

O pacu é considerado um dos a11tepassados do clã dos Baádo 
..Jebáge da "metade" exeráe. 

111 - PODOEIAO - Pódoe; é; iáo - Córrego afluente da 
·m.argem direita do curso médio do rio Pogúbo (rio Vermelho) , 

Pódoe, plural de pódo, designa uma espécie de "bagre". 
Na C. M. G. ocorre Potajare em vez de Podoeiáo, fato que di
ficultou sobremaneira a restauraçao do hidrônimo. As infor
mações que . obtivemos dos missionários e dos índios tiraram
nos quÇlisquer dúvidas sôbre o nome em apreço, isto é, o Pota
jare da C. M. G. é simples grafia errônea de Podoeiáo. 

112 - POGúBO - Nome dado pelos Bororo ao conhecido rio 
·vermelho . 

No E. T. P. S. o Pogúbo é precisamente o curso d'água que 
·se encontra no curso inferior do rio Poxoréu (rio São João), 
·desde a confluência do rio Porubí até a foz, situação que coin
cide com a posição geográfica representada na a. M. G. Na 
F. C. e nesta última carta está Pogúba em vez de Pogúbo. 

Pogúbo (pogubbo) é o nome de pássaro "cardeal de verão" 
- (Pyrocephalus rubinus rubinus) . Embora em algumas fon
tes bibliográficas apareça como nome do peixe "cascudo", a 
tradução correta para êste hidrônimo, afirmaram-nos os mis
sionários e índios, é rio da ave "cardeal de verão" ~ e não rio 
,do "cascudo". 

113 - POGúBO PORERÉU PORUGURÉU - Córrego afluente 
·da margem esquerda do curso superior do rio Pogúbo Xeréu. 

Na C. M. G. está "C. Pogúbo borereu porogureu. ou ''Areia" 
-e na F. C. "Corr. Areia ou Pogúba Borereu". 
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Pogúbo "cardeal de verão" poreréu tem o sentidq de 
"água que corre" (pó "água"; reréu '~qq.e cor.re"); ruguréu .. '~bri-

. . . ' ' 

lhante", "reluzente". Pogúbo Poreréu Poruguréu: o p~·~º cor-
rentoso de água brilhante . · 

114 - POGúBO RURURÉU ~Rio afluen~ da margem esquer
da do curso superior do rio Pogúbo X~.réu (rio São Lourenço). · 

Pogúbo "cardeal de verão"; rururéu "barulhento", ~'rumo
rejante". No E.T .P.S. o Pogúbo Rururéu corresponde ao 
"Pogúbo Rororéu - Pojocureu" da C. M. G. Rondon ( 1948, p. 
129) assevera que o "Poguborurêuo" entre os civilizados é de
nominado Areias. Corresponderá ao mesmo rio citado no ver
bete anterior ou trata-se de outro curso d'água também deno
minado Areias? 

. 
115 - POGúBO XER·ÉU - Pogúbo; xé (= xó); réu - R1o 

" afluente da margem esquerda do curso superior do rio Para-· 
guai. E' o conhecedíssimo rio São Lourenço. Rondon, tratando· 
dêste hidrônimo, especifica que é o nome dado ao "rio que nasce 
no lugar denominado Capim Branco, com o nome de São Lou
renço e que, a duas léguas, acima da Colônia Tereza Cristina , 
deságua no rio Pogubo" (1948, p. 129). 

Pogúho "cardeal de verão"; xeréu ou xoréu (tchoreu, txo
rêu, xorêuo) "o preto, o escuro"; ( xé ou xó "escuro", "preto") . 
Pogúbo Xeréu: rio pogúbo de águas escuras; rio São Lourenço 
escuro. 

116 - PORUBf - Póru; bí - Rio afluente da margem esquerda 
do curso inferior do rio Poxoréu (rio São João) . Na C. M. G . 
êste rio foi registrado sob a denominação "rio Porube Aidjau". 

Póru (póro, pôru) "jaú" (peixe da família Silurídeos); bi 
morrer. Porubí: rio do peixe jaú morto. 

No umutina o jaú recebe o mesmo designativo que tem en
tre os Bororo orientais. · Schultz (p . 110) registrou os têrmos 
póru e poró e Schmidt (p. 42·) anotou somente porú. Quanto a 
ocorrência de bí no umutina, v. verbete n. 0 57 . 

O nome dêste rio aparece, como tantos outros, em, -µm rela
to mítico, ainda referente a viagens empreendidas por. índios 
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desta tribo. Segundo a transcrição feita por !C'.olbacchini e Al
bisetti trata-se de uma viagem do .índiQ.;cliarnado Uaboréu·,. feita 
na zona do rio Poxoréu ( 44) . 

117 - REKóBO - Réko; bó - Córrégo· afiuente da · rii:~rgem 
esquerda do curso inferior do· rio ~ÓgÓb6 ' (rio· Vermelho) . ' :, 

Réko (rekko, recô, réco) nome · da "traíra" peixe. Hopli'as 
malabaricus. No umutina é conhecido .. por dekapó· (Schultz, 
p. 126), vocábulo no qual as duas primeiras sílabas - deka -
parece-nos corresponder a réko dos orári. · 

118 - REKOEIAO - Reko; é; liáo ·- Córrego afluente da mar
gem esquerda do rio Poxoréu, nas · proximidades da cidade ho'.. 

A ' momma. 
Rékoe é plural de réko "traíra". Rekoeiáo: córreg6 ·das 

traíras. 

119 - REKUDOEIAO - Rekúdoe; é; iáo - Córrego afluente 
da margem esquerda do curso inferior do rio Jakoreugeiáo (ri9 

1 

das Garças). Vulgarmente êste rio é conhecido pelo nome de 
. . 

"Córrego Ponte Queimada", conforme está na C. M. G. 
Rekúdoe é a forma plural de rekúdo (rekkudo, recúdo), 

nome do peixe "surubi chicote" ou "chum-chum", conforme 
ocorre no Vocabulário de Rondon. 

No U mutina, para o chum-chum é de uso o nome okoso 
kuriká (p. 97) e para o "surubim preto" hodoáre (p. 134·) . 

120 - ROKOEIAO - Rókoe; é; iáo - Córrego afluente da mar
gem esquerda do curso médio do rio Jakoreuge'iáo (rio das 
Garças) . 

(44) - "Poxoreu é o nome de um importante curso d'água que forma o Pogubo, 
tributário do S. Lourenço, que por melo do Cuaibá entra no Paraguai. 
Agora êste nome, um pouco alterado, indica um dos maiores centros dia;
mantíferos de Mato Grosso . Um bororo chamado Uaboreu, caçando e pes· 
cando, descia as águas deste Poxoreu . Era um cacique assáz influente, era 
amado e respeitado pelos seus que voluntariamente o acompanhavam nas 
suas viagens, usando-lhe cuidados e atenções especiais. De fato , 'quando 
parava para tomar um poucp de repouso estavam prontos para estend~r 
as esteiras e peles para que êle se assentasse em cima; ofereciam-lhe an
mento, levavam-lhe de beber; com leques mitigavam-lhe o calor, espantandq 
também vespas e mosquitos . De etapa em etapa chegaram à barra do 
Porubf, onde encontraram uma grande comitiva de Orarimogodogue, que 
vinham em sentido contrário, guiados pelo seu cacique, também chamado 
Uaboreu" - Colbacchlni e Alblsetti, p . '245 . ·· ' 
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·Rókoe, plural de róko (rôco, rokko), designação para o 
"curi.mbatá" (Prochilodon sp.) . Rokoeiáo: córrego dos peixes 
curimbatás . 

Schultz (p . 99) consignou o têrmo ndo e Schmidt (p. 42) 
do como nome do curimbatá. Considerando-se que o d, confor
me as explicações de Schul tz (p . 86), tende fortemente para J. 
acreditamos poder aproximá-lo do r, identificando-o, assim, •J 

do ou ndo do Umutina ao ro, de róko, dos Bororo orientais. 

121 - TOMUGUDOGEIAO - Tomúgu; dóge; é; iáo - ~ste 

hidrônimo é aplicado a dois cursos d'água: um, afluente da 
margem direi ta do curso inferior do rio J akoreugeiáo (rio das 
Garças); outro, afluente da margem direita do rio Porubí. O 
primeiro, também conhecido por "Ribeirão dos índios", foi re
gistrado na C . M. G. "Ribeirão Tumodoguau" . 

Tomúgu (tommugu) , ou na sua forma plural tomugudóge, 
é o designativo genérico para os "borrachudos" nome, no sul 
do Brasil, de diversas espécies de hematófagos da família dos 
Simulídeos. 

Rondon (1948, p. 138) grafando "tomúgodágueiáuo" diz 
ser o nome de um "pôrto à margem direita do rio Pogúbo" e 
que o seu significado é "rio do Pium". 

122 - TOROAJARI PARU - Toróa; jári; páru - Córrego 
afluente da margem esquer~a do curso médio do rio Pogúbo 
(rio Vermelho) . No C .M.G. está Toroajani por Toroajári. 

TC)róa; gavião; jári, gruta, furna; páru, início, foz. Toroajá
ri Páru: foz do córrego da gruta do gavião . A propósito de 
toróa v . n. 0 26 . 

123 - TOROARIBO - Toróa; rí; bó - Nome dado ao rio Cuia
bá, quando atravessa a região próxima ao morro Toroári. 

Toróa, gavião; ri, morro; bó, água, rio . Toroan'bo: rio do 
~orro do gavião. 

124 - TUBOR1:BO - Tubóre; bó _....Afluente da margem es
querda do rio Cuiabá, não-longe da cidade homônima . 

Tubóre, plural de tubóri, designativo dos "lambaris" (fa
mília dos Caracídeos) . No Umutina êstes peixes são denomi-

, 
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nados tiporí (Schultz, p. 110), o que demonstra a pouca alte
ração sofrida pelo vocábulo. 

125 - TUBOREIAO PARU -TÚbóre; é; iáo; páru - Córrego 
afluente da margem direita do curso médio do rio Pogub~ Xe
réu (rio São Lourenço). Na C.M.G. foi consignado como "C. 

• • <f' 

Tuboriari-paro". Tuboreiáo Páitu: foz do córrego dos lainbaiis. . . . 

126. - TUBOREIARI - Tubóre; é; iári - Córrego afluente d~ 
margem direi ta do curso médio do Pogúbo Xeréu (rio. São 
Lourenço) . · 

Na F . C. e na C. M·. G. o hidrônimo foi grafado Taboriari 
por · Tuboreiári. Atendendo-se à significação de iári ~ jári 
(buraco, cova, panela) , tuboreiári traduz-se : córrego das pane
las ou buracos dos lambaris. 

127 - TUGó - Córrego afluente da margem esquerda do curso 
inferior do rio Pogúbo Xeréu (rio São Lourenço). · ·. · 

. "' -· 

Tugó é a designação dada pelos Bororo à uma variedade .. 4~ 
caburé (família Bubonídeos) . 

128 - TURUBAREIAO - Turubáre; é; iáo - Córrego afluen:. 
te ·da margem esquerda do curso médio do rio Jakoreugeiáo 
(rio das Garças) . !" ... 

Turubá.re (turubbare, turubáro, trubare) é plural de turu~ 
b.~ri, designativo dos patos selvagens. No umutina, . segundo 
Schultz (p. 119) o "pato silvestre" é denominado aremú, nome 
êste que nos. parece ser o mesmo harumo registrado por Schmidt 
(p . 41), como apelativo do "pato". 

r - '" 

129 - UíBO - Uí; bó - Córrego afluente da margem direita 
do curso médio do rio Pogúbo Xeréu (rio São Lourenço). Na 
C.M. G. o nome bororo está acompanhado do adjetivo "grande" 
- · Oíbo Grande. 

· · ·uí ( oi) é nome específico de uma variedade de traíra. V. 
Rekóbo. Rondon (1948, p. 121), sem aolarar de que pei~e se 
trata, escreve o seguinte - "espécie de peixe que se encontra 
no ribeirão Oíbo" . 
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130.--:- .UTPEIAO.r-:: iútoe:;: :é; iáo ~. Ribeirão ·que nasce na ser
ra do Jerônimo e deságua no pantanal do Baxeiáo (afluente do 
Pogúb.o Xeréu) . . , 

t '· ·~ .. ' :: · • •. • • ~ . 

útoe, plural de . úto, também é uma variedade de traíra_. 
. . .: . . : . } .,, ~ . . : . . . . . 
Rondon (1948,, p. 143) re.gis.tra-o como designativo do "jijú", 

. l • : . l • ; • ~ • : ' : . . 

nome pelo quaJ ·é. conh.eci.da n~ Amazônia e no nordeste a espé-
cie de traíra (Hoplerythrinus Unitaeniatus). . 

