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Este trabalho, o riginahncnte u1na Disserta

ção de Mestrado apresentada na Universidade de São Paulo em 
1980, pode agora ser publicado graças ao apoio da F APESP e 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na pessoa 
de seu Diretor, Professor João Baptista Borges Pereira, a quem 

agradeço. 
Procurei, na rr1edida do possível, incor-

porar os comentários e sugestões da banca examinadora: Prof. 
Maria Sylvia de Carvalho Franco e Prof. Renate Viertler. Pare
ceu-n1e, no entanto, importante manter a redaçã'o original do 
texto. Neste sentido, nã'o incorporei ao trabalho a discussão da 
literatura sobre os Bororo posterior a 1979. As teses, livros 
e artigos que surgiram após esta data são apenas registrados numa 
nota de rodapé . 

Continuo grata às pessoas que, n1e auxi-
liara1n na redação deste trabalho ; por isso mesmo segue , na ín
t cgra. o capítulo de agradecfrnentos escrito e1n J 979 . 1/1 
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1\ notação das posições genealógicas 5egue o uso em inglês: 

do da irmã' da mãe. 

M = Mother (mãe) 
Z = Sister (irmã) 
H = Husband (marido) 
F = Father (pai) 
S = Son (filho) 
W = Wife (esposa) 
8 = Brother (irmão) 
D = Daughter (filha) 
Assim, por exemplo 
MZH = mother's sister's husband =mari-

17 
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Sobre os índios Bororo de Mato Grosso 
muito já se escreveu. "'Mais do que qualquer outro grupo tribal 
brasileiro, os Bororo de Mato Grosso deram origem a uma biblio
grafia avaliada em mais de uma centena de títulos dedicados 
parcial ou totalmente à sua cultura .. . abrangendo um período de 
duzentos e poucos anos'' (Hartmann 1976 : 180-81 ). Até o sé
culo XIX a literatura a respeito destes índios praticamente se 
limita a relatórios de viagens e expedições de reconhecimento. 
O primeiro autor que se preocupa em dar uma descrição detalha
da dos Bororo é Karl von den Steinen, após realizar duas viagens 
ao Brasil Central, com interesse mais específico nas populações 
indígenas da área xinguana. 

Nos inícios do sécu]o XX surgem infor
rnações mais sistematizadas e de caráter etnológico sobre os 
Bororo. Os missionários salesianos, que contribuíram com volu
mosa literatura a respeito dos Bo.roro, se estabeleceram nas mar-
gens dos rios Sangradouro , Meruri e Barreiro em 1902. Em 1925 ; lf 
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surge a pruneira n1onografia sobre este grupo indígena : ... Bororo 
Orientali,., de autoria do missionário salesiano Antonio Colbac
chini . 

Nas décadas de 30 e 40 destacam-se as 
contribuições de Petrullo (1931), Baldus (1934), Uvi-Strauss 
(1937) e Manoel Cruz (1939, 40 e 41). Posteriormente, além 
dos tr!s volumes já publicados da Enciclopédia Bororo (que 
contam com mais de duas mil e quinhentas páginas), de auto
ria de Albisetti e Venturelli, surgem, a partir da década de 60, 
várias teses e artigos sobre os Bororo: Hartman ( 196 7, 1976 ), 
Crocke r ( 196 7, l 969a, l 969b, 1971, 1977) Batelli ( 1968 ), 
Levak (1971, 1976), Viertler (1976 A, 1976 B, 1978, 1979), 
Ferraro Dorta (1978). A maioria dest~s teses tem como tema a 
organizaçfo social Bororo, variando a penpectiva escolhida por 
cada Autor.(•) 

Diante de tão volumosa literatura, que 
tipo de contribuição pode oferecer um trabalho como este que 
ora apresentamos, que tem como tema principal a análise do 
grupo doméstico? 

Apesar do muito que já se escreveu sobre 
os Bororo, não creio que a literatura existente tenha realmente 
esgotado a análise da organiz.açfo social desta sociedade em toda 
a sua complexidade e flexibilidade. I! exatamente neste último 
aspecto, o da flexibilidade da organização social Bororo, que 
este trabalho se concentra. 

O aspecto jurídico da sociedade Bororo 
já foi suficientemente descrito e analisado pela literatura. No 
entanto, até hoje, muito pouco se escreveu sobre a praxis destas 
normas jurídicas, sobre a nítida defasagem entre o modelo de 
organização s~cial ·estabelecido pelos próprios Bororo e aquilo 
que o antropólogo observa em campo, e que o contacto com a 
sociedade regional, por sí só nfo explica. 

( •) - Ver a página 30 a bj bliografta sobre os Boro ro 
posterior a 1979. 

De certo modo, o próprio te1na escolhi
do já itnpõe esta perspectiva. ·Ao falarmos do grupo don1éstico 
corno o t:le1ncnto da organização social responsável pela articu
lação entre a esfera jurídica, política e ritual e a esfera do1nés
tica estaremos necessariamente nos referindo a um campo de ação 
extre1nan1ente privilegiado para captar nfo só a fluidez e a flexi· 
bitidade da organização social Bororo, mas principalmente, a 
possibilidade de manipulação das normas por parte dos indiví
duos. 

N~ste trabalho tivemos que conjugar 
duas abordagens cornpletrunente distintas con1 relação ao trata
n1ento dos dados coletados. Na primeira parte (fundamental
rnente capítulos li e Ili) nos referimos especific!lmente ao grupo 
doméstico Bororo: mecanismos de formação e reorganização 
dos grupos domésticos, a composição social de uma casa Bororo, 
as relações entre as diversas casa8 de uma aldeia, a transformação 
destas relações ao longo do tempo. Os dados utilizados para a 
elaboração destes capítulos provem, basicamente, da observação 
do cotidiano das aldeias visitadas, e não de entrevistas com in
f onnantes. O n1aterial coletado foi sistematizado a partir do 
método de redes sociais proposto por Bames ( 1972); o trata
mento dos dados tinha que ser ~minentemente 'ético', e não 
'êmico'. Kenneth Pike parece ter sido o primeiro a cunhar estes 
termos; se'gUndo ele : 

"An etic analytical standpoint .. . rnight be 

called 'externa!' or 'allien', since for etic 
purposes the analyst stands 'far enough away' 

from or 'oütside' of a particular culture to see 

its separate events, primarily in relation to 

their similarities and their differences, as 

compared to events in other cultures, rather 

than • in re ference to the seq uences of classes 23 



o f cvents within that one particular -.:ulturc " . 

(Citado por Peito e Peito 1978 : 54). 

A pesquisa 

24 A primeira vez que fui para uma aldeia 
Bororo foi en1 Julho de 1970. Pretendia pesquisar alguns aspec-
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tos da cultura material destes índios;· .por julgar que "Seria mais 
fáciJ, para um trabalho de aproveitameítto de c~rso .e num primei· 
r<.f ~ontacto, pesquisar objetos do que· p~oa8 ... _Redondo engano. 
Não só era impo•ível separar uma coisa de outra, como também 
sentia .um fascínio cada vez maior pelas pe8soas em si~ .pelos 
Bororo e por sua intrincadíssima organização social. · . 

, .:· . Aprendi . muito pouco . sobre cultura 
n1àteri·al mas foi uma ótima experi~ncia em termos de pesquisa 
de .campo. Aprendi a chegar aos adultos airavés ruis crianças, oon· 
segui ultrapassar a sensação de Intrusa e xereta. Gostava de sair com 
eles para a roça., para pegar lenha ou barr~ para a cerâmica, para 
f~er longas · ca~inliadas . As. vezes ficava muito tempo quieta 
num canto de uma casa qualquer só observando, e as· vezes nem 
isso : apenas · m~ cteixava ficar. Ia tomar banho no rio com as 
mulheres~ ··ájudava á . trazer água para a casa. Embora tivésse~ 
mós nos estabelecido no posto, foram inúmeras as Yezes que dar~ 
nú .na aldeia. As sensações variavam. Por ~zes era ótimo; por vezes 
me sentia uma estranha e me intrigava· o fato de· estar me ·envciJ,., 
vendo :com aquelas pouquíssimas pessóas, :.que m~ravam: á ·~·uito~; 

~:~i~~m~tros .de Sfo .Paulo e qtie viviam num -,mundo c~mpletamen~i 
:te "tlifeiente do meu. · : . · · · . ·. f 
~ : . ~ Em julho .. de 1971 v~lta~os nova~ent~· 
:i>ara a aldeia do Córrego .Grande em Mato Grosso, para mais ~irt 
~!?ês de ~esquisa . F.stava participando de um projeto mais amplQ>: 
-:. A Lógica do Mundo Primitivo: os Bororo de Mato Grosso~· .. , 
,~rientado pelas Profas,. Thekla Hartmann e Renate viertler. 
.~peveria investigar ~- importância do grupo doméstico para 'ª .or
~ganizaçã"o da aldeia Bororo e· verificar em que âmbito se davam. 
~ atividades sociai~ inaiS im~tantes. ,. ,. · 

, .: . . ,· ' · , C<;>let~i inúmeros .. da~os, sbb~e,::i~lações 
.:~ntre _1~div1duos de uma mesma casa, .t~tminololia de .P~rentes.' 
·éo. atividades subsistência, ciclo de _vid~ . ·~ssamO,s ·também uma. 
sen1ana --na aldeia ;do Perigara, tefupo suficiente para fazer aperi~;~ 

0 levantamento demográfico e genealógico. Nesta época traba· 

Ihei pouquíssimas vezes com informantes. Obtinha os dados 
através de observação e observação participante, além de uti
lizar também fotos e gravações. 

Em Julho de 1972, tendo já terminado o 
curso de Qências Sociais, e inscrita no programa ·de pós-gradua
ção em Antropologia sob orientação da Profa. Ora. Thelda 
Hartmann, fui pela primeira vez a Missão Salesiana do Meruri. 
Era também a primeira vez que eu ia ao campo 1 sozinha, o que 
se relevou extremamente produtivo. Atualizei o levantamento 
demográfico e genealógico que havia sido feito nos anos anterio
res, concentrei·me depois nas relações entre indivíduos de diver· 
sas casas, na socialização, nas práticas relativas ao parto (havia 
nove mulheres grávidas) e cuidados com as crianças. Por exi
gência dos missionários tive que me estabelecer numa pensão 
próxima à aldeia, e nlo podia dormir ou comer nas casas dos 
índios. 

, Pretendia voltar ao Meruri em Janeiro 
de 1973, o que me daria possibilidade de realizar observações 
numa outra época do ano. Quando estava com tudo pronto 
para a viagem chega uma carta do padre diretor da missão impe
dindo minha entrada na aldeia. Só pude voltar ao Meruri em Ju· 
lho de 1977. 

. Em 1973 passei os meses de Agosto e 
Setembro na aldeia do Córrego Grande com o Jorge. Sem ele 
dificilmente teria podido registrar (anotações, fotos e gravações) 
tudo o que se passava na aldeia, pois na época .dois funerais 
estavam sendo realizados. A presença de um companheiro tam
bém me aproximou muito mais das mulheres casadas, a quem 
até então eu tinha acesso muito restrito . 

Assistir ao funeral Baroro me fez per· 
ceber o quanto a cultura deste grupo permanecia viva e dinâmica, 
apesar de mais de duzentos anos de contacto. Foi também uma 27 
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experiência que 1ne aproxitnou ainda 111ais dos llororo , assisti 
a todas as fases do funeral, vivi co1n eles n1omentos de grande 
tensão. Pacie11te1nente un1 dos chefes 1ne explicava os rituais, 
o significado dos vários elementos que compõem o longo fune
ral Bororo. 

Quando voltei ao Córrego Grande, em 
Agosto de 1975 fui recebida con1 n1uita festa. Fora111 três 1neses 
de pesquisa presenciando inúmeras situações e coletando dados 
em diversas áreas. Recebi um nome Bororo numa cerimônia 
~e nominação e passei a ter •parentes' na aldeia. Enquanto es
tive em campo fiz a correção do portugues da Gramática Peda
gógica Bororo de Janet Crowell , do Summer Institute of 
~nguisti~s, o que me ajudou a aperfeiçoar o pouco que eu conhe
cia da hngua. Nunca cheguei a falar fluentemente, mas era 
capaz de entender muita coisa e de falar quando me dava vonta
de~ ou quando estava com alguma pessoa que não falasse portu
gues. 