131 -·' UWAEIAO - Uwáe; é; iáo - Oom êste nome os Bororo 
nomeiam dois córregos .' Um dêles é afluente da margem direita 
do curso superior do rio Akinábo (rio Peixe de Couro); o ou
tro · é ·córrego que nasce· na Serra do Je~ônimo e deságua no 
pantanal do Baxeiáo (afluente do Pogúbo Xeréu). Na C.M.G . 
consignado Uaiau. · • · = · 

Uwáe. é plural de uwái, nome genérico para "jacaré". 
pwaeiáo: córrego dos jacarés. No umutina, embora ligeiramen
.te alterado, o t~~P ; p~r~ jacaré é o mesmo empregado pelos 
Bororo, pois Schmidt (p . 42') registrou uayú e Schultz (p . 

. . . . 
11 o) uàzú, hoazú, huazú. 

132 - XIBAfBO - Xibái; bó - Córrego afluente do rio Cuia
bá, , nas proximidades dá cidade homônima. 

·Xibái forma singular · de ·Xibáe "arara - canga menor" . 
V. n . 0 27 . Colbacchini e Albisetti registrando "Xibbaibo" dão
no como nome de um rio· lendário .. 

133 -- XIBAIQORÉU· ~ Xibái; bó; réu l- Córrego afluente do 
rio Cuiabá, a montante ·da cidade horpônima. 

Xibaiboréu traduz-se~ córrego semelhante ao Xibaíbo (V. 
n. 0 anterior), pois réu dá ao vocábulo que se juxtapõe o senti
~º de "parecença", ~se;me~hança" . . 

. . ' ' .. 

~ · · Hidrô.niinos orlginarios de nomes de plantas 
: . 

134 - AKóGOI - Akógo; í - Córrego afluente do lpiebága. 
Akógo fruto da árvore do tarumã (família das Verbená

çea~).;; í árvore. 4Jtógoi: arvore do tarum.ã. 

135·......: AKOGOIGúRU ~ Akógo; í; gúru - Dois cursos d'água 
recebem esta denominação. Um, afluente da margem esquer-
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da do curso superior dó 'ribeirão Akinábo (rio Pefxe de Couro); 
outro, nasce na serra do J erônimo e deságua no pantanal do 
Baxeiáó (afluente do_ Pogúbo Xeréu). ·O primeiro na C.M.G. 
apare~e sob a grafia Acogaiguro e o segundo Akogaiguro, en
·quanto na F. C. está registrado apenas um dêstes cursos: "Cór
rego Acogaguro" . 

Akógo-í, tarumã (árvore); gúru, gúro ou ainda kuni é 
sufixo de uso corrente na formação · de coletivos ( especi
ficamente no caso de vegetais), significando coleção, agru
pamento (45). A razão determinante da denominação dêstes 
-cursos d'água prende-se à existência de tarumãs nas proximi-
dades.. , 

136 - . ARfBO - Ari; bo - Córrego afluente do rio Cuiabá, 
.a montante da cidade homônima. 

Ãri é o nome dado pelos Bororo à frutinha conhecida no 
v~rnáculo como "marmelada-espinho" (espécie de marmelo sil
vestre). Sendo uma fruta de forma arredondada recebeu êste 
·nome, com tôda certeza, pela sua semelhança com a lua, que 
também é denominada árl. No umutina, embora a lua receba 
.a mesma d~signação que tem entre os Bororo orientais -
hári, ári (Schultz, p. 111), ali (Schmidt, p. 35), a ~ruta em 
apreço tem outro nome: ayo-tokwá, ayorokuiká (SchUltz, p. 
112)~ 

137 - ARIGúRU - Ari; í; gúru - Os Bororo dão êste nome 
às nascentes do córrego Bokuadigúru, afluente da margem es
querda do córrego Akinábo (rio Peixe de Cburo). E' o córrego 
que na C . M. G. foi registracio sob o nome de "Rib . Arigura" . 
Além dêste acidente geográfico, os índios chamam de Arigónl 

<45) - "Os nomes coletivos terminam ordlnàrlamente com um sufixo de plural; 
dope, mague, ge, e. Outras vêzes se forma o coletivo com o sufixo -
guru (tratando-se de plantas), slgnlficando coleção, agrupamento, amon· 
toamento; p. ex. : noa.kodd'f "cedro", noa.koddlguru "bosque de cedros", 
batof "mangabeira", batoi·guru "bosque de mangabeiras" - Colbacchinl e 
Alblsetti, p. ~89. Nos nomes de líquidos em geral também é de uso o mes
mo sufixo. Exs.; mokuru-kul'u "liquido dos peitos'' (le~be), todo-guru 
.. saliva". locu-guru "gordurâ. azeite, óleo", klddo-pru "resina", boe-kuru 
cousa liquida" - Colbacchlni e Alblsettl, p. 284. Como coletivo, posposto ao 
nome de um vegetal. corresponde à partícula tyba (tfba, tiva, tdva. etc.) 
do tupi·~arani. 

• 
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a um afluente da margem direita do curso méd~o do ribeirão· 
Kujíbo Pó Rururéu (rib. Barreiro). Em português, . co~M>an~e, 

o registro d~ C . M. G . , é conhecido por "Rib . do Couto" ~ . . , . . . 
Ari·í é a árvore "marmeleiro-espinho'' ou da "figueira,,. 

o~'. àinda da "gameleira", segundo as fontes bibliográficas con-· 
sultadas. Arigúru: córrego dos marmeleiros-espinho. 

138 - ARIJAO PARU - Ari; í; jáo; páru - Córrego afluente· 
da margem esquerda do curso médio do rio Jakoreugeiáo (rio. 
d~ís Garças) . ~ste córrego está registrado na C. M. G. sob · o. 
nome de "C. Ariraiau", o que tornava difícil a sua restaura-· 
ção: .. Uma vez obtida a real denominação do cursó d'água, · po-
demos traduzí-la por: foz do córrego do marmeleiro-espinho . ' 

139 ___:. BOIOGúRU - Bóio; gúru - Córrego sub-afluente do0 

ribeirão Noidogúru. 
: Na c ·.M.G. o topônimo acima foi registradd ;"C. Boigure"· 

e . na F·. C . "Corr. Boiguto" . A diversidade de grafías , e detur.:... 
paÇão 'do nome causou-nos também grande dificuldade ·pata a 
sua restauração. Todavia ,ante os elementos que conseguimos. 
coligir, não há dúvida de que trata-se do · córrego :Boiogmu 
(bóio côco de tucum· da mata; gúru, sufixo de pluralidade):· 
córrego ·dos tucuns. As deturpações gráficas sofridas pelo hi.:.. 
dr.ôiiimo-em apreço, acima apontadas, é que levaram pro~àvel..; 
mente Levy Cardoso a interpretar o nome como derivado de· 
bóe,. ente, gente e gúro, multidão. . . .. 

, . . ' 

. . . ~<;> umutina, ao que se deprende dos informe~ de Sch~ltz. 
. . - . 

e,.$chmidt, o côco do tucum é bo e a palmeira é bói. No bo1:"~ro, 
to4avi~, o bóio é somente o nom~ do côco, enquanto .a p~lmeira. 
é denomipada bukidága. V . n. º 142. 

' 

140 - BOKUDúRU - Bóku; duru? Córrego afluente da mar-· 
gem direita do córrego AJ'aroeiáo (afluente da marg~m díreitd. 
d9 ·c~tso inferior do rio Pogúbo, com a foz na cidade ·de Ron
donópolis >. . 

tste é um dos poucos nomes que não nos foi possível elu
ç~d;ar ·totalmente, pois se não há dúvida de que bóku é "cerra
do'\ "~aÍnpo", não conseguimos atinar com o sentido de dúru. 
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Será a palavra duro do português, alterada na pronúncia do 
índio? Nem os missionários nem os indígenas puderam escla,. 
recer o seu significado . 

No umutina encontramos para "cerrado" o têrmo ukwaka
nombó, o qual, no dizer de Schultz (p. 96), significa "cerra
dinho", matinho baixo". Para "campo" êste mesmo autor con
signa vocábulo idêntico ao que ocorre entre os Bororo orien'
tais-· bokú (p. 94). Palavra semelhante é usada por Schmidt 
( p . 43) para designar "pasto" . 

141 - BQKUADIGúRU -- Bokuadí; gúru- Dois são os cursos 
d'água conhecidos por êste nome: um, afluente da margem es
querda do curso superior do ribeirão Noidogúru. A C. M. G. 
registra êstes dois ribeirões sob a grafia Bokoadiguru e Bocoadi
ru respectivamente, enquanto na F. C . está "Corr. Bocu-di~
ro". 

Bokuadí (bokuaddi, bocuadí, bocuad'y, boquadí), é o de
-signativo do jatobá, Hymemaea sp. (bokuádo, fruto do jato
bá') ·. · Bokuadigúru: ribeirão dos jatobás. 

. . 
No umutina esta árvore recebe o nome de vasi, uásí (Schul-

tz, .p. 110). ! 

.~m LevY Cardoso (p. 408), possivelmente por engano tipo
.grâfico ~stá jaboti em vez de jatobá. 

142 - BUKIDAGA - Nascentes do córrego Noakuriréu. A 
C . M .· G. registra "C . Bukidago" . 

BÜkidága (bukkiddaga) nome bororo para o. "tucum do 
mato" . O côco desta palmeira. é denominado bóio. V. n.0 139. 

143 - BUKIDAGAJAO - B11kidága; jao - Rondon (1948,--·P· 
89) . registra um ribeirão com esta denominação, afluente dá 
margem esquerda do rio Pogúbo . 

. · . Bukidagajáo, que se traduz "rio do tucum do mato", não 
ocorre no E. T. P. S. 

' 
144 - BUTúIE - Nome dado a dois cursos d'água: um, afluen-
te da margem direita do curso superior do ribeirão Kujíbo Pó. 
Bumréu; outro, afluente da margem direita do curso inferior 

' 

• 



L_ -

- 90-

tlo rio Jakoreugeiáo (rio das Garças). No vernáculo, consoante 
€stá ha C. M. G., êste último é conhecido pelo nome de Atola
<leira. 

Butúie (butõiya) designa uma taquarinha do brejo que é 
~mpregada pelos Bororo na confecção· de determinado tipo de 
·flechas (45). Por força da tradição os Bororo continuam a de
nominar certas flechas de butúie, embora não mais empreguem 
·êste material na sua confecção. 

145 - BUTúlE P ABU - Butúie; é; páru - Córrego afluente 
-da margem esquerda do curso médio do rio Pogúbo Xeréu (rio 
-São Lourenço) .. 

Na C. M. G. está "C . Botuiêparo", ao passo que na F. C., 
-como atestado eloqüente das inevitáveis corruptelas a que estão 
:submetidos os nomes de lugar, foi registrado "Corr. Botute -
Paro". 

Butuie Páru: foz do córrego das taquarinhas . 

146 - EKOIGúRU - Ekoí; gúru - Córrego que nasce na 
-serra do Jerônimo e deságua no pantanal do rio Baxeiáo (aflu-
-ente do Pogúbo Xeréu) . 

Na F.C., na C.M.G. e no "Relatório" (1949) de Rondon, 
.êste hidrônimo foi registrado sob a forma Ocoriguro. &sim 
também o considerou Levy Cardoso, interpretando-o como 
"couro de animal ainda com restos de carne" (ocôri) mais o 
sufixo gúro "que indica coleção, reunião" (p. 418) . As inqui
rições que fizemos junto aos missionários e índios elucidaram 
completamente o hidrônimo, cuja forma gráfica acima apon-

(46) - "Segundo a matéria de que é formada cada uma das partes, as flechas se 
dividem em duas categorias: as comuns e as religiosas. As primeiras são 
feitas. nas duas secções inferiores, de um bambu chamado buttuie, com 
longos gomos, cuidadosamente endireitados no fogo, tendo na ponta uma 
haste direita e lisa, de madeira durfssima (aroeira, cambauva ou slriva). 
Esta haste. depois de afinada na parte inferior. é presa ao bambu; para 
firmá-la enrolam a extremidade, um palmo ou palmo e meio, com a cortiça 
da raiz aérea de mb:ori (uma aroidea eplfita, Phllodendron). curtida 
n•água e reduzida a fita estreita" - Colbacchint e AlblsetU, p. 71. 

... "Butúle - s. Taquara que os índios empregam na confecção da lança das 
flechas de guerra .. - Rondon, 1948, p. 90. 
''But6le - s. flecha de ponta de taquara para caça de antma~s grandes. 
Vars: "butoya, butuierêu, butuiêdje" - Basfilo de Magalhães. p. 26. 

, 
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tàda ~ ·nos parecia bastante alterada e não permitia atinarmos 
com o seu exato significado. O nome do curso d'água é Ekoigú
:ru e· ·não Ocoriguro, e a sua significação é "córrego dos ·piqui
zeiros"; pois ekoí designa o pequizeiro ( Caryocar brasiliensis 
Oamb) e éko (éco, ekko) é o nome do pequi (fruto). Os Umu
tina dão a esta árvore o nome hé'u, hé-oi (Schultz, p. 120), 
variação, inconteste, de éko dos Bororo orientais. 
·· · O. nome dado ao pequi, é devido, assim o supomos, a côr 

amarela que tem a fruta, pois éko (ikú no umutina) é o de
signativo desta côr . 

.. 

14'7. ·_ ENEGERÉU NóA - Enége, réu, nóa - Córrego da 
margem esquerda do curso superior do rio Pogúbo Xeréu (rio 
São Lourenço). 

Na C.M.G. foi grafado "C. Uneguenoa" . Enegeréu (en
noguireu, eneguereuo) é o designativo de uma epífita que cres
ce em certas árvores, dando ao hidrôri.imo o significado de 
"barreiro ou lambedor (nóa) da epífita; barreiro onde existe 
essa espécie de parasita ( 4 7. Com êste mesmo vocábulo -
enége - os Bo~ro nomeiam t.ambém o favo de mel e um brin
<luedo das meninas feito das folhas de enegeréu ( 48) . 

No umutina o "barreiro" é chamado noyá (Schultz, p . 
91), simples variante de nóa dos Bororo. 

148 ~· KIDOGURIGúRU - !Gdogúru: í; gúru - Dois cursos 
d'água recebem esta denominação. Um tem a nascente na 
~erra do Jerônimo e deságua no pantanal do rio Baxeiáo (aflu
ente do Pogúbo Xeréu); outro, nasce também naquela serra, 
á . cêrca de 25 km. ao norte da cidade de Itiquira e deságua 
igual~ente no pantanal do mesmo Baxeiáo. Na C. M . G. êstes 
dois córregos foram registrados "~idauguroiguro" e na F .C . 

t47) - "Enegueréuo - Espécie de gravatá que cresce nas árvores dos cerrados e 
catingas e que tem a propriedade de conservar, entre as suas folhas, a 
áfua das chuvas" - Rondon, 1948, p . 101. 

(48) - "Enégue - Brinquedo das meninas feito de fôlhas de enegueréuo. Tiram 
um retângulo dessa fôlha e atam os respectivos ângulos um a outro, for
mando uma espécie de caixinha. A êste pequeno objeto as meninas aca
riciam, como fazem as crianças civilizadas com as suas bonecas" - Rondon, 
1948, p . 101. 
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está anotado o nome do primeiro córrego, e assim mesmo de 
maneira errônea: "Córr. Midauguroiguro". 

Kidoguruí é o nome da almecegueira, nome comum de vá
rios arbustos da família das Burseráceas, gên. Protium, que 
produzem a almécega, isto é, o kidogúru (kiddoguru, kido-gúro; 
quidogúru). Esta resina é muito usada pelos Bororo, no pre
paro de uma tinta para enfeitar o corpo e serve também como· 
uma espécie de cola, destinada a fixar penas sôbre o corpo dos . 
. índios ( 49) . 

(49) - "Qotdogúro - s . Tinta preta composta de pó de carvão e resina de alme
eega, diluida em azeite de lambari, empregada na tatuagem" - Rondon,. 
1948. p. 131. 

"A matéria uWizada nesse preparo e por largo tempo preciosamente 
oculta, foi desvendada agora pelos Borõros ao Dr. Barbosa de Faria, ~ 
Com. Rondon. Trata-se da almécega, resina da Icica Iclcarlba de Ca'ndolle,. 
com múltipla sinonímia e numerosas espécies próximas. El!l possue. 'Perfu· 
·me suave que aromatiza o bolo tlntorial e os corpos friccionados, atugen~ 
tando os cullicideos; mas oferece consistência algo dura, que o aborige:ne 
procura inteligentemente mitigar pela incorporação de um óleo . Recor
rem os Borôros ao finíssimo extraldo por cosedura dos Lambaris, · espéeieS. 
diversas do gênero Tetragonospterus, família dos Chacarideos. C~ão :.... 
O carvão de origem vegetal Unha emprego, entre os indígenas brasileiros. 
para impregnar tatuagens e cobrir arabescos com sucos que serviam· .de 
mordentes . . . . Os Borôros aplicam-no ainda em tempos presentes, mediante o Quldoguro, destinado em especial à pintura do rosto, em traçado iarió: 
de mais ou menos dois centimetros, com feitio de U invertido, a partir 

. ' 
do lóbulo de uma orelha e orientando-se pela testa a rentear as sobrance-
:Jbas, até o outro lóbulo, onde morre. :ftste desenho remata o adorno do· 
indlo, já completamente coberto por inducto do urucú (nonoco), quanao
se compõe para as cerimonias festivas . o Qotd.oguro tem preparo em 
cuidadoso amassar e revolver da almécega - a Iclca Iclcariba de can
dolle, com o pó carbonoso flnfs.s1mo; e a massa negra resultante, aléni 
de efeito pinturesco, logra emprego como agente sedativo para as dores .. . ,' .. 
- Alfredo Ant. de Andrade, 1926. ' · 

"Um segundo modo de ser enfeitarem consiste em cobrir o corpo .com. 
uma resina viscosa - klddoguro . Sôbre o Jdddoguro, assim espalhado nO. 
corpo, aplicam penas de perlquitos, de patos e de passarinhos.,. -1. , Col• 
bacchlnl e Albtsettl, p. 62. :tstes autqres, às pp. 197-199,na "Lenda dt: 
Atumàroddo" relatam como o ktdogúru apareceu. Em outro trecho da 
mesma obra, lê-se: "Acrescentaremos, porém, que conservam essa . i:esJ.i>.~ 
dentro de cabaças e quando adoce algum membro da famllla , a rnãe, oil: 
qualquer outro parente esquenta a resina e mistura com pó de algtÍma 
planta medicinal e aplica-a em forma de listas pela face ou de manchas. 
pelo corpo. Com ela esfregam também utensfilos (arcos, flechas, instru
mentos musicais e demais ornamentos) e as partes do corpo; tncluslve
os ossos dos mortos, que ornam com penas coladas fortemente ao objeto: e 
ao corpo; portanto, o ktddoguro é uma resina aromática que tem dois fins, 
um medicinal e outro ornamental. Convém lembrar que sendo Aturuarodde> 
do clan dos Palwoe, êstes julgam que o sucuri, o urucu, o algodão, o fumo.: 
o. milho e o ktddoguro i, são seus antepassados. Os boróros tem mêd.<> 
de ficar com restos de kiddoguro e penas de que se serviram para enfeitar 
os ossos dos defuntos e por isso o queimam" - Colbacchlnl e Albisetti~ 
p. 1995 
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No umutina, de acôrdo com Schultz (p. 88) a almécega é 
(denominada isori ou isorú, nome que Schmidt (p. 43) grafou 
:ehoro "resina para encolar las plumas". 

149 - KODUlGúRU - Koduí; gúru - Os Bororo dão esta de
nominação a dois córregos . Um dêles, registrado na C.M.ü . 
sob a forma "Koduiguro" é afluel'11:e da margem direita do ri
beirã.o Okíwa Kigádu Jáo. O outro (na C.M.G. "C. Coduigu
ro'·' ) nasce na. serra do Jerônimo e deságua no pantanal do rio 
·Baxeliáo (afluente do Pogúbo Xeréu). 

Koduí (códo-i; coduí) é o nome de uma espécie de figueira 
silvestre . Basílio de Magalhães (p. 29) ap:::-esenta-o como de
s ignativo da "figueira ou gameleira" . Koduigúru: córrego da 
·figueira. 

150 - KUDOJAO - Kúdo - jáo - Afluente do córrego No
nog·oikagúru. 

. Kúdo (cúddo, cúdo, kuddo) é o designativo de uma espécie 
de cará silvestre, de um marimbondo e de uma lontra pequena 
(Colbacchini e Albisetti, p. 427). Rondon (1948. p. 96) além 
·d êstes significados acrescenta mais um: fruto do timbó. Os 
"informes que conseguimos obter reduzem a significação do hi
drônim.o a uma só: córrego do cará. 

151 - MARfDO PóRE - Marído; póre - Corredeira ou rapido 
p ou.co a jusante da foz do ribeirão Kujlbo Pó Rurureu, no rio 
.J akoreugeiáo. 

Marído nome ·da palmeira buriti; de uma representação e 
de ·uma roda feita de talos de buriti, usada na referida repre
sentação. V. verbete n.0 48, e Colbacchini e Albisetti p. 92 e 
·seg. e p. 161. Póre é designativo genérico para "correnteza" . 
"corredeira" (pó "água"; ré "correr"). Marido Póre: rápido 
<do buriti. 

152 - MIXóRI - Ribeirão afluente da margem direita do 
-curso: superior do rio Pogúbo Xeréu (rio São Lourenço). Êste 
curso d'água é conhecido, no vernáculo, -pelo nome de "Rib. 
da Prata", segundo o registro da C . M. G . Na F . C . , completa
mente deturpado, aparece grafado Nixoré. 
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Mixóri (mixóre, mitxóre, mitchóre) é o nome bororo.': para 
o "cipó-imbé" (gên. Philodendron). O designativo umutina, 
de acôrdo com Schultz (p . 109) , embora alterado - mémoní, 
não . deixa dúvida quanto a sua ligação ao mixóri dos Orári." . 

153 - NOID.OGúRU - Noído; gúru - Ribeirão afluente! da 
margem esquerda do curso superior do ribeirão Arúà Páru. 
Na C.i . M'. G . está grafado "Ri b . N oidoguri" . 

Noído (noiddo) é o nome da palmeira babaçu (Orbignya 
Martiana B . R . ) , também conhecida por uauaçú, aguaçu ou 
uaguaçu . N cridogúru: ribeirão dos babaçus . 

No umutina esta palmeira recebe o mesmo nome que t€m 
entre os Bororo orientais, apenas com apócope da sílaba final, 
Schultz (p. 90) registrou: babaçu (palmeira - noí, pé; nó, 
fruta (côco) . Em Schmidt (p . 43) ocorre: Aguasú - nochiokua,. 
kotolukochukua; fruta de la aguasú - no. ' 

154 - NOIDóRI -- Noído; ri - Na potamografia matogrossen
se é conhecido com esta denominação um afluente da margem 
e squerda do rio Póbo Kuriréu (rio das Mortes) , registrado na. 
C .M .G. com os nomes que tem em português e em bororo : 
Rib . Noidore e rib. Francisco Horta Barbosa. Na referida carta 
geográfica inserta entre as páginas 64-65 do livro "À luz do 
Cruzeiro do Sul" de Colbacchini, o hidrôrrlmo em fóco foi 
grafado Noidori, enquanto na carta anexa à obra "Os Borôros 
Orientas", está Noaddari. No1dóri: rib . do morro do babaçu. 
155 - NOIDóRO - Noíd.o; óro - Ribeirão afluente da margem 
direita do ria Pogúbo, poucô a montante da localidade de Jaru
dóri. Na C. M. G. consignado sob a forma N oidoro. 

Noído, babaçu; óro, brôto. Noidóro: ribeirão do brôto do, 
babaçu. 

156 - NONOGóBO - Nonógo; bó - Rio afluente da margem 
esquerda do Pogúbo Xeréu (rio São Lourenço) . 

Nonógo designa o urucu (Bixa Orellana) , fruto da mais am
pla difusão entre os indígenas brasileiros, para o preparo de 
matéria tintorial, usada não só na pintura do corpo, mas tam
bém para a ornamentação de objetos diversos . A . A. de Andra~ 
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de fornec~ : b.oa descrição do prep~ro da· tinta de urucu, por 
parte dos Bororo, descrição baseada. nas informações que lhe& 
foram emprestadas por Barbosa de Faria, da Comissão Rondon . 
São suas as palavras seguintes: "Colhem as sementes do urucu, 
antes da deiescencia do fruto, põem-nas a secar delongamente 
ao sol; pilam-nas de seguida e misturam o pó fino ao óleo de 
Lambaris, encorporada, ao cabo, à resina de almécega em quan
tidade suficiente, de jeito a imprimir à massa consistên~ia pas
tosa, dando-lhe ainda para a conserva e guarda, a forma de· 
pães achatados, que logo endurecem ao ar na camada externa . 
Esse - nonógo, tal seu nominativo em linguagem indígena, -
de preparativo anuo, coincidindo com as frutificações do urucu, 
experimenta amolecimento ao calor das mãos no momento de 
uso, passando então ao feitio de pomada, fàcilmente distensí
vel por largas superfícies. Os Borôros selecionam o urucu, re
colhendo as sementes e cultivando indivíduos que ostentam 
folhas mais desenvolvidas, e fornecem tinta de matiz vermelho. 
sanguíneo; desprezando os frutos dos tipos de folhas menores. 
que oferecem arilos de côr vermelho açafroados" - Alfredo 
Ant. de Andrade, 1926, p. 183-184. V . também p. 196. Na já 
citada lenda de Aturuarodo, transcrita por Colbacchini e Albi
setti, os Bororo relatam como o nonógo apareceu (50). 