. Durante estes três meses pude observar 
d.e perto a situação de contacto que os Bororo estão atualmente 
vivendo. Participei de vários dos forrós que eram realizados no 
posto, estava lá com eles quando chegou à reserva uma equipe 
da FUNAI encarregada de examinar a questão das terras Bororo 
para que se pudesse proceder a sua demarcação. Tentavam con
vencer os Bororo a abrir mão de uma grande fazenda que cor
tava a àrea em dois pedaços, com a promessa de que desistindo 
desta parte eles teriam o resto da reserva demarcada. Eles real
mente desistiram, mas a àrea ainda está por ser demarcada. 

~ , . , . No segundo mês da pesquisa fui com mais 
tres .tnd1os a aldeia do Tadarimana, que fica a poucos kilômetros 
da cidade de Rondonórolis. Só então pude ter uma visão mais 
clara do índio na cidade. Era incrível a habilidade com que eles 

re~resentavam os papéis do mundo civilizado. Nos dias de 
baile ou forró estavam todos de roupa li111pa, calçados, cabelos 

penteados e en1 geral con1 forte cheiro de brilhantina, os homens 
de chapéu, as mulheres de brincos e colares. Dia de baile é dia 
de falar portugues, de fu1nar cigarros de papel e ao som de um 
baião, marcha-rancho, polca ou arrasta-pé tirar a daina para 
dançar no salão improvisado da escola do posto . 

Mas esta representação do mundo civi
lizado dura apenas uma noite e só é possível dentro dos liinites 
do posto indígena. Na cidade, o Bororo acuado e ridiculariza
do fica ainda mais impregnado de sua identidade étnica, é 1nais 
índio do que nunca, ou melhor, passa a ser visto e se vê como 
'bugre'. A partir daí o alcoolismo é u1na das alternativas mais 
viáveis , a 1nendicância un1a das formas de se colocar na cidade. · 

Os Bororo vivem atualn1ente uma fase 
de extrema dependência, que se acentua cada vez mais na medida 
en1 que se defrontam com uma situação cuja principal caracterís
tica é a ambiguidade - nem bem são autônomos e independentes, 
e por outro lado, também não contam com a total assistência 
da FUNAI que até hoje nã'o conseguiu fazer a síntese entre pater
nalismo e omissão. 

A maioria dos Bororo que conheci 
tem uma profunda consciência de sua situação . Não me parece, 
de modo algum, que eles sejam um povo em extinção pois a resis
tência que a cultura Bororo conseguiu desenvolver há mais de 
duzentos anos de contacto é realmente notável. Os dados que 
apresento neste trabalho não sã'o uma tentativa de reconstruça-o 
da cultura Bororo tradicional; eles retratam o momento atual 
e espero que possam contribuir para mudar a visão dos mais 
pessimistas. 

Tenho com os Bororo uma dívida imensa. 
Pude, com eles, vivenciar aquilo que acredito seja a forma mais 
gratificante de pesquisa e conhecimento científico. Pude me 
aproximar dos problemas já clássicos que a Antropologia se 
coloca at!avés de um contacto que implicou nã'o só em envol- 29 
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vimento pessoal mas também, por que não dizer, em uma gran

de aventura. 

(* ) Embora não tenha incorporado a este 

trabalho a discussão das obras sobre os Bororo posteriOles a 1979, data 

de sua primeira versão, acho importante registrá-las aqlú. São elas: 

Bloemer, N. M. : ltaga. alguns aspectos do 

funeral Bororo. Disertação inédita de Mestrado. Universidade de São 

Paulo, 1980. 
Caiu by N ovaes, S.: Espaços Sociais . da Casa 

Bororo. ln Caiu by Novaes, (Organizadora): Habitações lnd{gena1. E& 

tora Nobel e EDUSP. São Paulo. 1982. 
Caiuby Novaes, S.: Tranças, cabaças e couros no 

funeral Bororo· a propósito de um process<> de constituição de identidade. 
ln Revista de Antropologia, vol. XXIV, 1981 . 

Crocker, J .C.: Vital Souls - Bororo cosmology, 
Natural Symbolism and Shamanism The University of Arizona Press. 

Tucson. Arizona, 1985. 
Fabian, S.: Ethnoastronomy of the Eastern 

Bororo lndians of Mato Grosso, Brazil. Annals o/ the York Academy o/ 

Sciencn, ps. 283-301. 1982. 
Ferraro Dorta, S.: Cúhura material e organiza-

ção social - algumas inter-relações entre os Bororo de Mato Grosso. R~ 
vista do Museu Paulista, n.s. XXVI, ps. 235-246, 1979. 

--------.: O pariko na narrativa de 

Ukewái . Publicações do Museu Municipal de Paul{nill, (13) : 119, Paulínia, 

1980. 

tefato plumário. 

Paulo, 1981. 

--------.: ParikO' - etnografia de um ar

Coleção Museu Paulista, Série de Etnologia, 4, São 

- -------.: Plumária Bororo. ln vs. As. 

Arte Plumdria do Brasil: catálogo de exposição. Brasília, Fundação Nacio

nal Pró-Memória, 1980. 

Hartmann, T.: U1n texto bororo: a estória do 

céu. Publicação do Museu Municipal de Paulfnia, n. 1 7, Paulínia, 1981 . 
Muccillo, R.: Adugo - Boe e-mori, algun.' 

aspectos etnográficos da caça da onça entre os Bororo de Mato Grosso. 

Dissertação inédita de Mestrado. Universidade de São Paulo, 1983. 
Viertler, R. B.: Aroe J'Aro. implicações adap-

tativas da' crenças e práticas funerárias dos Bororo do Brasil Central. Tese 

inédita de Livre Docência . Universidade de São Paulo, 1982. 
-------- · A formação da sociedade 

Bororo : mitologia e considerações etnohistóricas. Revista de Antropologia. 
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CAPITULO 1 
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A VIDA NA ALDEIA 
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NOITE E DIA NA ALDEIA 
I 

Durante a noite o zum-zum é constante. 
No escuro da aldeia vêem-se .as sombras das pessoas andando. 
São principalmente os homens já casados que saem da casa de 
suas esposas e vão até a casa dos home~ para fumar, bater · 
um papo ou fazer, à luz do fogo ou de uma lamparina, um arte
f ato qualquer. 

' 

A casa dos homens (bái mána gejé-wu) 
fica no centro do círculo formado pelas casas da aldeia. ''Nor- ,, 
1nal residência diurna dos homens casados e solteiros e também 
noturna destes últimos" (EBI, p. 447) o bái mána gejé-wu serve -atualmente de residéncia fixa aos homens mais velhos que não 
tem esposa ou filha. Embora frequentem durante o dia várias 
das casas da aldeia, é no bái mána gejéwu que guardam seus 
pertences, dormem e fazem suas refeições, embora muitas vezes 
co1nam na casa de algum parente. 



.... 
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Ta1nbém as 1nulheres não passanl toda 
a noite dormindo. Em geral dormem de duas a três horas segui
das; levantam-se, vão até o braseiro onde acendem u1n cigarro 
ou esquentam água para tomar chimarrio (introduzido há vários 
anos por um funcionário da FUN AI, Sr . Hélio Buke, com o ftm 
de oferecer uma alternativa para a cachaça, o chimarrão é atual
n1ente ítem constante da dieta Bororo ). Muitas vezes permane
cem em suas esteiras num papo baixinho co1n o 1narido, ou 
vão, pela parte de trás do círculo da aldeia, até uma das casas 
onde haja gente acordada. As mulheres n1ais velhas dorn1e1n 
1nais seguidamente , e quando se levantam é para satisfazer suas 
necessidades no mato atrás da casa ou para beber água . 

Às vezes este zum-zu1n noturno é inter

ron1pido. Numa das casas uma briga em altos brados entre mari
do e mulher introduz um silêncio total no resto da aldeia. Todos 
escutan1 atentamente, e no dia seguinte não há quem não comen
te , muito discretamente, tudo o que viram e ouviram. 

A vida social não cessa "porque é d.e 
noite". As pessoas não dormem oito horas seguidas para se rea
bilitarem de um cansativo dia de trabalho e se prepararem para 
um novo dia. Numa aldeia Bororo, durante os diversos inter
valos entre dormir e ac9rdar, as pessoas conversam e se visitam, 
confeccionam artefatos ou decidem sobre o que deverá ser feito 

nos próxijnos dias; continuam, embora num ritmo menos inten

so, a vida social diurna. 
Ainda escuro, os que estavam dormindo 

se levantam. As mulheres avivam as brasas e colocam lenha para 
aquecer a água e fazer café, chimarrão ou chá. Crianças e cachor
ros disputam o calor do fogo no centro da casa; acocorados, 
dançam sobre o fogo os pés e as mã'os para se aquecerem . Um 
peixe assado no dia anterior é em geral o primeiro alimento. 

O céu no Mato grosso é claro, carregado 

de nuvens brancas mas a êsta hora do dia predominam os tons 37 
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pastel. Os hon1ens vão saindo de suas casas, alguns para o traba
lho na roça, outros em busca dos peixes do rio São Lourenço, 
só voltando no final da tarde . liá també1n os que resolvem 
ficar no bái mána g~jéwu ou em suas casas consertando pacien- . 
temente a rede de pescar, passando óleo na espingarda ou traba
lhando na confecção de alguns enfeite. Os homens dedicam gran
de parte de seu tempo a este trabalhos manuais, e o fazem com 
uma paciência e habilidade absolutamente invejáveis . 

Crianças e mulheres vão bem cedo para 
o córrego próximo à aldeia . Cada uma das casas tem o seu ca
minho até o córrego, e numa vista aérea da aldeia se vêm clara-
1nente as diversas picadas ou trilhas, · que saindo de cada casa 
vão dar no córrego, na roça ou no caminho 'que leva ao posto 
indígena, É praticamente impossível convencer um Bororo a 
andar por uma trilha que nã'o seja a sua. No córrego as mulhe
res tomam banho, lavam alguma roupa caso haja sablo e enchem 
as latas d'água que usarão durante o dia. As crianças brincam, 
se divertem con1 a água e fazem careta quando a mie lhes lava 
as orelhas ou o nariz. 

No caminho de volta à aldeia as mulheres 
aproveitam a oportunidade para os invariáveis bate-papos. Há 
sempre um assunto empolgante na ordem do dia - a galinha 
de alguém que misteriosamente desapareceu, o caso daquele 
homem que se aproveitou da ausência de sua mulher para "ir 
para o mato" com a mulher do outro que , quando soube do caso, 
armou uma briga tal que no dia seguinte nã'o havia quem não 
soubesse e a mulher se viu obrigada a retirar todos os seus per
tences da casa onde morava com o marido, colocá-los formal
mente no ~ntro da aldeia e então levá-los .para a casa de seus 
parentes clânicos, com quem passou a morar. Ou entã'o é a his
tória do menino da casa ao lado que vive roubando coisas, um dia 
saiu de lá com um cesto cheio de côcos que eles tinham colhi
do ; ou é algo sobre o estado de saúde da filha de alguém que pas-

.g 
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sou a noite toda tossindo e nem mesmo o bari conseguiu aqthná;.~ 

la . A chegada de um grupo de brae (civilizados) é também usun~'~ . . ~ 

to para n1u1ta conversa~ discutem sobre os possíveis motivos· de: 
sua presença na aldeia, se trouxeram ou nfo presentes, sua apa~ 
rência física, etc. · ·: 

f \ 

Por paradoxal que possa parecer, todos. 
estes comentários sio feitos com abso]uta discrição. São, em.· 
geral, comentários ºsobre a faJta de vergonha pogufU bokwa . 
das pessoas, discussões sobre indivíduos que se afastaram d~ 
normas 'corretas' ou ideais de comportamento. Praticamente; 
nada passa desaper~bldo numa aldeia Bororo. A própria.- formi , 
da aldeia · casas dispostas formando um circulo - impede .~ 

um indivíduo possa fazer ·quaJquer coisa sem que pelo men()s ·me~ 
tade da aldeia fique sabendo. E para a outra metade se informai 
não é muito difícil. 

. É em geral de n1anhã que as mulherés 
vfo a~é a roça buscar os mantimentos para as refeições do dia -:
mandioca, cará. mamfo, abóbora, banana e milho. Outros alimen
to~, como côco dos mais diversos (macaúba, acuri, tucum, acumf, 
e~c . ) , mel de abelhas, ovos de tartaruga, frutos do cerrado (ie: 
mpapo, jatobá, piqui, caju, etc.), são colhidos pelos homens 
ou mulheres e complementam a dieta Bororo, atualmente actes--· 
cida d.os nos~os produtos, como arroz, sal, açúcar, café, mate; 

. Na aldeia, a prepração dos alimentos 
é taref~ e~clusi~mente feminina ; a comida . deve ser farta poi~ 
a escassez e motivo de vergonha para as mulheres. os· alimentos 
são preparados dentro da casa, ou, quando se trata de cozinhar 
animais maiores, num fogo atrás da casa. · A cozinha Bororo ·é 
bastante variada e consiste principalmente de bOlos de farinhã 
de côco ou de ' milho~ caldos de carne...,de peixe, da polpa de cõ.~ 
c~s ou de sementes de milho, mingau de vários tipos, milho oti 
coco assado ou cozido, banana e tubérculos assados, bebidas de 
frutos · do cerrado, além da carne de inúmeros anin1ais e do ~ixe:, 

que podem ser preparados de vários 1nodos. (Para rnaiores de
talhes sobre a dieta Bororo ver bóe-eké. EBI pgs. 320-329). 

Com o sol a pino o melhor é permanecer 
dentro das casas. A casa Bororo (bai), de palha, é a mais adequa
da para o clima local. Nas horas mais quentes dó dia o interior 
da casa é fresco e o fogo espanta os mosquitos infernais que a 
região prodigamente oferece . As noites são em geral frias, mas 
a ca~ guarda um pouco do calor do dia e o local fica agradável. 
Os missionários salesianos introduziram no Meruri as casas de a]. 

venaria com divisões internas; a experiência parece não ter sido 
muito feliz pois os índios preferem passar o dia no puxado de 
palha que eles mesmos construiram atrás das casas, já que o caJor 
dentro das· casas de alvenaria é insuportável. 

À tarde , assim que o dia começa a ref res
car. os homens se reunem no bái mána gejéwu para uma refei
ção ritual, se a época é de ritual, ou então para os afazeres ma
nuais ou para seus papos sobre caça e pesca . . As refeições na 
casa dos homens, realizadas em geral após uma manhã de caçada 
ou pescaria, são animadíssimas. Os homens, que na .verdade re
presentam os aroe (espíritos), saem de suas. casas e atravessam 
a aldeia carregando com uma das mãos uma grande panela de 
barro faria) ou uma especie de bandeja feita de palha, baku 
e entram no bái mána gejéwu onde são saudados com um Uhh! 
É in_teressante notar que, embora o contacto com os brancos 
tenha introduzido panelas e outros ut~nsílios. de .Blumínio, nes
tas 9casiOes apenas os objetos tradicionais São utili:zados. Na 
aria os homens levam os alimentos que, previamente preparados 
pelas mulheres, são no bá( má na gejéwu oferecidos· a in4ivíduos 
já d~terminados. As vezes os homens cantam, as vezes gritam; 
são vozes dos aroe que recla111am a comida a que -,tem .. direito. 

,,, .. 
_ Nurna tard~ muito quente nã'o é raro 

encontrar as mulheres dormindo em suas casas. Ou, o que é 
mais embaraçoso no meio de uma conve~a a: mi.tlhe~ começi ' 41 



• Na aria os homens levam a comida para os aroe . 
l C6rrego Grande, agosto 1973 . 

a dar bocejos de sono, deita-se em sua esteira e como se nada es
tivesse acontecendo, começa a dormir. O jeito é então dormir 

. também ou procurar alguém que , esteja acordado. Mas não dor
mem por muito tempo. Há sempre uma esteira que precisa ser 
terminada, um cesto a ser feito para algum parente, novas ban
dejas e abanicos de palha para a casa. Todos os artigos de palha 
sã'o trançados pelas mulheres; são elas também que trabalh~m 
o barro, com que fazem grandes potes para água - pori - (tam· , 
bém usados em cerimoniais), tijelas e panelas para cozinhar 
(ruwobo, aria}. 

Os homens que saíram cedo para caçar 
ou pescar chegam geralmente no final da tarde. A um dado 
momento, como se tudo estivesse combinado, as mulheres saem 
de suas casas e vão esperar os homens que chegam çom a caça. 
Elas sabem o exato momento em Que eles devem chegar; nunca 
pude descobrir como conseguiam ser tão precisas. Voltam à 
aldeia, cada um seguindo o seu caminho; as mulheres carregando 
a carne, peixe e cestos, os homens com as espingarda, varas, arco 
e flechas. Andam em fila indiana, invariavelmente seguidos pelos 
cachorros. 

O que foi trazido é logo preparado 
pelas mulheres. Os homens destrincham a carne com precisão 
e separam os pedaços que deverão ser oferecidos a seus parentes, 

~e acordo com regras já estabelecidas . . Todos os cachorros em . 
. yolta , esqueléticos, disputam as nesgas de carne que sfo atiradas 
ao chio ; e sempre há uma vara por perto para espantar os cachor- .. 
ros dos vizinhos, que apesar ·de tudo parecem já estar acostuma- '· 
dos a dura vida de cachorro Bororo; . O peixe é cortado, também . 
sempre do mesmo jeito, mas pelas muJheres, e nenhum espinho 
escapa aos cães. 

Mais tarde fazem em geral uma nova in
cursão à roça . &ta ida ã roça é uma oportunidade para a farní· , 
lia se reunir, é a possibilidade de uma privacidade que não se 43 



encontra na aldeia. As crianças brincan1, n1arido ,~ n1ulher conver
sa1n. segredos confidenciais são trocados. Os Bororo não são 
de 1nodo algutn grandes agricultores. Seu a1nor pela caça e pes
ca faz com que o trabalho na roça seja apenas urna garantia de 
ali1nento caso a situação aperte, e isto a despeito de todas as ten
tativas em contrário, feitas tanto pela FUNAI conto pelos 1nissio
nários. Talves por isso mesmo seja a roça u1n lugar onde as pes
soas falam mais a vontade sobre assuntos praticarnente incon
versáveis quando se está na aldeia, um lugar, portanto, estraté

gico para o pesquisador. 
Ao por . do sol mulheres e e danças esten-

dem suas esteiras na parte em frente à casa, a que dá para o centro 
da aldeia. Os homens se dispõem no centro da aldeia, perto 
do bái mána gejéwu (num local denominado bororo) e sua dispo
sição obedece aos mesmos critérios que as casas no círculo da 
aldeia. Falam sobre seus problemas, sobre a invasão de suas ter
ras pelos brancos, sobre as atividades do dia, sobre o que deve
rá ser feito. As vezes o chefe pronuncia um discurso mas ninguém 
parece prestar-lhe muita atenção. Algumas crianças se divertem 
com uma bola trazida por algum brae e tentam um futebol 'a 

la bororo'. 
O sol se põe com um vermelho intenso 

e pouc.Q a pouco a noite vem chegando. As esteiras da frente 
das casas vã,o sendo levadas para dentro entre um bocejo e outro; 
um grupo de rapazes comenta os acontecimentos do posto en
quanto o chimarrão vai passando de mfo em mão. Se a noite 
é muito quente, é po~ível improvisar com um grande pedaço de 
pano um mosquiteiro para abrigar-se dos pernilongos e dormir 
ao relento. Os cachorros se aninham, as pessoas se remexem um 
pouco coçando as inevitáveis pulgas. Na boca da noite quase 
não se fala. O silêncio só é quebrado quando de uma das casas 
uma mulher, em prantos, lamenta n0 seu choro ritual a perda 

seus parentes. 

.. 
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CAPITUW II 
GRUPO DOMÉSTICO BORORO : A~ 
PECTOS GERAIS DO PROBLEMA 
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Os grup~ residenciais entre os Bororo se 
formam, fundamentalmente, a partir da norma da uxorilocali
dade. A existência de uma norma para a fonnaçfo doa grupos 
residenciais (nonna esta que é inclusive expressa pelos informan
tes) nlo implica, entretanto, numa absoluta uniformidade entre 
eles. Pelo contrário, dos vinte e cinco grupos residenciais anali· 
sados na aldeia do Córrego Grande, onde pude obter a maior 
parte de meus dados, nfo se constatou nenhum que fosse id~n
tico a outro. 

As principais variações encontradas en
tre os grupos residuais decorrem, evidentemente, dos diversos 
estágios em que se encontram de acordo com seu ciclo de desen
volvimento, embora outras variáveis possam também concorrer 
para esta diferenciação (grupo f orrnado por elementos vindos de 
uma outra aldeia, e não necessariamente do mesmo clã, grupo que 
abriga temporariamente elementos que entraram em conflito com 
seu grupo residencial original, etc.). 
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Por grupo doméatico ou grupo residencial 
entondemoe o conjunto de pessoas que moram juntu nwna cau, 
e que o fazem segundo certos critériOl específicos. Talvea possa· 
moe adotar, proviaoriamente, a definição de E. A. Hammel e 
Peter La1lett: 

.. The domesdc 1roup •... consista and conaisted 

of thoae who 1hare the sarno phystcal space for 

the purpoaes of eatJng, aleeplna and takina 
rest and leiswe, growina up. child rearina and 

procreatina" (s.d.: 76 cópia xcrox). 
Nosso problema, neste ponto da análise, 

é saber quais alo estes critérios que levam a várias co1nbinações 
possíveis de elementos numa mesma casa (por que estes indiví
duot espec.íficoe moram juntos, e nlo outros) e de que maneira 
este · tipo de combinaçlo de elementoa contribui para a organi
zaçlo social da vida Bororo. 

A colocaçlo deste problema ao justifi
ca como passo fundamental da análise na medida em que se 
percebo a imporüncla do grupo residencial como elemento que 
permite a articulação entre dois domínios sociais: o domínio 
dom~tico e o domínio político-jurídico (Fortes, 19S8: 9). 

O estudo dos grupos residenciais 4 tam· 
b~m extremamente útil para a comp~enslo da diversidade intra
cultural, que ~. como veremos, um fato marcante entre os Bororo. 

..... tho sfaniflcant sharlng of cultural roaourcea 
in anchored ln households, where a areat doal 

of day·to-day social interaction and problem 
solvin1 soes on; the focu1 of stucUea ln lnua
cultural 1nd lntra-community diverdty wil1 
frequently benefit from the uso of/hou1ehold1 

as the bufe units of obaervadon... (Peito e 

Peito, 1975 : 13. Grifo dos Autores). 

• 

Finalmente, resta lembrar que entre os 
Bororo as normas residenciais, que levam às várias modalidades 
pouíveis de composiçl'o dos grupos domésticos, refletem, em 
grande medida, a própria concepçfo que os Bororo tem acerca 
de sua organizaçfo social pois é através delas que os indivíduos, 
espacialmcnte distribuídos, Sfo socialmente identificados. 

Segundo a norma da uxorilocali4ade, 
principal .elemento para a caracterizaçfo dit formação dos grupos 
residenciais entre.os Bororo, um homem ao se casar transfere-se 
para a casa de sua esposa. e na casa da esposa que ele dorme, é 
aí que faz suas refeições, é aí que guarda a maior parte de seus 
pertences. Uma informante, Nicotina, fazia questão de frisar adi· 
ferença entre 'namorar' e 'casar'; 

' 

"Quando namora só fica junto de noite, boca 
da noite. Quando casa nlo - fica junto de 

dia, nio tem veraonha de ftcar junto, todos os 

trens do homem ficam na casa da mulher" 

(Cónego Grande. 1975). 