No umutina o vocábulo para urucu é o mesmo empregado 
pelos Bororo, com a alternância g-k. Schultz (p. 127) regis
trou: 

urucu nónókuá, pé 
nó lóka biriká 
no nokwá biriká 

semente 
idem 

(50) - A parte da lenda em que se conta o aparecimento do nonógo é esta:
"Recolheram lenha, acenderam um fogo e jogaram nêle a serpente morta, 
para que fosse queimada, e regressaram à aldeia . Voltaram depois ao lu
gar onde foi queimada a serpente e vinam que, de sua cinza, nascera o. 
urucuzeiro (nonogo) , a resina (ldddoguru), o fumo (me), o mUho (kuladdo) 
e o algodão (aldgo). 

E' por esse motivo que hoje os índios usam kiddoguro e nonogo para 
embelezarem-se e fumam tabaco, comem do milho e fazem seus colares 
com o algodão. Quando os antepassados viram o nonogo, abriram o fru
to, tiraram-lhe as sementes, misturaram com água e cêra de abelhas 
(mlawe) acrescentaram gordura e obtiveram uma pasta vermelha de que 

" se servem para pintar o corpo" - Oolbacchini e Albisetti, p. 199. 

• 
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nonokwá biriká 
nónokweiká 

tinta de urucu 
idem . 

Em Schmidt (p. 43) encontra-se somente a anotação se
guinte: 

urucu - nonokua. 

O uso do nonógo, por parte dos Bororo, era tão acentuado 
e importante que para consegur os frutos chegavam a penetrar 
e m território dos kaiámo, seus inimigos tradicionais, dando 
motivo a sangrentas lutas, relatadas ainda hoje em seus contos 
(V. Colbacchini e Albisetti, p. 62 e p. 206 : Guerra com os 
kaiamodogue) . 

157 - NONOGOIKAGúRU - N:onógo; íka; gúru - Ribeirão 
afluente da margem esquerda do curso inferior do ribeirão 
Po Ekuréu. Segundo informes que obtivemos junto aos pa
dres salesianos êste rio corresponde ao Nonogoréu, registran
do na carta anexa ao livro de Colbacchini "A luz do Cruzeiro 
do Sul". 

Nonogoikagúru traduz-se: ribeirão do urucuzal, pois no
nogoíka é urucuzeiro, a planta do urucu, embora íka, segun
do inferimos de leitura das diversas fontes bibliográficas e das 
informações dadas pelos índios, não signifique propriamente 
árvore, pau ou madeira, que são designadas por i ou lipó, mas 
parece ser nome específco para "rama" de certos vegetais, 
prin<iipalmente arbustivos. Assim ocorre em Colbacchini e 
Albisetti: "ikka, s. canoa, intestino; um instrumento musical; 
rama de certos vegetais, como mandioca, urucu" (p. 421) . Com 
os mesmos significados aparece em Rondon: "ica s . arbusto; 
árvores desprovidas de tecido lenhoso; canoa; pâncreas; ins
trumento de sôpro que se faz soar para acompanhar os cantos 
r eligiosos e fúnebres; rama ou haste de mandioca" . 

158 - NONOGOJAO - Nonógo; jáo - Ribeirão próximo da 
atual cidade de Guiratinga . 

Nonógo, urucu; jáo, localidade. Nonogojáo: córrego do 
urucu. 

• 
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159 - OKOIGúRU - óko; í; gúru - Córrego que tem as nas
•centes na serra do Jerônimo e deságua no pantanal do rio 
Correntes. 

óko, amora; í; árvore == okoí, amoreir a (família Moráceas) . 
()koigúru: rio das amoreiras . 

160 - OKUAMU - Córrego afluente da margem direita do 
<:urso médio do rio Pogúbo. A C. M. G. registra: "C . Ocoama 
<>U Ocoamu" . 

Oku~u ( okkuamu) de~igna o fruto do jequitibá, ao pas
s o que okuámi nomeia a árvore do jequitibá (Cariniana bra
s iliensis Cas. ) . 

No umutina, anotou Schultz (p. 110) , o jequitibá (árvore) 
ié denominado hutéi (h == k do bororo?) . 

161 - PORA PARU - Pôra; páru - Córrego sub-afluente da 
, margem direita do ribeirão Jerígi Xetréu ou córrego "J origui

nho", de acôrdo com a C . M . Ck 
Pôra designativo do "aguapé", o que dá a Pora Páru o sen

tido de "foz do cóITego do aguapé "ou", a1ndá, "pôrto do agua
·pé", tendo em vista os diversos significados de páru: foz, em
'bocadura, pôrto . 

162 - TAl>ARIDMANA - Tadári; u; mána - Rio afluente da 
m argem esquerda do rio Pogúbo (rio Vermelho) , pouco a mon
tante da cidade Rondonópolis. 

Tadariumána (taddari-manna, tadaremána) designa uma 
espécie de cará (família Dioscoreáceas). Entre os autores con
s ultados somente Basílio de Magalhães especifíca tratar-se do 
"cará roxo", enquanto os demais referem-se a êste vegetal de 
m aneira genérica: "espécie de cará" , "um cará do mato". 

Tadári, cará; u, (d) êle; mána, irmão maior . Tadariumána 
significa, em verdade, "irmão maior do tadári" , isto é, "irmão 
maior do cará" mas ,consoante uma explicação que nos foi di
fícil compreender, os índios querem dizer, no caso presente, 
que a variedade de cará conhecida por tadári é irmão da va
rieçiade que êles chamam de tadaraiumána, quando tudo pode 
levar a crer que se trata justamente do caso oposto . 

• 
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A propósito do nome em apreciação Rondon (1948, p . 147) 
faz as seguintes considerações: "Tadáre mána (rio Vermelho) . 
Tadáré == cará: mána == irmão (que traduziremos - espécie 
ou gênero; pois que, em regra os Borôro empregam a palavra 
mána - na nomenclatura fitográfica, para indicar que o ve
getal que nomeiam diverge, sob algum ponto de vista, daquele 
que o nome principal designa. No caso corrente, tadare mana,. 
com efeito, trata-se de uma espécie de cará semelhante aos da 
espécie que êles chamam tadáre, maior porém que êstes". Dês·-· 
tes informes temos a dizer que os Bororo com os quais trava
mos conhecimento não conhecem o curso d'água em apreço a 
não ser pelo nome de Tadariumána. O rio Vermelho para êles. 
é o Pogúbo e não outro rio. Quanto ao emprego de mána tam
bém não encontramos confirmação para os informes de Ron
don. Os indígenas usam do vocábulo para indicar o irmão 
maior e não no sentido indicado. Para esta acepção valem-se, 
como já o indicamos, do sufixo réu. E, finalmente, o cará 
"tadári" é maior do que o cará "tadariumána" . 

No umutina, segundo o testemunho de Schultz o "cará 
cultivado" é denominado Tapatukú e o "cará do mato "Hálaki
riká" (p. 95'). Para "irmão'~ (irmão mais velho) êstes ·índios 
empregam o mesmo têrmo usado pelos Bororo, acrescido de 
um a inicial. Schultz registrou: 

irmão - abioló, abionó, mais moço 
ámalá, amaná, mais velho 
abú, mais velho. 

Schmidt anotou: hermano mayor - amana (p. 39) 

cará - tapatuko (p. 43). 

163 - TUGORÉU - Túgo; réu - Ribeirão afluente da margem 
esquerda do curso médio do rio Pogúbo Xeréu. 

Tugoréu (tugureu, tugeréuo, tugúrêu) designativo do "sa
pé" (Imperata exaltada e Imperata · brasiliensis Trin.) Réu 
significando "semelhante", "parecido·", dá a êste vocábulo o 
sentido de "o que é semelhante ao túgo", "o que parece o túgo", 
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nome p~lo qual é conhecida uma espécie de taquarinha empre
grada ria confecção ~e determinad~s tipos . de flechas, as quais 
recebem também o nome de túgo. ·(} ' ''Tugo~êu Paro" citado por 
Rondon é o mesmo Tugoréu do· E. T. P. S. · · · 
164 - TUGORI - Ribeirão afluente 'da 'margem esquerda do 
curso do rio Pogúbo Xeréu. Na C.M.G. foi registrado "Rib. 
Tugore". ·· · 

Rondon (1948, p. 140), sem dar. o significado, registra o 
nome como sendo o de um morro à margem esquerda do Pogúbo 
Xeréu e de um afluente dêste curso. L·evy Cardoso o tradu.z 
por "tugo, flecha e ri, morró" . Tendo em vista os informes que 
obtivemos dos padres salesianos e dos Bororo da Missão do 
Merúri, parece-nos que o ri.beirão . tirou . o· seu nome de uma 
grande árvore de beira dos rios (não conseguimos saber o de
signativo que tem português), de cujos fruto~ são ávidos os 
peixes, não derivando, conseqüenteniente, de túgo "flecha". 
165 - TUGORIJAO - Tugóri; jáo - Rio afluente da marg-ém 
esquerda do curso superior do rio Oroaríbo Kuriréu (rio Ara-. 
guaia) . E' o nome dado pelos Bororo. ao conhecido rio Diaman-
tino 

De acôrdo com a acepção atribuída· a tugóri no verbete an
terior. tugorijáo significa: localidade ou ·rio da árvore tugóri. 

Hidrônimos originários de aspectos diversos da 
cultura dos Bororo · 

166 - AIJACO - Aíje; áko - Dois são os cursos d'água que 
recebem êste nome: um~ afluente da .margem esquerda do curso 
médio do rio Jakoreugeiáo . (rio das . Garças'), registrado na 
C .. M.G. como "C. do Engano -ou Ajjaco"; outro, afluente da 
margem direi ta do ribeirão . MaxeiáO, . na cidade de Poxoréu 
(na C. M. G. g!'.afado "C . J acó "_. deturpação clara de Aijáco) . . . . . 

Aíje, v. n.0 39; áko (kko) é voz, fala, grito . . Aijáco: grito 
do aíje; ronco do aíje (zunidores). Tais çursos d'água · foram 
assim denominados,. ao que conseguimos apurar, em razão dos 

. ... ~ -. . 
zunidos que os índios teriam ouvido nas ·proximidades dos rios 
em apreço, ·rumores que são a·tribuidos ao· a·íje. · · 
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No umutina, de acôrdo com Schultz (p. 109), "gritar" é 
akáro (aká = áko?) e "canto"; "grito de pássaro" é káro. 

167 - . ARúA PARU - Arúa; páru - Ribeirão afluente da 
margem esquerda do curso inferior d6 rio Baxeiáo (afluente 
do Pogúbo Xeréu). 

:tste curso d'água, conforme está no E .T. P. S., correspon
de ao "Rio Aroapáro ou Novo "da C.M.G. Arúa, segundo os 

' . . 

informes dado-~of. verbete' rt:0 41,"é o nome próprio de um. herói 
lendário, o que p~rmite traduzirmos Aruapáru por: foz do ri
beirão do arúa. · 

~ • . r 

168 - BOPEJAO - Ílópe; iáe·,_· Córrego afluente da margem 
., 

esquerda do ribeirão Sangradouro, na localidade homônima. 

Os entes sobrenaturais dos Bororo podem ser divididos em 
dois grandes grupos: os bópe, espíritos geralmente maus, espí
ritos de médicos ·- feiticeiros (báire) já faleciâ os e os aróe, 
almas ou espíritos. Os bópe ou maeréboe, como também são 
chamados, são temidos pelos índios por traz·erem a doença e a 
morte. Têm êstes espíritos formas monstruosas e vivem, sôbre 
a terra ou debaixo dela (51). 

A propósito da diferença entre as duas categorias de es
píritos, os aróe. de um lado, e os bópe ou maeréboe de outro, 
v. os comentários de Egon S~haden (1945, pp. 74-78). Bopejáo 
traduz-se: córrego do espírito bópe; córrego do bópe. 

(51) _, "O bari (plural de balre) é o feitlcélro da aldeia. Quando o barl moltt"e, 
a sua alma, segundo a crença lndigena, não tem a mesma sorte das outras, 
mas vai para o céu, ou fica vagando pela terra, ou afunda debaixo da ter
ra. Parece que ao c:olljunto das alms dos baire mortos foi dado o nome 
de maereboe; realmen,te, Ukeiwaguu9 nos disse: Bireu baire maereboe 
doguere emague (os Jiiaereboe são ·os baire mortos). São todos espfrltos 

' 
mais ou menos maus de que .~s índios tem mêdo . 