Segundo Kadagare 
ºQuando duas pessoas casam o homem ~ que 

vaJ morar na casa da mulher. Porque ele que 

está casando com ela, ele que vai ficar na casa 

da mulher. Mulher que casa com homem 

Bororo faz ele dormir com ela na casa dela" 

(C61reao Grande, 197 S). 
No entanto, esta transferência para a 

casa da esposa nfo implica num total abandono, ou desligamento 
de seu proprlo grupo natal, da casa onde moram sua mie e suas 
lrmf's. Como diz Fortes: 

.. ... the existence of affinal rclatlonshlps presup

poses that the pre-marit&f,,,. slatuses of thc 

spou~s are not entirely exdnguished. . ... 
SI 
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conjupl status doos not rcplace flllal status, 

la u addod on to it; ..... (Fortea 1972: 10) 
Na vordade, dada a grande inltabilidade 

doa cuamentoa e alta taxa de separaçfo de casais entre os Bororo, 
um homem pode, em sua vida, ter morado em quatro, cinco ou 
maia ca•u, tondo portanto convivido com vários grupo1 de 
peao•. &ta 4, a meu ver, uma das razões que faz com que a 
reJaçfo que une um indivíduo a seu grupo natal seja, de certo 
modo, maia forte do que aquela que o une ao grupo de sua es
posa. Isto ocorre principalmente nas fases iniciaiJ do casamento, 
quando oa pais da esposa alo ainda vivos e a presença do 'sogro' 
(WMH) nlo lhe permite um "estar completamente à vontade,, 
na casa da esposa. Mesmo quando um homem se cua em idade 
j' avançada, suas relaÇ(Jes com seu grupo natal serio bem mar· 
cadu, mesmo que seus próprios pais J' estejam mortos; a wuca 
diferença ~ que ele provavelmente nfo se sentir' envorgonhado 
na casa de 11:11 esposa Oá que seu 'sogro' a estas alturas estará 
morto ou inativo). 

Provavehnente é esta a ra7.lo da maior 
instabilidade do casamento de indivíduos mais jovens. Durante 
minha última estada em campo nenhum indivíduo jovem (indi· 
víduos que tinham até cerca de 25 anos) estava casado, embora 
todos já tivessem filhos de namoros ou casamentós anteriores. 
Casamentos de indivíduos mais velhos apresentam maior esta-
bilidade. · 

# Dizemos q~e a relaçlo que um homem 
mantém com seu grupo natal é em geral mm forte do que aquela 
que mantém com o grupo da.esposa porque na verdade ele ape-

_ nas ocupa fisicimiente a casa da esposa: com os seus pertences, 
com seu próprio corpo, procriando aí novos indivíduos. 
~ evidente que todas as obrigaçOes que um homeme tem pâra 
com seln afins - caçar e pescar, trabalhar na roça do sogro, 
fazer ornamentos para os irmlos de sua mulher - tem também 

• • 

um caráter social, mas sfo atividades que por assim dizer apenas 
marcam fisicamente, ou materialmente, sua presença no grupo. 
Com relação aos seus filhos, aos novos seres que elé introduz na 
casa da esposa deverá garantir·lhes a sobreviv6ncia física. poil 
caberá ao seu cWlhado, ao irml'o de sua esposa, dar à crianÇJ 
um instrumental teórico que lhe pennita sobreviver cultural
mente na tribo (Viertler 1976: 193). Como veremos noe capf .. 
tulos seguintes t1' uma relaçlo muito especial, de natureza niía· 
tica e simbólica entre um pai e seus filhos, No entanto, esta 
relaçSo se restringe aos filhos, nfo se estendendo aos parentes 
de sua esposa (principalmente após a separaçlo ). 

l or outro lado as relações que mantém 
com seu grupo natal slo eminentemente sociais. Assim, é atra· 
vés de suas irmãs (portanto elementos de seu grupo natal) que 
um homem se projeta socialmente na comunidade (Viertler 
197 6: 193 ). e aos filhos de suas inn6s, e nlo a seus próprios 
filhos, que um homem transmite seus nomes e a prerrogativas 
rituais associadas a ele,a. t também ele que, mesmo morando 
fora da casa, terá que cuidar do patrimônio cultural de seu gru
po de origem, realizando u atividades rituais (canto, danças, 
confecçlo de ornamentos, certos serviços rituais específicos, 
etc) do grupo. Mesmo morando em outra aldeia, que nlo aquela 
em que se acha seu grupo natal. velará pelo futuro de suas irmA, 
ma-es de seus iwagedu (ZS) (confonne dados de Thekla Hartm.ann, 
1972). 

Evidentemente estamos saindo do plano 
das normas residenciais para nos referirmos a fatos que podem 
ser vistos como decorrência da matrllinearidade, que constitui, 
idealmente, a regra de descendênda entre os Bororo; ou ainda, 
fatos relacionados ao sistema de nominaçlo. Importa aqui 
re~altar que a análise dos grupos residenciais entre os Bororo 
nfo pode de modo algum relegar a segundo plano os assuntos 
mais diretamente relacionados a descendência e sistema de norni· 53 
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nação. No entanto, um dos problemas que se coloca é o de 
pensar a articulaçfo entre estas várias esferas. Temos de um lado 
a casa concreta e as várias pessoas que aí residem. Por outro lado 
estas pessoas pertencem a categorias sociais distintas, clfs e 
linhagens. A organização social Bororo inclui oito clls, cada 
um deles constituído de diversas linhagens. Cada clã tem, na 
distribuiçfo espacial das casas ao redor do círculo da aldeia, 
o seu lugar específico. Dependendo da composição do contin
gente demográfico da aldeia, cada clã pode ocupar mais do que 
uma casa, pois como veremos adiante, mulheres de linhagens com 
posiçã'o hierárquica diferente não podem morar numa mesma 
casa. 

Em cada casa haverá pelo menos uma 
mulher que pertença a linhagem que está sendo representada 
no plano da aldeia e é através das mulheres que são transmitidos 
os nomes associados a estas linhagens. Ou seja, uma criança ao 
nascer receberá, através de seu iedaga (nominador, MB), um no
me que a identificará à categoria de sua mie, categoria esta que, 
retomando o que havíamos dito, tem um espaço específico no 
conjunto das casas da aldeia. 

Neste sentido é possível entender a 
uxorilocalidade entre os Bororo como uma forma de atender 
a um dos principais aspectos do casamento e que é a descendên
cia. ~necessário que os filhos estejam, desde o seu nascimento, 
associados ao espaço físico da mulher que os gerou, pois é à 
categoria social desta mulher, de sua m!'e, que eles serão iden
tificados através do nome. 

Mas voltemos à composiçlo dos grupos 
residenciais. Se temos em mente a uxorilocalidade como prin
cípio básico para a formaçã'o dos grupos domésticos somos 
facilmente levados a pensar numa casa onde moram um casal 

' 
suas filhas casadas e respectivos maridos e ti.lhos, e filhos homens 
ainda solteiros do casal. Dos vinte e cinco grupos analisados na 

.aldeia do Córrego Grande poucas casas apresentam exatamente 
esta combinação de elementos, como veremos a seguir. 

· Os dados que vamos apresentar limitam-se 
à aldeia do Córrego Grande e os números entre parênteses refe
rem-se aos grupos residenciais apresentados no apêndice ao final 
do trabalho. ( *) 

Metade Tugarege 
Entre os Tugarege há duas casas com esta 

combinação tí,pica de elementos que apontamos acima (L-79; 
0-70 e 75), alem de uma casa abrigando três famílias nucleares 
distintas, sem relações genealógicas entre si, embora constituí
das por mulheres do mesmo clã (K-73) e duas outras casas onde 
a combinação típica de uxorilocalidade em 1970 passa em 1973 
a apresentar casos de "residência inversa", ou seja, a casa abriga 
um casal onde o homem pertence a casa e a mulher vem de fora , 
sendo ela do mesmo clã que os outros homens que, ao se casa
rem, aí passaram a morar (casa n . 1-70, 73 e Q-70, R-73). Sfo 
portanto cinco casos onde se pode dizer que predomina o padrão 
uxorilocal de residência. 

Metade Ecerae 
Já entre os Ecerae o número de grupos 

residenciais tipicamente uxorilocais é maior. Constatamos oito 
casos, embora haja certas diferenças entre eles (casas n .s A, 8-70, 
C-70, E-70, 73, 75, F-73, W-70). 

A presença de apenas treze casos de resi
dência tipicamente uxorilocal entre 25 grupos analisados - por
tanto cerca de cinquenta por cento do total - poderia nos levar 
a pensar que provavelmente a uxorilocalidade é um dos prin-

( •) ~er explicação mais detalhada sobre as casas 

da aldeia e a construção do11 grafos ns. ps. 112-113 deste trabalho. 55 
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cípios norteadores dos padrões residenciais mas nlo o único prin
cípio, e talvez nem mesmo o fundamental. 

Para esclarecer o problema, voltaremos 
aos 12 outros grupos ainda nlo analisados que assim se distri
buem: 

1. 
... 

2. 

3. 

4. 

S. 

-

ECERAE 
Grupo constituído provisoriamente para 
fins de funeral. (8-73). 
Grupo onde ocorre a residência inversa 
(a mulher é de outra aldeia) além de 
residência de HZ com BW, o que nfo 
é comum. (C-73) 
Grupo onde ocorre a residência inversa 
(a mulher é de outra aldeia e o homem 
permaneceu após casar-se ·em seu grupo 
natal). (G· 73, 75). 
Grupo onde ocorre a residência .inversa. 
No caso a mulher nfo é de outra aldeia 
mas_ pertence a uma linhagem muito pró
xima a de seu marido (slo ambos do mes
mo clã). A casa abriga ainda um velho 
solteiro do mesmo clã da mulher que é a 
·dona' da casa (H· 70) e wna menina, orfl, 
também do mesmo cll da dona da casa. 
Grupo onde ocorre a residéncia inversa. 
Neste caso é wna família elementar 
(pai, mie e quatro fillios) que se trans
ferem para a casa de uma :ttuk (irrnl 
mais velha real ou classiftcat6ria) do 
marido, pois a sua havia sido queima
da (provavelmente em virtude da morte 
de um dos elementos que moravam na 
casa). (H-71-73) 

• 

• 

• 

-

1 . c;rupo onde a residência con1unl tem 
fins de auxílio 1nútuo (••parentagem .. 
nos termos do infor1nante). (J-70). 

2. Grupo onde ocorre residência inversa. 

3. 

4 . 

5. 

Um casal e seus filhos vem de uma ou
tra aldeia e se hospedam na casa dos pais e 
irmã do homem . . Depois de um ano 
aproximadamente, constroe1n urna casa 
separada para si. atrás da que estavam 
ocupando (portanto no raio correspon-
dente ao do clã' do n1arido). (R-73). 
Grupo onde ocorre residência inversa. 
Neste caso os dois homens da casa são 
do mesmo clã', e as mulheres aparenta
das por parte do pai de uma delas (sfo 
portanto de clãs diferentes). (J-73). 
Grupo consituído por três famílias nucle
ares, onde as mulheres pertencem a dois 
cll& diferentes. São na verdade duas 
innfs e respectivos maridos, mais uma 
mullier vellia aparentada a um dos mari
dos (HFZ) e que dizia que estava na casa 
porque seu sobrinho estava para morrer. 
(E realmente com sua morte ela saiu 

da casa). (P-70). 
Grupo onde ocorre a residência inversa. 
A mulher é desta aldeia e seu marido do 
Perigara; depois de casados estavam mo
rando na casa dos pais da mulher, n1as 
tiveram que sair por causa de brigas 
entre genro e sogro. (1-73). 57 
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6. (;rupo recém fonnado pela dissolução 
do outros grupos (dissolução motivada 
pela morte de uni elen1ento do grupo). 
Sfo três casais (as mulheres pertencem 
a doii clãs diferentes) além de um menino 
que foi adotado por uma das mulheres 
e uma mulher bem velha, a única 1Aro
roedo t'oreu da aldeia. (S-73 ). -7 . Grupo constituído por vários indiví-
duos vindos de outra aldeia, a maioria 
de un1 mesmo clã (Iwagudu) que moram 
no posto indígena. (T-73, 75). 

Observando-se estes doze grupos que apre

sentam casos de residência que fogem ' norma típica de uxori
localidade, percebemos que pelo menos sete deles (quatro entre 
os .l!:l·erae - os casos 2, 3, 4 e 5 - e três entre os Tugarege - casos 
3 e S) constituem exemplos daquilo que denominei de "residên
cia inversa", ou seja, o homem casado mora com a família que 
constitui ( f am ilia da procriação) na casa de seus (dele) parentes 
c]ânicos . 