Os maereboe prbi>rlamente · ditos que habitam no céu, tem, no dizer 
dos baire, duas pernas, dois braços, cabelos fortíssimos, costas cabeludas., 
cabeças esburacadas. Quando fumam, a fumaça sal pelos buracos. São ' . os que tornam vermelhas as pedras. Note-se que: tôdas as pedras da re-
gião são vermelhas, pois são riquíssimas de óxido de ferro (laterlte) 

· acumuladas por":ca•·-~, da · d .• gmgação meteó111ca das fochas... ~r
tencem aos maereboe os ruke ~~moscas'>, tobare "mutuca,. .. . . etc. São 
êles, os que presidem os fenómenos celestes, levam o sol em seu curso 
diário, ou melhor, sãO' os 'baite. mestnos (ou maereboe) que levando um 
metal incandescente. na. ~~ça (aro-meriurugOi) aquecem com êste os 
homens ao olhar · a tem.a ... ;, - Colbacchlnl e Albisetti, p. 96. · 
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169 - BOPEJAO .~µBIRÉU - Córr~go afluente da margem 
esquerda do curso médio do rio Baxeláo (afluente do Pogúbo 
Xeréu) . 

Bopejáo, conforme os esclarecimentos do verbete anterior, 
significa lugar ou córrego do espíijto bópe; kuriréu, grande. 
Bopejáo Kuriréu: córrego grande do espírito bópe; córrego se
melhante ao Bopejáo. 

170 - ITUBORERÉU - Itubóre; réu - Córrego afluente da 
margem esquerda do Okiwábo. 

ltubóre é o nome de um dos maiores heróis míticos dos 
Bororo, irmão gêmeo de Bakoróro. V. Colbacchini e Albisetti, 
p . 189-196 . Como itubóre também pode ser tomado na acepção 
de ''bonito", o hidrônimo pode ser traduzido por "córrego se
melhante ao Itubóre" ou "córrego bonito" . Na C.M .G. está 
"C. Itaborereu" . 

171 - KAGOJAO - Kágo; jáo - Oórrego afluente da margem 
esquerda do ribeirão Tugorijáo. 

Kágo (kaggo) é a armadilha de .pesca, feita de taquara, 
' ' ' 

geralmente conhecida pelo nome de pari. Rondon, ao descrever 
esta armadilha, afirma que o kágo é apenas uma parte da mes
ma, enquanto ao todo os índios chamam de baibóra (52). Ao 
que nos foi dado observar, todavia,' os Bororo dão ao conjunto 
dêste engenho de pesca o nome de kágo e não apenas a uma 
de suas partes. Steinen, no capítulo referente às atividades de 
pesca dos Bororo, refere-se ligeiramente a êste processo de 
apanhar peixes, não fornecendo, infelizmente, melhores escla
recimentos a respeito do kágo, do que os dados por Rondon .. 
Os seus informes são os seguintes: "em rios largos, faziam cêr
cas por meio de galhos e grama, deixando alguns buracos em 

(52) - "Aparelho de pescar, o qual consiste em uma telha ou calha, feita de talas 
dispostas, no sentido longitudinal, à maneira de esteira. O cãso é coloca· 
do no boeiro ou escoadouro existente na balbora, como assim se denomtna 
a barragem que fazem os índios nos ribelrões. A égua que essa barragem 
repreza, eseoando pelo boeiro, é recebida no cã.go: ela vasa pelos bltersU
cios do aparelho e o peixes que a corrente arrasta, ficam na calha" -
Rondon, 1948, p . 91 . 
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forma de funil como entrada, havendo de outro lado um tapu-
me de varas de b·arhbu;, (Steinen, p. 614) . 

172 - KAIAMO ~~~~~U - Çórrego afluente da margem 
esquerda do CU1:"SO inferi<;>r : d<;> rio. Kaiámo Kuriréu. 

Kaiámo, já deix~Q~ explícito . no verbete n.0 4~, é a de
nominação genérica de tribos inimigas dos Bororo. Biagaréu 
(biága; réu) significa "pequ~no", "miudo". Kaiámo Biagaréu, 
conseqüentemente; . traduz-se: · o córrego pequeno do kaiámo. 
Na C . M·. G . êste curso d'água corresponde ao rib. Taboca. 

173 - KAIAMODóGE E'rúGO BUTúIE - Córrego afluente 
da margem esquerda · do curso inferior do rio Correntes, e que 
na C. M . G. também foi registrado como rio Benjamim Constant. 

Kaiamodóge, íniinigos· dos Bororo; é ( d) êle.s; túgo, espécie 
de flechas; butúie, ta'quarinhas. O sentido preciso dêste hidrô
nimo é: o córrego das flechas butúie dos inimigos . 

174 - KAIAMO KURmÉU - Córrego afluente da margem es
querda do curso médio do rio J akoreugeiáo (rio das Garças) . 
Na C.M . G. foi consignado sob tríplice denominação: "R. Ban
deira ou R. Caiamo ou R. Tamanduá". Km1ámo Kuriréu: rio 
grande dos inimigos. 

175 - OROAR:fBO KURIRÉU - Rio afluente da margem es
querda· do curso inferior do rio Tocantins. E' o designativo bo
roro para o conhecido rio A.raguaia. 

Oroanõo ( oroaribbo), de acôrdo com Colbacchini e Albi
setti, é sin. de pagadóge (rios') usado nos cantos e também no
me de um ser mitológico. Sabendo-se que kuriréu significa 

' . 
grande, Oroanõo Kuriréu tem a significação de: "rio grande do 
gênio Oroaríbo". Com a primeira acepção, isto é, como sinô
nimo ·de pagadóge, encontramos êste têrmo registrado por aquê
les salesianos no "Canto inicial da Pesca" (53) . De oroanõo co-

(53) ...... Colbacchini e Alblsettl, pp. 391 e 393. Ã p. 396 êstes salesianos referem-se 
novamente ao Oroaribo, quando escrevem: "Também os aroe Atara& . 

. , . Iparoro, ·.Jannauiaroddo, Noalalroddo, Borlgaoroddo, repreesntam as almas 
. dos boróros que estão chorando nas margens dos rios figurado pelo 

oroartbo. Os indlos concebem um pais imaginário de além mundo, habl· 
tado pelas almas; semelhante às imensas planfcles matogrossenses onde 
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. 
mo ente mitológico não há, na obra de Colbacchini e Albisetti, . . 
informes que nos possibilitem uni conhecimento preciso de sua 
natureza. Apenas em algumas estrofes de cantos dos Bororo, 
registradas na obra dêstes missionários, é que oroan'bo está 
como designativo de um ser mitológico (54) . Na C .M.G. êste 
rio foi registrado com a sua designação mais geral: Araguaia 
(tupi), além dos nomes Oroaribocurireu (bororo) e Berocoan 
(karajá) . 

176 - MNAKO - Pána; áko - Córrego afluente do curso mé
dio do ribeirão Kujíbo Pó Rururéu. 

Pána é um instrumento musical de sopro "feito de três ou 
quatro cabaças furadas nas extremidades e ligadas entre si com 
·uma resina preta chamada berago" (Colbacchini e Albisetti, 
p. 136) . O pana, ainda segundo êstes mesmos autores, é consi
derado insígnia ou distintivo do herói Itubóre. V . Carlos Dru
mond, 1961 . 

corre o majestoso rio Oroarlbo, em cujas margens surgem aldeias, mora· 
das das almas. Os índios chamam Oroaribo-kurlréu o rio Araguaia. Note-ae 
que o vocibulo oroaribo = oroart·bo, em que bo = po "Agua'', "rio'' e 
oroarl ''pintado" (peixe), é que dá o nome aos Boróros Orientais. A se
gunda vo1al O, que é clarfsslmá nos cantos, porque é tempo forte, no falar 
comum não é . perceptivel por IMO se grafa sempre Orari" . 

(M) - Estrofe 29 - "0 tambor de bakoro é pintado, o tambor de oroartbo é en
feitado de penas; o tambor do sol é vermelho; o tambor da lua é amarelo. 
Estrofe 30 - "O tambor de bakororo é pintado de pintado (slc); o tam
bor de oroarlbo é enfeitado de enfeites de penas; o tambor do sol é v_... 
melho de enfeites vermelhos; o tambor da lua é amarelo de enfeites ama
relos " - Colbacchlnl e Alblsetti, p . 400. 

Nas cerimonias de lmposl.ção do bà (estojo pentano) o nome de Oroari· 
bo também é citado (p. 171) e na já referida lenda sôbre uma grande viagem 
de exploração há referências expressas a êste hidrônlmo: "Uma grande 
viagem de exploração empreenderam os Bokodorl Exerae juntamente com 
os Aroroe. Entoando cantos partiram do bor6ro de uma aldeia rumo ao 
norte, além do rio das Mortes, e dobrando depois em direção leste e dai 
para o sul, reentraram no pcnto de partida do lado oeste. descrevendo as
sim um Imenso círculo . E nesta viagem devem ter empregado bastante 
tempo, andando como la.m, em pequenas etapas, caçando e pescando e 
fazendo longas paradas nos lugares mais ptTOpfcios . Coisa digna de nota 
que primeiro encontraram foi um grande rio. A um aceno do chefe se 
reuniram e, entoando cântico, impuseram-lhe um nome. Cantaram asstm: 
Exerae xedagaru rekodula oroarlbo, que se tnaduz: 6 . Exerae, o vosso nome 
chegou ao Oroarlbo "e assim o rio se chamou Oroarlbo. Note-se que dizem 
Exerale e não Exerae, porque é canto, e o canto tem forma própria. Os 
rios que se chamam Oroarlbo são vários. Entre êstes está o grande Ara· 
guala" - Colbacchlnt e Albisettl, p . 244. 
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No Vocabulário umutina, de Schultz, ocorre o verbete "bu
zina de chifre - ipóna", cujo nome indígena parece correspon
der ao pána dos Bororo orientais, o qual não deixa de ser uma 
espécie de buzina, embora não seja de chifre . Na lâmina x.xxr 
da obra de Schmidt há uma fotografia desta buzina dos U mu-
tina, cujo nome o autor registra ipo (o) na. A p. 29 da mesma 
obra acha-se a descrição dêste instrumento. que é utilizado pe-
los Umutina para anunciar, ainda de longe, a sua chegada e .. 
também é empregado para conjurar as tormentas 

Ako, já o sabemos, é voz, grito, fala. Panáko: som do ins-
trumento pána. O fato de terem ouvido, nas proximidades do. 
curso d'água, som que se assemelha ao produzido pelo pána,. 
consoante as informações que obtivemos, é que deu origem a 
tal denominação . ~ 

177 - PERIGARA ou TARIGARA- Com êste nome os Bororo· 
denominam o último trecho do rio Pogúbo Xeréu. Os dois no
mes ocorrem também na C. M. G . que registra: "Furo do Piri-
gara ou Tarigara" . 

Perigára ou a variante Tarigára é nome próprio de um ser· 
fabuloso, gênio que sai da água, conforme os esclarecimentos. 
que obtivemos dos padres salesianos e dos próprios índios . Na 
obra de Colbacchini e Albisetti não há referências a êste ser 
mitológico, enquanto Rondon (1948, p. 12?), assevera que Pe-· 
rigára é o designativo do peixe tuvira. 

178 - TABORÉU -Tabó: réu - Córrego afluente da margem 
direita do curso médio do rio Porubí. 

Tabó, da mesma maneira que perigára ( v. verbete ante-· 

rior) é também nome próprio de um gênio, de um espírito. 

Taboréu traduz-se: córrego do gênio Tabó. Rondon (1948. p. 

136) registra o têrmo "tábô" como designativo de uma e~péciP.
de cobra aquática, e não como designativo de ente mitológico. 

Infelizmente, também não nos foi possível obter melhores in-· 

formes sôbre êste personagem de fábula. 
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· .. .,. Hid.rônimos · originários<:·de··fontes di-veraas 

179 - AKmfBO - Akíri; bó - Córrego afluente do rio Pogúbo 
Xeréu (rio São Lourenço) . Apenas no E. T. P. S. encontramos 
o nome dêste curso d'água, sem estar especificado se é afluente 
da margem esquerda ou direita d~ Pogúbo Xeréu. 

Akin'bo significa córrego da penugem branca, pois é com
posto de akíri ( aquíri, akkiri) penugem branca e bó = pó,. 
, . 
agua, rio. 

180 - A:ORA OKóRI - Córrego afluente da margem direita 
do curso médio do ribeirão Porubí. Na C. M. G. esta registra
do "Cór. Auracoré". 