Mas é importante notar que também 
esta modalidade de residência do tipo inverso na-o se apresenta de 
1nodo uniforme, e nem é motivada pelas mesmas razões ou situa
ções sociais. Assim, em três destes sete casos, as mulheres nfo 
haviam nascido na aldeia em que estavam morando, e duas 
destas haviam se mudado recentemente para lá. Os outros quatro 
casos de residência inversa também sugerem situações especiais, 
embora diferentes entre si (conflito entre genro e sogro, casal 
constituído por indivíduos de linhagens muito próximas, queima 
de casa etc.). 

Quanto aos cinco grupos residenciais 
restantes que inclue1n casos de residên<.-ia que foge1n ao padrão 

uxorilocal. ven1os que três deles (caso 1 dos Jfcerae e casos 4 e 
6 dos Tugarege) estão passando por uma fase de reorgarúzação 
motivada pela n1orte de um dos n1en1bros do grupo. Con10 vere
mos 1nais tarde, a 1norte de um indivíduo é um dos eventos so
ciais que leva à reestruturação do grupo residencial. 

O caso 1 dos Turarege reflete a impossi
bilidade de u1n indivíduo viver sozinho neste tipo de sociedade 
(note-5e que hfo há rienhu1na casa abrig~ndo UJn único indiví
duo). Sfo duas 1nulheres de clãs e metades diferentes - uma 
velha aleijada e um homean travestido de n1ulher que assumiu 
inteira1nente as tarefas tradiciona1n1ente atribuídas às muU1e
res - que se ajudarn n1utua1nente. 

Como se ve pela apresentação do mate
rial de campo, os grupos reiidenciais entre os Bororo apresentan1 
um grau mínimo de unifom1idade, e este fato nfo é simples
mente reflexo dos diversos estágios ern que se encontram de 
acordo com seu ciclo de desenvolvimento. Por outro lado, esta 
ausência de uniformidade na composição dos grupos residenciais 
não significa, de modo algum, que os indivíduos que os forman1 
se aglutinem aleatoriamente . 

O que pretendemos mostrar é que ~ a 
própria norma da uxorilocalidade que pennite estas variações, 
e neste sentido elas estlo já contidas n~ princípios básicos que 
fundamentam a organização social Bororo. Em outras palavras. 
a uxorilocalidade funciona como princípio estrutural básico 
para a formação dos grupos residenciais e a partir desta prespec
tiva os tipos variantes (grupos residenciais que não se apresentam 
como tipo uxorilocais "puros) devem ser vistos como resulta
do da própria manipulação da norma, e não como "desvio,,, 
exceções ou simples resultados do processo de contacto com 
a sociedade nacional. Mesmo nas aldeias mais acuJturadas, como 
no Meruri. por exe1nplo, os grupos residen<.-'iais que aí encontra-

..... 
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anos se form1:tna a partir da norma Ja uxoriloealiJade, co1no vere-
1nos posteriormente . · 

. Convém le1nbrar, con10 diz Chapera 
( 1983 : 29, citada por Vàn Velsen 1967: 136) que 

• ··culture is not 1nerely a system of formal 

practicea and beliefs. lt is n1ade up essentially 

of Individual reaction11 and variatjona from 

• traditionally standardized pattern; and 

indeed do culture can ever be under.\tood unless 

"P~ial attention 111 paid to thi!C range of 

individulàl 1nanifes tations". 

Em outras palavras, normas e regras 
gerais de conduta são traduzidas na prática e . manipuladas pe· 
los indivíduos em situações especiais para servir a fins deterini-
nados. · 

Aparentemente esta perspectiva levou os 
antropólogos a uma maior preocupaçfo com normas conflitivas, 

com comportamentos que de certo modo escapavam às normas 
explícitas de conduta da sociedade em questão. O comporta
mento dos indivíduos passou a ser descriro com 1naiores ·deta
lhes; as relações concretas entre as pessoas passou a ser o foco 
de atenção. O importante nfo era n1ais investigar relações entre 
posições e status sociais, como propunha Radcliffe-Brown, mas 
sim encarar cada evento social e cada relaçio como um dado em 
si, sem relacioná-los a um quadro de teferêncla mais geral. As 
normas passaram para a prateleira mais alta da estante das velhas 
teorias sociológicas. 

Mas, como bem aponta Van Velsen 
(1967: 138), a simples consideração do comportamento real 
e concreto dos indivíduos, sem levar em conta as normas d~ sua 
sociedade, também nfo constitui a perspectiva mais adequada, 
pois o antropólogo está preocupado com 

• 

··pcople who live and act within · a certain 

order and whose actions 1nust therefore have 

some reference to ~tabU11hed and accepted 
nonns of conduct. ldeal nonns of conduct 

• a.nd behaviour are necessarily interconnected" 

A ·análise situacional', como foi propos
ta por Von Valsen , parece ser a mais adequada para lidar com o 
material Bororo, e , principalmente, com o material de campo 
recolh.ido por mim. Neste tipo de análise privilegia-se o indi
víduo enquanto ator , e não co1no informante, sem no entanto 
omitir as normas ideais expressas por ele. A ênfase maior recai 
na análise do processo social, isto é, o modo pelo qual os indiví
duos realmente manipulam suas relações estruturasis e exploram 
o elemento da escolha entre alternativas de normas de acordo 
com requisitos de cada situação específica. E é importante lem
brar que, para a análise sit~cional, as normas nfo constituem 
um todo coerente e consistente. E é exatamente este fato que 
permite a sua manipulação pelos membros da sociedade, de acor
do com seus objetivos, sem necessariamente prejudicar a apa· 
rentemente duradoura estrutura das relações sociais. (Van 
Velsen 1967 : 146). 

~ a partir destas considerações teóricas 
e da perspectiva da análise situacional proposta por Van Velsen 
que devemos encarar a uxorilocalidade como padrão básico de 
residência entre os Bororo. Todas as vezes que eu lhes pergun
tava sobre padrões de residência eles me explicavam que quando 
duas pessoas se casavam era o homem que deveria se transfe
rir para a casa de sua esposa e apontavam, no círculo da aldeia, .. 
as casas em que de fato isso havia ocorrido. Eram eles mesmos 
que afirmavam serem estes casais os que haviam procedido se
gundo as nonnas de sua sociedade, que faziam as coisa ''como 
se deve". Apontavam em seguida as casas que fugiam às normas 
e que nem sempre escapavam às críticas e mexericos. 61 
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Estas casas, que apresentam unia compo
sição de indivíduos que não advém do padrão uxorilocal, con~ 
titue1n exemplos típicos de situações em que a reunião de deter
minados indivíduos nun1 mesmo espaço físico apresenta condi
ções sociais estratégicas para estas mesn\as pessoas. t! o caso, 
por exemplo, de mulheres originárias de outras aldeias e que 
apesar de teoricamente poderem cóntar com a possibilidade 
de incorporação pelo grupo de seus parentes cl§nicos, ou com 
laços de solidariedade advindos do sisten1a de nonúnação (veja
se Viertler 1976: 6) preferem, ao se casar, 1norar na casa dos 
parentes de seu inarido. Esta decisão é ta1nbém socialmente 
estratégica para o homem que se casa com un1a mullier que vem 
de outra aldeia pois se ele se transferisse para a casa dos parentes 
clânicos dela teria que enfrentar uma situação duplamente difícil: 

em primeiro lugar a que todos os homens enfrentam quando 
passam a morar com um grupo de pessoas que não constitui o seu 
grupo de origem e, em segundo lu~r, por nfo poderem contar 
com o total apoio de suas mulheres já que estas, por teren1 
nascido em outra aldeia, são também estranhas na casa. 

Inúmeros autores já se referiram às di
ficuldades enfrentadas por wn homem que vive numa sociedade 
onde a uxorilocalidade constitui o padrão básico de residência 
apos o casamento (Maybury-Lewis, 1967; Da Matta 1976; 
Wagley, 1977 etc.). Entre os Bororo quando as incompatibili· 
dades entre sogro e genro (WF /DH) se tomam insurportáveis, 
a mulher pertence ~ um grupo residencial já numeroso e o homem 
a um grupo reduzido de pessoas (sendo portartto estratégico po
der contar com um homem e uma mulher a mais para poder 
dividir o trabalho da casa) tem"'8e as condições básicas para a 

• 
inversão da uxorilocalidade, (veja-se, por exemplo, a composi-
çio de casa 1 em 1973 e da casa J, também em J 973 ). 

A n1orte de un1 membro de uma casa 
constitui uma situação crítica e repleta de significações para a 

sociedade Hororo ( co1no s~ verá no úllin10 capítulo), o que im
plica nu1n período de transição para que o grupo possa se reor
ganizar. O ciclo funerário i1npõe necessaria1nente un1 rearranjo na 
con1posição dos grupos residenciais pois durante a prin1eira fase do 
funeral os ossos do morto deverão ser velados, preferencialmente, 
por indivíduos do 1nesn10 clã que ele, e no local corresponden

te ao seu clf de origem . 
Estes são alguns d.os exe1nplos de situa-

ções verificadas no decorrer da pesquisa e que demonstram que, 
embora haja uma norn1a ideal de conduta, na prática ela é mani
pulada para atender ao interesse das pessoas que vivem estas 
situações. A existência de uma nonna ou princípio estruturador 
ntro implica em que a realidade social e1npirica1nente observada 
seja unifom1e e em contrapartida, esta falta de uniformidade não 
implica em ausência de normas de conduta, e nem no seu desco
nhecimento por parte dos agentes sociais. 

.. 
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CAPITUW III 
A CASA BORORO POR DENTRO E 
PARA FORA 



• 

J. AS CASAS NAS DIVERSAS Af.,
DEIAS 

A casa Bororo é relativamente pequena. 

Tem em geral uma área de 45 m2 e nos levantamentos que fiz 
na aldeia de Córrego Grande (nos anos de 1970, 1971, 1973, 
1975 e 1977) havia um mínimo de 2 e um máximo de 18 pes

soas por casa. 
.. Na página 448 do volume 1 da Enci-

clopédia Bororo há uma foto de uma casa Bororo tradicional, 
de. palha, com cobertura de duas águas que nfo chegam até o 
solo. Segundo Albisetti e Venturelli uma das primeiras mani
festações da aculturação foi a modificação das choupanas tradi
cionais. Realmente, as casas hoje em dia variam de aldeia para 
aldeia, tanto a forma das casas, o material de que sã'o construí
das, quanto a sua dispos!ção, encontrando-se as vezes casas 

<li ferentes numa· mesma aldeia. G 7 



Na Missão Salesiana do Meruri a maioria 
das casas, dispostas e1n fonna de ele (vide fig.às p. 70-71) é de alve
naria (estas construídas pelos missionários), e1nbora haja também 
algumas casas de palha e uma casa n1aior para reunifo dos ho
mens - o bái-1nána-gejéwu. Etn 1972, quando lá estive, havia 
um projeto dos índios de reconstruir a aldeia nos moldes tradi
cionais, as diversas casas formando um círculo com a casa dos 
honlens no centro. 

·rodas as casas do Meruri tem, na parte 
de trás, um puxadinho de palha feito pelos próprios índios e 
que é o local que eles preferem para conversar, cozinhar ou re
ceber visitas. O interior das cas~ de alvenaria, que tem em ge
ral dois ou três cómodos, foi ltransfonnado em depósito de tras
tes, e dificilmente é 1 ocupado pelos índios. Conforme o Padre 
Diretor da Missfo as casas de alvenaria foran1 introduzidas pelos 
missionários salesianos com o intuito de melhorar as condições 
de habitação dos índios. Segundo os Bororo a iniciativa não foi 
rnuito bem sucedida pois, ao contrário das casas de palha, as de 
alvenaria nlo apresentam condições térmicas adequadas: são 
quentes durante o dia e frias a noite; como o solo é de tijolos 
as condições higiênicas se tornam também mais precárias. Mas 
a principal crítica dos índios quanto às casas de alvenaria diz 
respeito às paredes internas dividindo a casa em cõmodos dis
tintos. Aquilo que constituía para os missionários uma necessi· 
dade moral se transformou em algo sem sentido para os índios, 
acostumados a casas sem divisões internas, onde nada está fora 
das vistas. 

E1n 1975 a intensificaça'o dos atritos 
com os f azendciros e posseiros que ocupavam as terras indígenas 
no Meruri levou ao assassinato do índio Bororo Sin1io e do Padre 
Salesiano Rodolfo Lunkenbein. Os índios começaram entfo a 
perceber que corriam o sério risco de perderem suas terras e resol-
veram se dividir en1 pequenos grupos formando novas aldeias 69 
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Planta da aldeia B~roro de Merurl - julho de 1969 . 

(Nt• Maria Sallum) 
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nos limites da reserva. Em julho de 1977. quando voltamos 
ao Meruri, havia muito poucos mdios concentrados na Misslo 
e chegamos a visitar uma nova aldeia, feita pelos próprios Bororo 
nos moldes tradicionais : um bái-mdna-gejéwu no centro e cinco 
casas de palha formando um semi-círculo. Disseram que aguar· 
davam a chegada de outros Bororo para completar o círcwo de 
casas. 

Na aldeia do P~rigara, que contava 
em l 97 J com cerca de 90 indivíduos todas as casas sf'o de palha 
e estão espalhadas pela área. Também no Perigara havia, quan
do lá estive, um projeto dos índios de reconstruir a aldeia de 
forma cirçular . 

A aldeia do Tadarimana, que congrega 
os Bororo da antiga aldeia do Pobori e alguns que vieram do 
Córrego Grande e do Paraiso, é a mais recente e a menos popu
losa de todas elas: 48 indivíduos em Outubro de 197 S. O P. 1. 
Tadarimana fica a 20 km. da cidade de Rondonópolis e a "al
deia.. conta com dez casas (de palha, de alvenaria e de pau-a
pique ), além de uma casa dos homens que estava sendo construí
da, todas dispostas ao longo do Tadarimana, um córrego largo 
e raso, com conedeiras e cachoeiras. 

Apesar de estarem morando em casas 
enfileiradas ao longo do córrego, dispostas em forma de ele, 
ou espalhadas por uma grande área, continua extremamente pre
sente entre os Bororo a forma circular, como a mais adequada 
para a representação de seu espaço social. Quando se reunem para 
cantar, para algum ritual, ou mesmo quando se trata de uma reu
nião informal de homens e rapazes para um papo após o almoço 
(tal como o faziam tradicionalmente no bái-mdna-gejewu ), sempre 
se dispõe de modo a fonnar um círculo, os tugaregedu de um 
lado e os ecerae de outro. Por isto mesmo há em todas estas 
aldeias um projeto, que talvez chegue a se concretizar, a exemplo 
do que vem ocorrendo no Meruri, de reconstituir a disposição 73 
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tradicional du casas. (*) De t<>4as as aldeias Bororo a. únicl!l 
que chegou a preser~, até hoje, a forma circular tradicional 
é a aldeia do Córrego Grande. 

A íonna circular é wna constante em wna 
série de tribos indígenas, tanto ·na América do Norte quanto 
n.. América do Sul. Veja·se, por exemplo, o que diz um índio 
Oglala Sioux após ter sido forçado a abandonar sua aldeia: 

.. ... and we made these little pay houses of 

lop uid they ue square. lt's a bad way to 

live, for there can be no power ln a square. 

You have noticed that evorythlng an lndian 

does is in a ·c1rcle, and that is because the Power 

of the World always works in circles, and 

everything tJies to be round. .. The sky is 

round, and11 have heard that the earth is round 

like a ball, and so are ali the stan. The wind, 

in its greatest power whirls. Birds make their 

nest in circles, for theirs ln th~ sarne relision 

a5 ours. The sun comes forth · and aoes down 

again in a cirle. The moon doea the sarne, 
and both ue round. E'1en the seasons (orm 

a ·ireat circle in their cha,Jn1. and always come 

back again to wheie they were. The Uf e of a 

man is a circle from childhood to chlldhood, 

and so it b in everythln1 ·where power moves. 

Our tepees were round Wce the nests of birds, 

and these we.re always set ln a circle, . the 

nation's hoop, a nest of many nests, where 

(•).Em 1979, tarnbem a aldda do Tadarimana, 
após a enchente que inundou as casas, transferiu·se para um local mais 

afastado do rio; a nova aldeia do Tadarimana tem a forma circular. (Co-· 
municaçio pessoal com Paulo Serpa). 

• 

thc Great Spirit meant for us to hatch our 

chlldren. But the Wasichus (os brancos) have 

put us in these squa.re boxes. Our power u 
gone and we are dyina for the power la not 

in us any moie .. (Neihardt . 1932 : 165-166). 

O que ocorreu com os Bororo e§ algo 
muito semelhante ao que Da Matta descreveu ao falar sobre a 
morfologia da sociedade Apinayé (Da Màtta, R. 1976, páginas 
61 e seguintes): 

..Quando os Apinayé falam de sua própria 

sociedade, eles sempre destacam a aldeia como 

uma unidade ftmdamental para suas referêó

cias .... 

Entretanto a aldeia que os informantes reve
lam nas suas entrevistas não é a aldeia de cerca 

1 d~SO m. de comprimento por quase 200m. 

de largura onde vinte casas jazem alinhadas 

em ruas .... 

A aldeia que os Apinayé sempre mencionam é 
uma aldeia modelo que aspira ser perfeitamente 

circular e cujas casas devem ser todas do mesmo 

tamanho". 

A aldeia circular é, também para os B~ 
roro, o modelo ideal para representarem a sua sociedade e seu 
universo. Em campo, todas as vezes que eu fazia perguntas sobre 
organizaçã'o social eles imediatamente eatavam um graveto para 
fazer um círculo no chio de terr~ e a partir daí responder às 
minhas perguntas. Mesmo quando eu estava nwna aldeia com 
casas alinhadas eles apontavam para as casas como se elas esti
vessem dispostas em círculo, descrevendo deste modo as rela- 77 
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çõa 1ociala entre MUI moradoiea. Como mOltrou Vlertler, 
.. •rarentesco • ou 'aenealogiu • constituem uaunto pemado em 

A14ela do C6111p Gr1ndl, 1971. 

tennoa da maior ou menor proximida&. elo título de wn Bororo 
com o de outrem, proximidade esta medida em termos du po
sições dos títulos dentro do modelo circular de aldeH!, pois a 
distribuiçlo dos lugares dos títulos é fixa, apresentando poucas 
variações no tempo e no espaço" (1978: 63). 

I! com wn movbnento circular do braço 
estendido que eles apontam para o c4!u, indicando atrav'8 da posl· 
çfo do 101, ou da estrela Venus, a hora do dia a que querem se re
ferir. No canto Barogo Biri Bataru Dada recolhido por mim em 
1975, os pontos geogr,ficos do território Bororo slo enumerados 
pelo cantador que vai indicando com o braço estendido a sua 
localização no espaço, começando pelo Rio São Lourenço, indo 
gradativarnente enwnerando outros lugares conhecidos at~ o 
ponto em que o sol nasce e continuando a enumerá-los até o 
local do sol poente, quando entio o cantador terá completado 
o círculo em volta de si mesmo e terminado o canto. Viertler 
(1978: 63) aponta ainda como formas de expressão da importfn
cia da circularidade as coreografias das danças funerárias, a roda 
da cerimônia do marido (buriti), a forma descrita pelos zunidores 
agitados no ar e as táticas de guerra que envolvem círculos con
cêntricos em volta do inimigo. 

São inúmeras as críticas que os Bororo 
de qualquer aldeia fazem às outras aldeias Bororo. No entanto, 
todos eles eram unânimes em encarar a forma circular da aldeia 
do Córrego Grande como algo invejável. Mas mesmo no Córrego 
Grande a aculturação se fez sentir. Embora todas as casas da al
deia sejam de palha, nã'o mais obedecem à cobertura de duas 
águas como as casas tradicionais. A estrutura das casas atuais 
parece ter sido construída por funcionários da FUNAI auxili
ados pelos homens Bororo e, segundo me disseram, as divenas 
tiras de palha que compõem as paredes foram trançadas pelas 
mulheres, tal como era feito antigamente. 

O interior das casas reflete bem o contac
to dos Bororo do Córrego Grande com a sociedade regional. 
No chão banquinhos e caixotes de madeira misturam-se às muitas 
esteiras usadas para dormir e sentar. No entanto, dificilmente 
bancos e caixotes si'o usados durante os rituais. Há vários catres 
baixos nas partes laterais dã casa, onde são colocados o que eles 79 
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mesmos denominam de 'trens' - cabaças, conchas de rio, roupa, 
panelas de alumínio, grandes latas vazias que servem para guardar 
água. Há wnas armações suspensas, nas laterais da casa, onde 
são guardados os potes e panelas de barro. F.spigas de milho 
são em geral penduradas nos esteios e vigas centrais, bananas e fei
xes de folhas de palmeira para serem trançados nos esteios late
rais . Nestes esteios laterais sfo também pendurados cestos e 
bolsas de palha (kodrabo, micigu ), arcos e flechas, os famosos 
pariko ( diadema de penas usado pelos homens em alguns ritu
ais), e as cabaças rituais - powari. 

Na casa Bororo praticamente tudo está 
ao alcance das mfos ou dos pés. 1! muito comum ver uma mulher 
sentada numa esteira à beira do fogo to1nando chimarrão, tran
çando algum artefato de palha e embalando, com uma cordinha 
•marrada no dedo do pé uma rede onde está uma criança. Pedras 
usadas para apoiar as panelas que vão ao fogo servem também 
para quebrar os inúmeros tipos de côco. Como a casa tem um 
(lnico cômodo, sem divisões internas, nenhuma galinha que entra 
passa desapercebida e é logo enxotada com uma vara comprida. 

Há provavelmente uma semiologia e, 
certamente uma etnosemiologia que permite compreender adis
pooçfo dos objetos e a distribuição dos vários espaços que com
põe a casa Bororo atualmente. Digo atualmente porque a casa 
é uma das esferas que mais parece ter sido afetada pelo contacto 

' com a sociedade .regional . 
Antigamente a aldeia Bororo era cons-

tituída de vários círculos concêntricos de casas, num total 
de até cinco círculos (Enciclopédia Bororo p. 435, Uvi-Strauss 
1955: 250); quando uma mulher se casava passava a morar numa 
nova casa, construída atrás da de sua mfe. Com o contacto e a 
depopulaçl'o a aldeia do Córrego Grande conta atualmente com 
um único círculo de casas e apenas algumas fora deste círculo 
(vide fig. da página 80 ). Cada uma destas casas abriga duas ou tr~s 81 
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famílias nucleares (pai. m!'e e filhos) e alguns outros idivíduos 
que. como veremos logo a seguir, se agregam à casa. 

Apesar de serem poucos os dados de que 
disponho procurarei agora moatrar como se distribuem os v4rios 
espaços de uma casa Bororo, tal como se encontra hoje, na aldeia 
do Córrego Grande. 

2. ESPAÇOS SOCIAIS NA CASA BO
RORO 

Embora morem sob o mesmo teto. numa 
casa sem divisões internas, as duas ou três famílias nucleares 41\)e 
compõem um grupo doméstico. mantém uma nítida separação 
espacial, tanto de dia quanto de noite. Cada uma destas famí
lias tem na casa o seu espaço. Os limites destes espaços são 
dados pelos jiraus. usados atualmente para dormir, ou então pelas 
esteiras ou redes. O espaço de cada família sempre se localiza 
nas extremidades da casa, nunca no centro. Neste local guardam 
todos os seus pertences. é aí que donnem e comem, aí recebem 
suas visitas cotidianas. À noite é muito frequente ver um casal 
conversando baixinho ou fazendo em suas esteiras um artefato 
qualquer. Tem-se às vezes a impressão de que são duas ou três 
casas distintas numa única casa. o que talvez reflita a situação 
anterior em que cada uma destas familias tinha a sua casa e os 
homens passavam a maior parte do tempo no bái mána gejéwu. 