Aora .; (áura), cabeça; okórifi doer, dor, ardência. Aora
okóri: córrego da dor de cabeça. Estranhando tal denominação 
para um curso d'água, esclareceu-nos o Pe. Albisetti que o 
mesmo é resultante de uma epidemia de dor de cabeça, sofri
da pelos Bororo, em certa época, junto ao córrego em apreço. 

No umutina "cabeça", segundo o registro de Schultz, é azó,. 
nome que na realidade deve corresponder a "cabelo", pois com 
esta acepção ocorre em Schm1dt (Cabelos - azó, azú; p. 33), 
no que está de acôrdo com as anotações de Colbacchini e Albi
setti: ao, cabelo; aora, cabeça. Steinen (p. 688) é concordante 
com êstes dois últimos autores, tendo registrado ao e aura, pa
ra cabelo e cabeça respectivamente (cabelos da cabeça - itao: 
cabeça - itáura, ikáura) ao passo que Rondon (1948, p . 80) 
anotou: aura - crâneo, osso da cabeça e au - cabeça, eminên
cia (p. 79). 

Levy Cardoso (p . 406) grafando Auracúre traduz o hidrô
nimo por "crânio grande" (aura. crânio e cúre, grande). 

181 - ATúGO PARU - Rondon dá êste nome como sendo o do 
"Ribeirão Coroado". afluente da margem direita do rio Pogúbo. 

Tratando da sua significação, o conhecido sertanista escre
veu: "0 nome indígena dêste rio não pôde, até hoje, ser tra
duzido pelos próprios Borôros, que ignoram ou não .compreen
dem ·a tradução da palavra atúgo. Será corrupção de adúgo 
(onça pintada)? Não sabem dizer. Etimologicamente, traduz-

' 
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s e: átu, concha queimada. Go significa, também preto, porque 
pode ser variação de xo" (1948, p. 146). ' 

A palavra atúgo ocorre no Bororo com funções de adjetivo: 
pintado - como os exemplos seguintes dão testemunho: "Attugo, 
.adj. pintado; attugo-attugore, adj. pintado miudinho; Attugodo, 
v . pintar, escrever" (C'Olbacchini e Albisetti, p. 412) . Com o 
sentido de onça, portanto o mesmo que adúgo, aparece em de
terminados cânticos dos Bororo, como atesta o exemplo que se 
segue, colhido ainda na obra dos salesianos: "Attugo-kurireu -
.sin. de addugo imedo, onça pintada macho, u. nos cantos" 
(Idem, p. 142). 

Os exemplos que citamos servem para demonstrar que o 
nome, ou melhor, a significação de atúgo não deveria ser ex
tranha aos índios como o afirmou Rondon. As dificuldades en
oeontradas na tradução do vocábulo, assim nos parece, residi
ram na deturpação que o hidrônimo sofreu, pois nossas pes
quisas levaram-nos a forma exata do nome: trata-se de Tugo
páru e não Atugopáru. Conseqüentemente, o rio Atugopám ci
tado por Rondon, é o mesmo Tugó do E . T . P. S . , estudado sob 
o n.0 130, nome êse que designa uma variedade de caburé ( co
:rujinh~). 

Provàvelmente baseando-se nos significados que linhas aci
ma enunciamos - atúgo: adj. pintado -, Levy Cardoso tra
duziu "A,túgo-Paro" por foz do peixe pintado (p. 405). 

182 - ATURAKA - Atu: ráka - Córrego afluente do rio 
'Poxeréu. 

Atu, concha grande, caroço (v. n.0 42); ráka (rakka) forte, 
<iuro, resistente. Aturáka: córrego do caroço resistente; cór
rego da concha dura. 

183 - ATUREBEIAO - Aturébe; iáo - Córrego afluente da 
margem esquerda do curso médio do rio Pogúbo Xeréu (rio São 
Lourenço) . Trata-se do curso d'água que na C. M. G. e na F. C. 
·foi registrado sob o nome Tribiau, atestando eloqüentemente a 
grande deturpação sofrida pelo hidrônimo . 
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Aturebeiáo significa córrego das conchinhas ( v. verbete 
n.0 40). 

184 - BARIGA.JAO - Baríga; iáo - Córrego afluente da mar
gem esquerda do curso médio do rio Jakoreugeiáo (rio das 
Garças). 

Baríga, pedra sílex; iáo, localidade (localidade ou rio· da 
pedra sílex) . Levy Cardoso interpreta o hidrônimo como "mo
rada da mulher do bári, pagé" (p. 406) , quando, em verdade a 
esposa do médico-feiticeiro é chamada barigo e não bariga. 

185 - BIAGARÉU - Córrego afluente da margem esquerda do 
curso médio do rio Pogúbo (rio Vermelho). 

186 - BIRfKI PARU - Córrego afluente da margem esquerda 
do curso médio do rio Pogúbo (rio Vermelho) . Na C. M. G. o 
hidrônimo ocorre sob a forma Birigue. 

Biríki deriva de bíri "pele", "couro", "casca" e kí "sêco", 
"enxuto", "encolhido", "murcho", "franzino". Biriki Páru: foz 
do córrego da pele sêca. 

No umutina o designativo de "pele" e "couro" é bíriká 
(Schultz, p. 119; Schmidt, p. 34), enquanto para "sêco" em
gregam o mesmo vocábulo kí usado pelos Bororo (Schultz, p . 
123). Schlnidt (p. 45) consigna kyi. 

187 - ERAGUAO - Erág'i; jáo - Córrego afluente da mar
gem direita do curso médio do rio Jakoreugeiáo (rio das Gar
ças). 

Eragijáo tem o significado de córrego do osso sêco, com
pondo-se de é ( d) êles, rá, osso; gí = kí, sêco; jáo, localidade. 

No verbete anterior apontamos o uso, por parte dos Umu
tina, do vocábulo kí para o mesmo sentido que tem entre os 
Bororo; para "osso" é de uso laká (Schultz, p. 117) ou daka 
(Schmidt, p. 34), sendo que da ou la é certamente alteração 
fonética de rá. 

188 - EVIJAO PARU - Córrego afluente da margem direita 
do curso inferior do rio Jakoreugeiáo (rio das Garças). 

• 
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q nome dêste rio, vulgarmente conhecido por "Barreirinho~ 
( C. M. G. : "C. Evijau ou Barreirinho"), lembra provàvelmente· 
um acontecimento de grande importância na vida do grupo,. 
pois o seu significado é "foz do córrego da mortandade", lem-· 
brando a ocorrência de choques com seus. inimigos ou o gras
samento de epidemias que freqüentemente dizimam grande 
número de índios. 

Ví ou bí "morrer", "morte", "triste", "melancólico", "des
maiado". 

189 - IKUIÉBO - lkúie; &ó - ·-Córrego a-fluente da margem 
. ~ 

esquerda do rio Cuiabá, na cidade homônima, vulgarmente de-
nominado "Córrego da Prainha". 

lkúie "estrelas" ou "pepitas de ouro"; bó "água". V. o ver
bete n.º 49. 

190 - IMEIAO - íme; é; iáo - Córrego afluente da margem 
esquerda do curso inferior do rio Pogúbo Xeréu (rio São Lou
renço) .. 

1me, homens; é ( d) êles; ião, localidade . Imeiáo: córrego· 
dos homens . 

191 - JARúRU BIAGAlRÉU - Ribeirão afluente da margem 
esquerda do ribeirão Jarúru Kuriréu. E' o rio que na C.M .G. 
está como afluente do Batovi (nome vulgar do Jarúru Kuriréu) 
sob os designativos: "Jaruro o.u Areiado". 

Jarúru, barulho, rumor; soar, troar; Magaréu, pequeno. fi
no . Jarúru Biagaréu: ribeirão barulhento pequeno. 

192 - JARúRU KURIRÉU - .Ribeirão afluente da margem 
esquerda do curso médio do rio Jakoreugeiáo (rio das Garças) . 
E' o mesmo ribeirão "Jarurocurireu ou rib. Batovi" da C.M.G. 

J arúru Kuriréu traduz-se: ribeirão barulhento grande . 

193 - JERfGI - Ribeirão afluente da margem esquerda do 
curso inferior do rio Pogúbo (rio Vermelho) . 

Je.rígi, que na C.M.G. foi grafado Jorlgue, significa "le
nha sêca"; "lenha" .. V. n. 0 33. 



• 
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194 - JER1GI XERÉU - Ribeirão afluente do curso inferior 
do ribeirão Jerígi. Na C.M.G. está "rib. Jorigue-:x:oreu ou 
rib. Joriguinho". 

Jerígi Xeréu tem o significa·do de "ribeirão da lenha sêca 
..escu.ra" (xeréu = preto, escuro). Interessante é constatar que! 
além dêste "Jorigue xoreu" a C.M.G. registra um outro curso 
.d'água, ainda afluente do Jerígi,com nome híbrid.o: Jorigue 
preto. 

195 - JERIGíGA - Jerígi; íga (= íka) - Córrego afluente 
da margem direita do curso médio de- ribeirão Kujíbo Pó Ru-

r rureu. 

Jerigi, lenha sêca; íga ou íka, cerne. Jerígiga: córrego do 
A 

1cerne seco. 

196 - .JERfGI KIARIGóDU - Córrego afluente da margem 
-esquerda do rib. Jerígi Xeréu. Na C. M. G. foi consignado sob 
.a forma "Cor. Jorigue Quiarigodo". 

Je.rigi, lenha sêca; kiarigódo, triste (ter saudade; sauda· 
de), parado. Jerígi Kiarigó~u: córrego da lenha sêca de águas 
paradas. 

19.7 - JERfGI KUJAGURÊU - Córrego afluente da margem 
direita do córrego Jerígi Xeréu. 

Jerigi, lenha sêca; kujaguréu, vermelho, pardacento. Jerígi 
:Kujaguréu: córrego da lenha sêca pardacenta ou avermelhada. 

198 - JORUBOJAO - Jorúbo; jáo - Córrego afluente da 
:margem direita do curso médio do rib. Oroaríbo Kuriréu .(rio 
Araguaia). Na C.M.G. êste curso d'água aparece sob o nome 
·"R. Caiapózinho". 

Jorúbo é desdgnativo genérico para :doenç·a, moléstia e 
:ainda remédio. Jorubojáo: córrego da doença. No umutina, se
gundo Schultz "doença" é húruno, parecendo-nos claramente 
:ser o mesmo jorúbo dos Bororo (h = j e n == b) . 

199 - JORúBO KúRU - Córrego afluente da margem direita 
'do córrego Pogúbo Poreréu Poruguréu. 
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Jorubokúru (kúru, líquido) nome geral para remédio_ lí
quido (especialmente para os remédios dos civilizados). Na 
C.M.G. além do designativo bororo ''Cór. Jorubucurà", foi 
também grafado o nome vernáculo: "Cór. Empanturro". 

200 - KIEVfRI IKUDóDA - Kíe; é; víri; ikúdo; da - Córre-· 
go afluente da margem esquerda do rib. J arúru Kuriréu. 

Kíe, antas; é, (d) elas; víri (: bíri), couro; ikúdo, fazer 
correias; da, suf. de localidade. Kievíri Ikudóda: córrego das 
correias do couro das antas . 

201 - KUGARúBO -· Kugáru; bó ( = pó) - Córrego afluente 
do rio Cuiabá, ao norte da cidade homônima. 

kugáru ( cugáro) ''praia de rio", "areia" . Kugarú bo: cór
rego da areia . 

No umutina, consoante o testemunho de Schultz (p. 89) 
areia é xoare, xeare, e no de Schmidt (p . 35) juarí. 

202 - KUGARU BORÉU - Kugáru; bó; réu - Córrego aflu
ente da margem esquerda do rib . Akinábo. 

Kugáru, areia; bó, pluma. Kugáru Boréu·: ribeirão d~ areia. 
recobert_a de plumas. A denominação em apreço é devida ao 
fato das praias do ribeirão ficarem inteiramente recobertas de 
penas, quando as aves estão na época da muda. Parece-nos que 
o rio "Kugáru Poxoreu" registrado por Levy Cardoso, corres
ponde a êste Kugáru Boréu do E. T. P. S . 

No umutina "pena" é ibotoká (Schultz, p. 119) ou ibotaka 
(Schmidt, p. 34). O bode ibotoká corresponderá ao mesmo fo
nema do bororo? 

203 - MERfBO - Méri; bó - Por êste nome são conhecidos 
de maneira geral, pelos Bororo, os afluentes da margem esquer
da do Oroaríbo Kuriréu (rio Araguaia). 