O centro da casa parece constituir um 
lugar especial, que não é exclusividade de nenhuma f am11ia em 
particular. ~ neste espaço que são recebidas as visitas conside
radas mais importantes. de alguém que chega de uma longa e de
morada viagem, daqueles que voltaram sãos de um tratamento 
de saúde na cidade e que são aí' recebidos de modo formal, com 
choro ritual e várias ofertas de alimento. O centro da casa é 
também o espaço destinado aos rituais. Certas fases de um ritual 

ocorrem dentro da casa (outras no bororo, no ai/e-muga ou no 
bái mána gejéwu) e slo sempre realizadas no centro da casa. 
nunca nas extremidades. Este espaço passa a ser a representaçlo
fisica daquela unidade social - clf ou linhagem, dependendo do 
caso - da qual certos elementos das fam ruas nucleares da casa 
fazem parte. ~esta unidade social que tem, no plano da aldeia, 
o seu lugar específico. Aí se reunem os participantes de um 
ritual, sempre olhando para o centro da aldeia ( • ). 

.e também no centro da casa que colocam 
o fogo, continuamente avivado para cozinhar, espantar mosqui
tos ou simplesmente como fonte de calor durante a noite. Anti· 
gamente parece que cada fam11ia nuclear tinha o seu fogo (Enci
clopédia Bororo, p. 448) mas hoje em dia ele é usado por todos 
os membros do grupo doméstico, o que parece justificar sua 
localização no espaço central da casa. 

Crocker (1976: 1) ve a casa como uma 
unidade orgânica e natural onde são realiudos os processos de 
transfonnação (de objetos naturais em culturais, do cru ao 
cozido). Para ele 

.. The domestic hearth, of which there is only 

one to a household, is portrayed in both the 

sign and agency of these b:ansf ormations ... 

Num certo sentido é possível dizer que 
a casa 'fala' sobre seus habitantes. Assim, por exemplo, portas 

(*) Dentre estes rituais pude observar os de 

nominaçlo, funerais e entrega ritual de um couro de onça. Em todos eles 

havia uma parte que era reali7.ada na casa que representava o cl6 ou a li
nhagem que estava patrocinando o ritual. Para esta casa se dirigiam tam· 

bém os membros do cll patrocinador que estivessem morando em outras 
• 

casas da aldeia. 83 
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e janelu sfo um dos elementos que indicam a participaçfo ou 
nlo dos membroa da casa na vida aodal. Durante o dia elas 
estlo sempre abertas, permitindo um controle total do que ee paa
aa na aldeia. Portas e janelas são fechadas durante algum rituais 
dos quais as mulheres n•o podem participar; neste caso toda a 
periferia da aldeia, um espaço nitidamente feminino, ftca exclui
do do ritual. 

Durante o luto as portas e janelas que dlo 
para o centro da al4eia se matém fechadas; os enlutados se situam 
à margem da vida social, "nio podem nem olhar para o centro da 
aldeiaº. Durante o funeral a casa dos enlutados fica vazia de 
objetos, o que vem confirmar as afirmações de Bourdieu: "la 
porte fermé, c'est la disette et la sterilité" (1972: 54 ). 
Mas os Bororo vão ainda além. Terminado o funeral a casa deve 
ser destruída. Se o morto é homem solteiro a choupana destruí
da será a da m5e; se é casado a da mulher, ou da mã'e se morrer 
fora da casa. No caso de uma defunta é sempre a do próprio 
sub-clã'" (Enciclopédia Bororo 1, p. 668). Durante um certo 
período de tempo, que me é impossível precisar, o espaço desta 
casa permanecerá desocupado. E só após este tempo que uma 
nova casa será aí construída. As plantas da aldeia do Cónego 
Grande (vide apêndice) mostram, nos vários anos, estes espaços 
vazios, que correspondem a destruiçlo de casas em virtude da 
morte de um indivíduo. 

À primeira vista a casa Bororo lembra 
um bazar, com um monte de tralha dentro. Mas se a examinar
mos com cuidado veremos que ela se compõem de espaços dis· 
tintos. O espaço lateral, privado, de cada família nuclear. o espa
ço central, comum a todas as famílias da casa, e onde slo reali
zados os rituais. Há locais mais próximos ao chio, onde slo 
guardados os objetos de uso comum (lenha, latas de água) e lo
cais para guardar objetos de uso ritual, sempre pendurados na 

parte superior da casa, no espaço correspondente a família nu
clear que o possui ou que o está guardando para alguem. 

Seria interessante uma pesquisa mais de
talhada com relação a estes vários espaços da casa Bororo, que 
não podem ser analisados simplesmente do ponto de vista té<> 
nico ou funcional. Afrnal, na língua Bororo, casa é nlo só baí 
(onde boe • coisa e ai = folha de palmeira) mas também : éda 
(onde é =- existência e da = sufl){o de localizaçfo), lugar de exis
tência. Neste sentido torna-se importante captar o duplo sen
tido da casa para os Bororo, que inclui o espaço onde se dá 
a reproduçã'o física e também, num outro plano, o espaço onde 
se inscrevem e se reproduzem as categorias sociais Bororo, que 
permitem a existência da sociedade enquanto tal. (*) 

3. AS PESSOAS DA CASA 

No Meruri, durante muito tempo e até 
metade da década de 60, os índios em idade escolar saiam da al
deia e passavam a frequentar a escola dos missionários salesianos 
em regi.me de internato, só voltando para casa durante as férias 
e fms de senana. As dificuldades de adaptaçfo eram óbvias; 
uma das índias que viveu no internato diz textualmente : 

.. Quando entrei no colégio nfo sabia falar por

tugues e as freiras me castigavam porque acha

vam que em bororo eu podia estar falando mal 

delas sem que elas entendessem; quando sai 

( •) Num artigo que esaevi, após a elaboraçlo 

da dissertaçã'o de mestrado, procurei me aprofundar exatamente na an'· 
lise dos vários espaços da casa Bororo. Vide .. Espaços Sociais da Casa 

Bororo .. ln Caiuby Novaes (Organizadora): Habitaç/Je1 lndigena1. Edit. 

Nobel e EDUSP. Sfo Paulo, 1982. 85 
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de lá.J' não sabia falar bororo e nlo conseguia 

me.acostumar na aldeia". 

Em geral saiam do colégio j' na idade de 
se casarem. Por razões várias (de ordem moral, fundamentalmen
te) os padres insistiam no fato de que a residência após o casa
mento fosse - neolocal e nfo uxorllocal, como tradicionalmente 
ocorria. Esta mudança nas normas residenciais poderia ter le
vado a um enfraquecimento dos laços entre mã'e e ftlha, mas os 
Bororo contornaram o problema fazendo da casa da mã'e o local 
de convívin, e de sua própria casa um local quase que exclusiva
mente para donnir. 

Assim, logo que se levantam, as mulheres 
recém casadas vão com seus filhos e uma trouxa nas costas para 
a casa de sua mie e lá permanecem o dia inteiro. As atividades 
tipicamente femininas do grupo doméstico, tais como cozinhar, 
buscar água e lenha, trançar artefatos de palha, tomar conta da 
casa e das crianças, etc., continuam a ser divididas entre a mie 
e suas ftlhas. 

Com raras exceções, o vínculo mais dura- ' 
douro e estável é o que existe entre mf'e e filha. Uma vez pergun
tei a um homem no Córrego Grande, casado com duas mulheres, 
sobre formas de casamento; estava também curiosa para saber 
dele se nfo era complicado ter duas mulheres ao mesmo tempo. 
Ele me respondeu que de fato as mulheres brigam muito, e que 
um homem só conseguiria viver com mais de uma ao mesmo tem
po se elas f~ssem mie e filha (de um casamento anterior), "pro
que mã'e e filha nunca brigam". 

Durante a pesquisa de campo constatei 
apenas quatro casos de casamento poligínico e em tode» eles 
as mulheres envolvidas eram mãe e filha. Um dos casos, de wn 
chefe do Córrego Grande, mostra claramente a importância do 
vínculo entre mie e filha como condiçfo da poliginia entre os 
Bororo. 

• 

Casa D 1971 

-

l 

3 

Moravam todos numa mesma cua, que 
abrigava um total de oito pessoas (dois homens e seis mulheres), 
que dividiam entre si todos os afazeres domésticos. Apenas dois 
homens, o que significava um número muito reduzido para arcar 
com todas as tarefas m~culinas do grupo. Quando a mulher 
número 3 atingiu a idade de se casar, o homem mais velhoitentou 
por duas vezes arrumar-lhe um marido que viria contribuir com 
seu trabalho para a manutenção do grupo. Estas duas tenta· 
tivas foram infrutíferas, pois como em geral ocorre, o jovem 
marido sentia-se muito envergonhado na casa, onde além dele .. 
ver como um "estranho,, era obrigado a trabalhar sob u ordens 
do homem mais velho. Diante das dificuldades de obter um mari· 
do para a mulher número 3, o homem mab velho resolvo tomà· 
la como sua própria esposà, atitude que di início a um rebuliço 
.geral na casa. As mulheres 1 e 2 (mie e filha) reforçam ainda 
mais seus vínculos e criam uma situaçlo tal para a mulher nll· 
mero 3 que esta é obrigada a mudar para uma outra casa. Note-se 
que, como a descendência é matrilinear, as mulheres 2 o 3 se 
situam na mesma posição chlssificatória com relação à mulher 1. 87 
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Note-se ainda que a mulher 3 é ftlha de uma mulher quo havia 
ao casado com este homem. No entanto, como a mulher 3 4 
orfl, ela nlo conta com um vínculo suficiente que a llpo às 
mulheres 1 e 2 para que p~sam se relacionar como co-esposas. 

A relação entre rn6e e filha ' em geral 
a que apresenta menos tensões e contlitos duruite todas u fasea 
do dclo de vida. O período mais crítico da relação ' o que marca 
o primeiro casamento da filha. Embora o casamento Bororo nfo 
seja enfatizado por nenhum ritual de grande porte, a mie da me-
nina participa ativamente do evento tomando a iniciativa de tra
zer u coisas do rapaz para a casa dela, e assim formalizar a 
aliança. Em geral o rapaz não se adapta à nova casa e nlo se sente 
à vontade entre seus parentes afins, principalmente com o WF, 
que direta ou indiretamente o obriga a trabalhar para sua famí
lia. O rapaz não se sente bem, ou seja, nlo est4 entre os .. seus .. , 
o sogro lhe cobra serviços, cria--se um clima de mal estar. Nestas 
ocasiões dificilmente a menina toma o partido do seu novo ma
rido e o casamento é então desfeito. Depois disto~ muito co-

' mum o rapaz transferir-se para wna outra aldeia, ou entfo sair 
para trabalhar fora, numa das muiw fazendas que circundam 
a úea. 

Se surgir um filho desta curta aliança 
ele será absoJVido pelo grupo doméstico da menina e o avô ma
terno da criança (MMH) suprir' perfeitamente a aus6ncia do pai. 
As relações entre rrta'e e filha se aproximam ainda mais, surgindo 
entre elas uma maior identidade de papéis. A avó materna sera 
de grande auxílio para a jovem mfe, e se ainda tiver leite poderá 
inclusive substitui-la amamentando seu neto. 

Com a idade, a mie vai se tomando cada 
vez mais dependente da filha e do genro (DH). As mulheres 
mais velhas ficam em geral grande parte do tempo deitadas to
mando mate e suas atividades limitam-se a espantar as galinhas 
e entreter netos e netas. Quase nfo participam das atividades 

comwi1 l aldeia e na casa • sua filha quem se encanega du ta· 
ref as femininas. e bem dif fcil a vida de uma mulher multo ve· 
lha que nfo tenha filha e, portanto, aenro. Suas fllhaa claul
ficatória (ZD) poderio eventualmente aJu"'-la, nw provavel.
mente terlo multo pouca disposiçlo para tal. 