Méri designativo do "sol". Méribo: córrego do sol. Méri e 
Ari, caracterizados como parelha de irmãos, são personifica
ções do sol e da lua respectivamente e figuras de especial re
lêvo na mitologia dos Bororo . Entre os umutina o sol (Mini) e 
a lua (Hári) também "são companheiros cujas aventuras nar-

• 
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ram com espírito de humor. Destacam Mini como inteligente,. 
às vêzes mau e Hári como imprudente, que procura imitar as 
peripécias do seu companheiro o sol, vindo a falecer, vitimado 
pela sua incapacidade. Mini recolhe a lua morta, enrolando 
seus despojos numa esteira de palha que coloca de lado". De
pois de algum tempo a lua resuscita (55). Schmidt (p. 35) dá 
ao sol o nome de baru (?) e para a lua ali (55a.). 

204 - MERfBO Pó - Outra denominação, ao que nos foi dado 
apurar, dada ao rio Jakoreugeiáo (rio das Garças). 

• 

205 - MERIRfBO - Meriri; bó - Córrego afluente da margem 
esquerda do rio Cuiabá, a montante da cidade homônima. 

I 

Meriri é o designativo genérico para "metal", o que dá ao· 
hidrônimo o sentido de: córrego do metal. 

206 - MERfRI BORÉU - Meríri; bó; réu - Córrego afluente 
dâ margem esquerda do rio Cuiabá, a montante da cidade ho-

" . mon1ma. .. 
Meríri, metal; bó - pó, água; réu, semelhante. Meríri 

Bor~u: córrego semelhante ao Meriríbo. A origem do nome es
tá evidente, pois trata-se de dois cursos d'água com feições 
similares, sendo o Meríri Boréu menor que o Meriríbo. 

207 - NóA KURIR~U - Nóa; kuriréu - Córrego que tem as 
nascentes na serra ·do J erônimo e deságua no pantanal do rio 
~inábo. 

Nóa, lambedor (v. n.ºs 87 e 147); kuriréu, grande. Nóa. 
Kuriréu: córrego de lambedor grande. 

(55) - Colbacchlni e Albisetti legaram-nos diversas lendas que têm como perso
nagens principais os irmãos Mérl e Ari. 
P. 232 - Lendas sôbre o Sol e a Lua, Mérl e Ari . 
P. 233 ~ A primeira morte de Arl. 
P. 236 - Segunda morte de Arl e sua nova ftssurelção. 
P. 237 - Terceira morte de Ari e sua ressureição. 
P. 237 - Meri e Arl sobem ao céu. 
Note-se que, à semelhança do relato mítico dos Umutina, no qual a lua 
ressuscita, também entre os Bororo êste acontecimento ocorre em tõdas as: 
lendas referentes a Méri e Ari . 

(55a.) - · Báru é "céu .. e não "sol". Houve evidente engano por parte de Schmldt. 
Ã p. 35 do seu Vocabulário "céu" equivale a· meni (deve coresponder ao. 
mini "sol" de Schultz) . Báru entre os Bororo orientais também é "céu". 
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208 - PAGA KIRÉU - Pága; kiréu - Córrego que tem as 
nascentes na serra do Jerônimo e deságua no pantanal do 
Baxeiáo (afluente do Pogúbo Xeréu). 

Pága, córrego; kiréu, sêco. Pága Kiréu: córrego sêco. 

209 ~ PAGA KURIRÉU - Pága; kuriréu - Dois cursos d'água 
são conhecidos sob esta designação: um, afluente da margem 
direita do curso superior do rio Pogúbo Xeréu, e que na C.M.G. 
está com os nomes "Cór . Pagacurireu ou Cór. Grande", sendo 
êste último nada mais, nada menos, do que a tradução do no
me bororo (pága, córrego, kuriréu, grande); o outro é afluente 
da margem direita do curso médio do rio Pogúbo Xeréu. Na 
C . M. G . êste hidrônimo foi grafado Pagu-kurlireu. 

210 - PAGA PARU - Pága; páru - Sob a grafia Pagapáro 
Rondon registra dois córregos: um, afluente da margem direita 
do rio Pogúbo e outro, em margem idêntica, no Pogúbo Xeréu. 

Pága, córrego; páru, foz. Pága Páru: ribeirão da foz. 

211 - PABOGARIJAO - Paro.gári; jáo - Córrego afluente 
da margem direita do curso médio do ribeirão Kujíbo Pó Bu-

, 
rureu. 

Parogári designativo genérico para piçarra (fase da decom
posição da rocha em que ela está semi-agregada; terra mistu
rada com areia e pedregulho; cascalho); jáo; localidade. Paro
garijáo: córrego da piçarra. 

212 - P,OBóRE - Póbo; ré - Rápido no rio Pogúbo, pouco 
a montante da cidade de Rondonópolis. 

Póbo, água; ré, correr. Pobóre: cachoeira. Como está evi
dente, é nome genérico para quéda d'água, cachoeira, mas, no 
caso presente, é nome próprio. Trata-se de caso semelhante a 
Itú do tu pi-guarani. Na C. M. G. está Pobone por Pobóre. 

213 - POBóRE BúTU KURIR~U - Salto no curso médio do · 
rio Póbo Kuriréu (rio das Mortes) . 

Póbo, água; ré, correr; bútu, quéda; kuriréu, grande. Pobó
re Bútu Kuriréu: cachoeira grande; salto grande. 
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214 - PóBO KURmÉU - Rio afluente da margem esquerda 
do curso médio do rio Oroaríbo Kunréu (rio Araguaia). E' o 
nome que os Bororo dão ao conheciào rio das Mortes ou rio 
Manso. 

Póbo; água; kuriréu, grande. Póbo Kuriréu: rio grande. 
:Parece tratar-se de simples transformação de um nome comum 
-em nome próprio, pois não tendo designação especffica para o 
rio em apreço, os Bororo, provàvelmente por influência dos ci· 
vilizados, criaram êste neologismo, traduzindo para a sua lín
gua os vocábulos que · deviam ouvir com certa freqüência: rio 
grande. 

215 - P9EKURÉU - Pó; ekuréu - Córrego afluente da· mar
gem esquerda do rio das Mortes, ao qual os missionários sale
'Sianos batizaram de rio São Marcos. 

Pó, água; ekuréu, amarelo. Poekuréu: córrego amarelo. 

216 - POKó - Pó; kó - Córrego afluente do curso médio do 
rio J-akoreugeiáo (rio das Garças) . 

Pó, água; kó, mau cheiro. Pokó: córrego fétido. 

217 - POKUJAGU - Pó; kujágu - Córrego afluente da mar
gem direita do rio Póbo Kuriréu (rio das Mortes), a montante 
da cachoeira Pobóre Bútu Kuriréu. 

Pó, água; kujágu, vermelho . Pokujágu: córrego de águas 
avermelhadas. 

218 - PORERAKA - Pó; ré; ráka - Córrego afluente da mar .. 
gem esquerda do curso médio do rio Póbo Kuriréu (rio das 
Mortes). 

Pó, água; ré, correr; ter; ráka, força, ímpeto. Poreráka: 
água que corre com força; água que tem força; rio impetuoso .. 

219 - POúRU - Pó; ú; ru - Dois cursos d'água recebem esta 
designação. Um dêles é afluente da margem esquerda do curso 
inferior do rio Jakoreugeiáo (rio das Garças); outro é afluente 
da margem esquerda do curso inferior do Pogúbo Xeréu (rio 
São Lourenço). ~ste último, na C.M.G. está com o nome ver .. 
náculo: "R. Agua Quente". Considere-se que o vocábulo por .. 
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tuguês nada mais é do que simples tradução do têrmo _ boror9-t
pois o hidrônimo é composto de pó, água; ú (d) ela; rú, .ca}or· 
= córrego da água quente. Ol nome é devido, segundo ap~ra-

mos, às nascentes do rio, que manam água quente. 

220 - POXERÉU - Pó; xeréu - Além da conhecida cidade
matogrossense que tem êste nome (vulgarmente Poxoréu), cé-
lebre pela atividade de garim:pagem nos seus arredores (56),. 
dois rios também recebem esta denominação: um, afluente da 
margem esquerda do curso inferior do rio Pogúbo (rio Verme
lho), a cêrca de 20 km. a jusante de Rondonópolis, e que na:. 
C.M.G., além do nome indígena, -traz os designativos de "R .. 
Ponte de Pedra ou R. Dr. Correia"; outro, no curso superior 
do rio Pogúbo (rio Vermelho). ~ste segundo J:>oxeréu, que· 
também é conhecido por R. São João, conforme está na C.M.G., , 
passa pela cidade homônima, a qual emprestou, corri tôda cer-.. 
teza, a sua designação . 

221 - TORIJAO - Tori; jáo -. Córrego afluente da margem· 
direita do rio Jakoreugeiáo (rio das Garças), perto da ci_dade
de Tesouro. 

Tóri, pedra, rocha; jáo, localidade. Torijáo: córrego das , 
pedras. 

222 - TORIKUJAGU - Tóri; kujágu - Córrego afluente da:: 
margem esquerda do curso médio do rio Jakoreugeiáo (rio das 
Garças). 

Tóri, pedra ( = piçarra); kujágu, vermelho. TorikujáIDJ:~ 

córrego da piçarra vermelha. Na C .M. G. êste curso d'água foi. 
registrado somente com o nome que tem em português: "Cór. 
Lageado". 

(!56) - "Proximadamente a metade da população do Alto São Lourenço locallza11e· 
em Poxoréu e nas "corrutelas" que a cercam. Poxoréu, elevada à catege>-
ria de ct~ade em 1938, tem aproximadamente 3.000 habitantes; possui esco-. 
las, um comércio relativamente sortido, quase todo em mãos de sírios 
sendo a sede do munlcfplo homônimo, com 4 dlstrito.s: Coronel Ponce • . 
Rondonópolls. Ponte de Pedra · e o da sede. Em 1943 o munlcfpio pro~uzl~ .. 

... cêrca de 6.000 quilates de diamantes, mas já chegou a produzir 1.500~ 

- quilates por mês•• - Fernando Flávio Marques de Almeida, 1946. 
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223 - TORIMORóRA - Tóri; moróra - Cachoeira no curso 
inferior do rio Kujíbo Pó Rumréu. 

Tóri, pedra; moróra, peito, torax . Torimoróra: cachoeira 
da pedra em. forma de torax. 

• 



• 

, 

• 



, 
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CONOLVSõES. 

Os principais resultados do nosso trabalho,, podem ser· as
sim sintetizados: 

- Os topônimos aqui estudados constituem o melhor ele
mento par<l; a delimitação precisa do antigo território ocupado 
pelos Bororo, enquadrado dentro dos paralelos 15° e 18º de lati
tude sul e 52º e 57° de longitude oeste aproximadamente, em .. 
bora alguns informes sôbre as deslocações dêstes índios pelo 
territót1io matogrossense, fazem crêr que 'tenham atmgiHos 
paragens além daquelas que os topônimos assinalam. 

- Tais denominações, a maior parte delas já registrada 
em cartas e obras de caráter geográfico, têm significativa im
portância dentro do âmago da toponímia brasileira, pois foram 
dadas pelo próprio índio, não sendo produto da ação do civili-
2:ado, como sucedeu, p. ex., com a maior parte dos topônimos 
de origem tupi-guarani. Conseqüententente, e êste fato é in
conteste, elas testemunham uma ocupação real por parte dos 
Bororo da área geográfica acima enunciada. 

- Todos os topônimos foram devidamente restaurados, em 
que pese a deturpação que muitos dêles já sofreram, e o signi
ficado dos mesmos não está baseado em simples hlpóteses, 
mas, ao contrário, correspondem a realidade, dado o controle a 
que foram submetidos junto aos melhores conhecedores da 
língua e junto aos próprios índios. 

- A condição de grupo de caçadores por excelência está 
refletida, a nosso ver, na toponímia bororo, pois dos 55 nomes 
dados aos morros mais de 50% (29) referem-se a animais, dis
tanciando-se de modo bastante acentuado dos demais (9: ve
getais; 10: aspectos diversos da cultura; 7: fontes diversas). O 
mesmo é válido, em linhas gerais, para os nomes dos rios, ten
do em vista que dos 168 hidrônimos arrolados 78 fazem alusão 
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a animais, numa proporção de pouco menos de 50% (32: ve
getais; 13: aspectos diversos da cultura; 45: fontes diversas."' 
~stes dados falam bem alto, no nosso entender, do gênero de 
vida dos Bororo, pois se diferente fosse a principal atividade 
do grupo, provàvelmente outros aspectos teriam influenciado 
a mente dos indígenas na denominação dos acidentes geográ
ficos. 

- Embora não tivesse sido escopo principal do nosso tra
balho tratar do nexo lingüístico bororo-umutina, os poucos ele
mentos aqui apresentados nos permitem reafirmar o parentes
co entre os dois grupos, num grau de conexão mais estreito do 
que até agora tem sido apontado. 

Mas Schmidt, p. ex., tratando do problema, conclue que 
"existe, din duda, algún parentesco entre el idioma Umotina y 
el idioma de los Bororós da Campaiia. Pero eso no autoriza a 
tener los Umotina por um ramo de los Bororós" (p. 33) . In
felizmente, o material de que se valeu o ilustre etnólogo foi 
bastante escasso e, sem dúvida, bastante deficiente. Tivesse-lhe 
sido possível utilizar os trabalhos dos missionários salesianos 
referentes aos Bororo orientais, provàvelmente a sua opinião 
seria diferente. 
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AnNDICE 

AEIAO - Ae, felídeos; é (d) êles; iáo, localidade ·(localidade dos 
felídeos) . Córrego afluente' do Okogeiáo, rib. Areia ou Flo
riano. 

AIGOJAO - Aígo, suçuarana; jáo, localidade da suguarana). Cór
rego afluente da margem direita do Póbo Kuriréu, r. das 
Mortes, a montante do Pobóre Bútu Kuriréu. 

AUAO - Ai, felideo; jáo, localidade (localidade do felideo) . Desig
na: 1. córrego afluente do Pogúbo Xeréu, r. S . Lourenço; 
2. córrego .afluente da margem esquerda do Porubí. 

AKIDOBOR:tU - ? Córrego afluente da margem direita do Poxeréu, 
pouco a jusante da cidade de Po:xoréu; córrego Aquidoboré. 

AKINABO - ? R. afluente da margem direita do curso médio do 
Baxeiáo, rio Itiquira; R. Akinábo ou Peixe de Couro . 

AKIRIABO - Akírl, penugem; a, suf . poss.; bó, água (rio com pe
nugem, i. e. rio bonito) . E' uma denominação menos comum 
do Pogúbo Xeréu r. S. Lourenço. 

AKOJAO PARU - Aku, macaiba; jáo, lugar; páru, barra (foz do 
córrego da localidade da macaiba) . Cór. afluente da mar
gem direita do curso inferior do Okogeiáo, r. Coguejau, e 
de sua foz. 

ARAR.úGA - ? Córrego afluente do r. Cuiabá a montante da cida
de homônima. 

ARiDU BúTA - Arédu, mulher, búta, quéda (córego da quéda da 
mulher) . Córrego afluente da margem esquerda do Kujíbo 
Pó Rururéu. rib. Barreiro. 

AROEIAO - Aróe, cadáveres; é, ( d) êles; iáo, localidade (lugar dos 
mortos). Designação de lagoas ou remansos onde os bororo 
costumam sepultar os próprios mortos; cemitério (neologis
mo). Designação de um córrego afluente da margem esquer
da do Pógubo, r. Vermelho. 

AROEJARI - Aróe, cadáver; jári, toca (gruta onde se sepultou al
gum cadáver) . Designação de grutas onde antigamente os 
bororo costumavam depositar os ossos de seus mortos. Tre
cho do Pogúbo, r. Vermelho, entre a localidade Jarudóri e 
a cidade de Rondonópolis. 

ATURúA Kó MEfBO - Aturúa, grandeza; kó, pescoço; meíbo, tor
tuosidade (morro com . a -sumidade torta) . Morro na região 
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do curso inferior do Pogúbo Xeréu, r. S. Lourenço. V. 
Aturuári. 

ATURúA óRO - Aturúa, grandeza; óro, filhote (grande morro, 
mas menor que os circundantes). Morro na região do curso 
inferior do Pogúbo Xeréu, r. S. Lourenço. V. Aturuárl. 

BAK:tBO - ? Pequeno afluente do Pogúbo Xeréu, r. S. Lourenço .. 

BAKEIARI - Báke? é (d) êles; iári, toca. Elevação nas nascentes 
do Aturebeiáo tóri, córrego Tribiau. 

BAKIDóBO - ? Antiga denominação do Kujíbo Pó Rururéu, rib. 
Barreiro. 

BARA1BO - ? Córrego afluente do Pogúbo Xeréu, r . S. Lourenço. 
BAXERA PARU - Baxerá, árvore da floresta; páru, foz (foz de um 

córrego onde há certa árvore da floresta). Córrego afluente 
da margem direita do curso médio do Okogeláo, rib. Co
gueau, e sua foz. A Baxe·rá fornece madeira dura para a 
confecção de certo tipo de túgo, flecha. 

BfRO :f:KE PODO - Bíro, pequeno pássaro; é (d) êles; ké, bebida; 
póbo, água ( córrego em que foram encontrados alguns pás
saros bíro bebendo água). Córrego afluente da margem di
reita do curso inferior do Porubí, r. Porube Aid'jau . 

Dó E ETóRE ETó BODUR:f:U - Bóe, índios bororo; et ( d) êles; 
óre, filhos; et (d) êles; ó, dente; bódu, nascimento; réu, suf .. 
sem. (elevação semelhante a dentes quando estão para nas
cer nas crianças). Morro à margem do Jarúru Kuriréu, rib. 
Batovi. 

BOKUAR:f:BO - Designação de certo peixe . Córrego afluente da 
margem esquerda do curso inferior do Jakoreugeiáo, r. das 
Garças. 

BóRO JAO PARU - Bóro, caracolzinho; jáo, localidade; páru, co
meço (começo do córrego do caracolzinho) . Córrego afluente 
da margem direita do Okogeiáo, rib. Areia. 

BORóRI - Bóro, caracolzinho; ri, morro (morro em que abundam 
caracoizinhos). Pequena elevação situada no curso superior 
do Okogeiáo, cór. Areia. 

IKfilAPA - Ikúia, flecha-arpão; pá, lugar (lugar da flecha-arpão) .. 
Designação: 1. de uma localidade onde se pesca com a flecha
arpão; 2. de uma localidade onde antigamente os bororo cos
tumavam pescar com flecha-arpão, correspondente à foz do 
lkuiébo, córrego Prainha, afluente da margem do rio Cuiabá, 
na cidade homônima. Julgamos que o nome da capital de 
Mato Grosso, Cuiabá, justamente edificada nas duas mar
gens do córrego da Prainha, não seja outra coisa que a cor
rupção e sonorização de lkuipá. 
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IPAR:tBI - lpáre, moços; rí, morro (morro dos moços). Elevação 
nas proximidades da localidade Jarudóri. 

IRUIPA - lruí, piuva; pá, lugar (localidade da piuva derrubada). 
Córrego afluente da margem direita do curM inferior do rib. 
Porubí, rib. Porube Aidjau. 

IWOEIAO - fwoe, taquarinhas; é ( d) elas; iáo, localidade (localida
de das taquarinhas). Córrego afluente do curso inferior do 
Jakoreugeiáo, r. das Garças. 

llWóRO Kó - lwóro, bebida de acuri; kó, mau cheiro ( córrego em 
cujas margens sentiu-se mau cheiro de bebida alterada d~ 
acuri). Córrego afluente da margem direita do Porubí, r. 
Porube Aidjau. 

JúRE BORÉU PARU - Júre, sucuri (Eunectes murinus). Córrego 
afluente da margem direita do curso inferior do Okogeiáo, 
rib. Areia. 

KADOGúBO - Kádo, taquara; gú ( = gúru) abundância; bó, água 
(curso d'água do taquaral) . Afluente do r. Cuiabá a montan
te da cidade homônima . 

KADOMóGO - Kádo. taquara; mógo, morada (morada das taqua
ras). Taquaral. E' a denominação de uma região rica em ta
quarais, correspondendo a boa parte do r . Taquari, do qual, 
porém, os bororo não conhecem a foz. Uma localidade d<> 
mesmo recebeu a denominação de Kóxo í, cajueiro, que, pro
vàvelmente, originou o nome da cidade de Coxim. 

KAMARARI, Morro nas cabceiras do Tadariumána, r. Prata, afluen
te da margem esquerda do Pogúbo, r. Vermelho. 

KIDóBO Pó - Kidóbo ? pó, água. Lagoa nas proximidades d0> 
Korogédu Páru. E' denominada também Koróge Éke Póbo. 

KORAóRI - Koráo, papagaio verdadeiro; ri, morro (morro do papa
gaio verdadeiro) . Morro a 30 km. da colônia indígena d0> 
Meruri, comumente denominado Morro Grande. 

KORÓGE ÉKE PóBO - Koróge, membros de um sub-clã dos Páiwoe;· 
é (d) êles; ké, bebida; póbo, água (Córrego dos Koróge). 
Córrego afluente do curso inferior do Pogúbo Xeréu, r. S. 
Lourenço. 

KUGARU NóA - Kugáru, areia; nóa, alvura. (Córrego da areia. 
branca) . Córrego afluente da margem esquerda do Pó Ekuréu, 
rib. São Marcos, perto de sua foz. 

KUIADA PARU - Kuiáda, milho; páru, foz (foz do córrego do mi
lho). Córrego afluente da margem direita do Jakoreugeiáo, 
r. das Garças, pouco a montante da barra do Kujíbo Pó Ru
ruréu, rio Barreiro. 

KUIAóRI - Kuiáo ? ri, morro. Morro situado no curso inferior d<> 
Pogúbo Xeréu, r. S . Lourenço. 
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K~JmõRJ - Kujíbo, rib. Coxipó; ri, morro (morro do rib. Coxipó). 
Morro nas margens do Kujíbo, rib . Coxipó .· 

MANADóRI - Máno, cilindro de caeté; dórl, morro (morro seme
lhante, na forma, a um cilindro de caeté). Morro nas mar
gens do Pogúbo Xeréu, r. S. Lourenço. 

NõA PADU TADAWU - Nóa, labedor; pádu, lugar onde está algo; 
tida, dentro; wu, aquilo (aquêle córrego dentro de um· lam
bedor). Córrego afluente da margem esquerda do Kujíbo Pó 
Rururéu, rib. Barreiro. 

NOIDóRI - Noído, babaçu; ri, morro (morro do babaçu) . Designa
ção de uma elevação à margem esquerda do Póbo Kuriréu, 
r. das Mortes . 

NONóGO 1KA - Nonógo, urucu; íka, arbusto (arbusto de urucu). 
Designação do urucuzeiro. Afluente da margem direi ta do 
Kujíbo Pó Rururéu, rib . Barreiro. 

óRA - ? Designação: 1. da vegetação subaquática dos pantanais; 
2. de um córrego afluente da margem direita do curso infe
rior do Pogúbo Xeréu, r. S. Lourenço. 

POBOJARI - Póbo, água; jári, buraco (buraco d'água). Designação: 
1. de um olho d'água; 2. de uma localidade onde um olho 
d'água gera um córrego afluente do Porubí, perto de sua foz. 

Pó RAIRiU - Pó, água; rairéu, o comprido (rib. comprido). Rib. 
afluente da margem esquerda do rio Cuiabá, ao norte da ci
dade homônima. 

PORúRU - Pó, água; rúru, sujeira (rio turvo). Córrego afluente 
da margem direita do Kujíbo Pó Rururéu, rib. Barreiro. 

BiA JAO - Réa, tatuetê; jão, lugar (córrego do tatuetê). Córrego 
afluente da margem direita do Porubí, rib. Porube Aidjau . 

. BOKOEIAO RóGU - Rókoe, curimatãs; ião, localidade; rógu, pe
quenez (pequeno córrego dos curimatãs). Córrego afluente 
da margem esquerda do Kujíbo Pó Rururéu, rib. Barreiro . 

RóTU - Argila preta (córrego da argila preta). Córego afluente da 
margem direita do Kieria. 

TAGIR1BO - Tu, sua; agíri, penugem branca; bó, água ( córrego da 
penugem branca) . Córrego afluente do Tadariumána. 

'TAMJGEIAO - Tamíge, pl. de tamígi, anhumas (Palameida comu
ta); Ião, localidade (r. das anhumas). R. afluente da mar
gem direita do Oroaribo Kuriréu. 

TUBOREIAO - Tubóre, lambaris; iáo, localidade ( córrego dos lam
baris). Córrego afluente da margem direita do curso inferior 
do Porubí, rib. Porube Aidjau. 

TU,BóRE KURIRf:UGE IAO PARU - Tubóre, lambaris; kurlréu, o 
grande; ge, suf. pl. ; é ( d) êles; láo, localidade; páru, foz 
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(córrego dos grandes lambaris e sua foz). Córrego afluente 
margem direita do curso inferior do Okogeiáo, rib. Cogueau. 

TUBOREIAO RóGU - Tnbóre, lambaris; iáo, localidade; rógu, pe
quenez (pequeno córrego dos lambaris) . Córrego afluente 
da margem direita do Nonógo tka Gúru. 

XfWU BAGA - Xíwu, var. de pica-pau; bága, curso d'água (córre
go afluente da margem esquerda do Olduábo, rib. K.iuábo. 
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