Se esta mulher velha tiver um ftlho em 
idade de ., casar poder! insistir para que a futura nora (SW) 
venha morar com ela ajudando-a nos afazeres do!Msticos. Esta 
é uma das clrcustãncias em que o padrfo de resid6ncia uxori
local não é observado. 

e importante nfo esquecer que entre 
os Bororo a descendência é traçada pelo lado materno, fato quo 
tende a reforçar o vínculo existente entre a mfe e seus filhos, 
principalmente entre mfe e filha, já que esta, em virtude da uxo
rilocalidade, permanece com a mie apó,, o casamento. Embora 
nfo seja o único elemento referendai para o sistema de relacio
namento interpessoal entre os Bororo os vínculos do parente• 
co estão, sem dúvida, entre os mais importantes no que diz re• 
peito às relações que um indivíduo mantém com outro, principal-
mente no cotidiano da vida social. · 

No caso de wna mulher, havendo que-
bra das normas de conduta socialmente aceitas, ela eompre 
podera recorrer à proteçfo do irmfo de sua mie para 
defendê-la. publicamente; via de regra o innl'o da mie (que pode 
ou nfo ser o nominador - ledaga - desta mulher) está sempre 
atento al imagem pública de suas sobrinhas (ZD) o elas tendem a 
vê-lo como pessoal. de influênda e autoridade. No caso da m•r 
já ser adulta é seu próprio irmão quem assumirá -ta posiçfo. 

Mas é interessante relembrar que tanto 
o irmfo da mf'e, quanto o irmlo de F.ao feminino, fundonam 
para ela como proteção e autoridade jurídica apenas no que diz 
respeito ao que está previsto nas normas ideais de funcionamento 
da sociedade Bororo, o que. constitui, como se verá logo adiante, 89 
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algo diferente do relacionamento que Eao feminino mantém com 
o pupo de parentes de seu pai. 

· Se ai re~ entre mie e filha•• ""ema-
mente forte pua os Bororo, o mesmo J' ocorreu com a relaçlo 
pai/fllha, em virtude de uma du característicaa maia marcan
te• da vida social Bororo e que ' • instabilidade conjugal. De 
fato, a paternidade social é muito mais importante que a pater· 
nidade biológica, mesmo quando esta última é do conhecimento 
de todos. O que ocorre, no entanto, é que é muito frequente uma 
mulher se casar quatro ou cinco vezes, o que faz com que várloe 
homens desempenhem p3:1a a criança o papel de pai social, fato 
que leva a um enfraquecimento do vínculo. 

Mas é interessante notar que este enfra
quecimento do vínculo atinge apenu os dois indivíduos em qus
tlo: a mulher e seu pai (biológico ou social,,~ aquele que a criou). 
Permanece. no entanto, um vínculo de natureza muito especial 
entre a mulher e o grupo clãnico a que seu pai biológcio pertence. 
Digo que é um vínculo de natureu especial porque, como se•
corda, os Bororo constituem uma sociedade matrilinear, o que 
no entanto nlo implica numa desconsideração pelos "parentes,. 
que se relacionam ao indivíduo pelo lado paterno. Pelo contnlrio, 
as relações que wn indivíduo, principalmente uma mulher, man
tém com o grupo clinico de seu pai sfo em geral relações nfo 
fonnalizadas de cunho pessoal diferentes daquelas que mant~m 
com o lado materno. ( •) 

Na "hora do aperto" a mulher tende a 
se refugiar na cua do ela' de seu pai. No Córrego Grande, uma 
mulher Bolcodorl que tinha ficado o~ quando pequena, f d criada 

(* ) Vm uma dilcussfo mds aprofun
dada da ielaçio pâ,lftlho entm oa Bororo nu pá-nas 184-188 
deste trabalho. 

pela imd de seu pai, uma mulher /wagadu e com ela permaneceu 
mesmo depois de ter se casado (houve portanto quebra do padrfo 
de residência uxorilocal). Como esta sua tia paterna nlo tinha 
nenhuma ftlha e en além disso aleijada de uma perna, precisa
va de alguém que cuidasse de sua casa, situaçlo que proporcio
nou ai mulher Bokodorl uma oportunidade para retribuir as aten
ções que havia recebido quando era criança. 

e também muito frequente as mies fa
zerem eni seus filhos uma pintura facial com motivos que per
tencem ao ela' do pai da criança. Seria interessante pesquisar 
a simbologia das diversas partes do corpo para os Bororo. Na 
núnha opinilo a cabeça é uma parte do corpo intimarnente asso
ciada ao lado paterno, principalmente no que diz respeito a sua 
omamen~çfo. Assim, é o pai da criança que se encarrega de fa
zer o boe-etaobu, enfeite de plumas usado na cabeça durante 
a nominaçfo. A pintura facial das crianças tem sempre um mo
tivo do clã do pai, o que já nlo ocorre com a pintura feita em ou-
tras partes do corpo. · 

~ncontrei uma vez, na aldeia do Jarudori, 
uma mulher do clf Apiborege que tinha ido passar uns dias numa 
aldeia que ela até entlo não conhecia. . Nessa aldeia, assim que 
ficaram sabendo que seu pai era do clf /Jokodorl, uma mulher 
também .Bokodorl, dirigiu-se a ela para contar-lhe o cabelo do 
modo tradicional, e lhe arrancar os catos e as sombrancelh.u. 
Essa mulher Bokodorl disse que embora o pai da visitante n!o 
estivesse 14, ela o representava, já que pertencia ao mesmo.•' clf 
que ele. Neste sentido ele (pai da visitante) teria todo o direito 
de zangar-se com ela caso ela nfo tivesse tomado estas iniciativas 
de acordo com os padrões ideias da estética Bororo. 

e também muito comum crianças rece
berem comida quando vfo a casa de seus parentes paternos. Se
gWldo meus dados de campo é o pai (biológico e/ou social) quem 

91 
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geralmente te encarrega de providenciar remédios do mato 
para as crianças e raizes anticoncepclonais para u suu ftlh.u, 
assim como ervas e raizes que estimulam a fecundaçlo caso a 
mulher tenha dificuldade para engravidar. Como se veri no capí· 
tulo referente ao ciclo de vida do indivíduo, sfo inúmeroa os cui· 
dados que um pai deverá observar quando do nascimento de seus 
filhos, a quem ele está unido por laços 4e natureza mística. 

Ao atingir a idade adulta uma mulher 
continua a manter relações com os parentes de seu pai. Slo 
relações que partem de wn sentimento comwn de amizade e 
aliança e nlo relações "compro~adas,. e formalizadas como 
aquelas que mantém com os seus parentes matemos. Estas re· 
lações se manifestam fundamentalmente no dia a dia das pessoas 
e geralmente nfo precisam ser enfatizadas e f onnalizadas durante 
os rituais. 

e interessante observar que a caracteri
zação da relação pai/fllha para os Bororo vem corroborar u afll· 
mações feitas por Victor Turner (1974: 138 e seguintes) no que 
se refere a distinção que ele desenvolve entre estrutura e co
munitas nu sociedades baseadas no parentesco. Para exempli
ficar esta distinçf'o, Turner se utl1in de uma citaçlo de Fortes 
(1949: 32) sobre os Talensi: 

.. A linha dominante de descendência confere 

os atributos claramente siqniftcativos da per

sonalidade IOcial, o estado jurídico, 01 direi

tos de herança e de 1uceulo quanto à proprie

dade e ao carao, a fidelidade política, privi

légios e obrigaçcles rituais. A linha sub~ 

jacente .... confere certas características e .. 
·1t 1- .. ptt U8D. ••• 

Cabe acrescentar ainda que para os Bo· 
roro (ao contrário do que ocorre com os Talensi) a relaçfo pai/ 

. 
• 

filha nlo é individualluda, ou seja, a fllha nl'o mantém wn vín· 
culo puramente pe~oal com seu pai exclusivamente (que na 
maioria das vezes nlo é o homem com quem sua mfe continua 
casada) e sim com o grupo de parentes clãnicos de seu pai (aque
les que a gerou ou aquele por quem ela foi criada). 

Nesse sentido o vínculo com os paren· 
tes do lado paterno permite a expressão da personalidade do 
indivídu~ enquanto pessoa, mas nfo en,quanto personalidade 
social. (*) Seguindo as afumações de Turner, é exatamente por 
não ser um vínculo estruturador da sociedade Bororo que o in
divíduo pode aí se realizar plenamente no nível da ~ommunitas, 

' 

.. Porque a .. communitas .. tem ~a qualidade 

. existencial. abrange a totalidade do homem, 

em sua relação com outros homens inteiros. 

A estrutura , por seu lado, tem qualidade coa
noscftiva; conforme observou Uvi-Strauas, a 

estrutura consiste essencialmente num conjunto 

de classificações, num modelo para pensar a 

respeito da cultura e da natureza, e para orde

nar a vida pública de aJauém ... (op. cit., p. lSS). 

4. OUTROS ELEMENTOS QUE SE 
AGREGAM A CASA 

A casa Bororo nlo abriga atualmente 
apenas o pai, a mie e seu.a filhos. Há às vezes, como di~emos no 

( • ) Essas considerações bnplicam na necosd--dade de se relativizar u colocaç&s de Crocker (1979: 282), para quem 01 

vínculos de um in<lvíduo com seus parentes paternos são destituídos. de 

hnportância sociol6gica. 93 
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infclo deste capítulo, .Wm de duas ou tr~1 geraç&ta de mulheres 
morando juntu, inúmeros outros indivíduOI que por diferente• • razlJe• resolvem se agreaar l casa, ativando para este ftm alpm 
vínculo que porventura possam ter com um de seus membros. 

Se um indivíduo resolve passar algum 
tempo numa aldeia que nlo ' a sua, ele pralmente ficará aloja~ 
do na casa dos homens e far' suas refeiçOes na casa de seus 
parentes clãnicos. Se ele vier com a mulher e ot filhos, ficará 
preferenciabnente na casa onde moram os parentes clãnicos de 
sua mulher mas caso surjam desavenças com este grupo de 
pessoas, ou se, por exemplo, a casaj4 estiver abarrotada de gente, 
ele mudará com sua família para a casa de seus próprios parentes 
clânicos. Se o tempo de permanência nesta aldeia for se alongan
do muito, ele poderá construir uma casa para li e sua família 
atrás do círculo de casa, na direçfo do raio correspondente ao 
local do cll' de sua esposa. Isso ' muito comum pois nlo .S raro que 
''visitas., feitas a uma outra aldeia durem mais de seis meses. 

Pessoas muito idosas também mudam 
muito de uma casa para outra, embora em geral permaneçam na 
mesma aldeia. Isto ocorre porque frequentemente estas pessou 
slo vistas como um fardo: embora já nlo produzam mais nada, 
continuam consugrlndo. Um velho, viuvo e sem filhos, conseguia 
que a mulher do chefe cozinhasse para ele em troca de alguns 
~ucos peixes que ele fornecia para a casa. &te homem, que por 
smal faleceu recentemente, dormia na casa dos homens, mas 
estava sempre na casa do chefe durante u refeições. 

Na aldeia do Córrego Grande rui urna 
velha já muito idosa, a última representante viva do cll dos 
Aror~ core14. Nlo tem filhos, nlo tem marido, nenhum parente 
próXJmo. Desde 1970 passei cinco períodos nesta aldeia, e cada 
vez a encontrava em uma casa diferente. Em 1970 ela morava 
co~ seu sobrinho (BS), um Bokodorl Kaigu e a esposa deste, uma 
Ap1boregedu Kujagureu. Quando o sobrinho faleceu ela mudou· 

se para a casa de wn cual J• mais velho • bem estabeleolO.o 
(um Bacoro Ecerae e uma P,,lwwdu Kujagur.u) que te qferec.., 
ram para ajucW-la. Mas depois de alpm tempo esta casa tlco"" 
1upedotada de peaoas idoau, cega e inativu, o que fez gom que 
a mulher Âpibon~ que j4 1e caiara com una, lacoro Eceru 
fosse buscar OI "trens.''. da velha para que ela volta••• a morar 
na casa. e Interessante notar que havia na aldeia uma ca• elo cll' 

• 
Aroro• a que pertencia a velha, mas ela nlp podia mudar-se para 
14 por ser umaAroroe Kurireu (dos grandes) e nesta casa só mora
vam os Arore Bfagareu (miudot ). Neste sentido puecia ·~a11 lógi· 
co" que ela se mudasse para a casa doa A.piboregedu, um clf con· 

'siderado "rico" já que alo eles os possuidores do aro- aceba 
(gavilo real; designa também o enfeite feito com u pen11 
desta ave) e que por outro lado era wna cua que agora contava 
com um homem que poderia lhe fornecer peixe vez ou outra. 

Um informante me disse que antigamente 
as casas da aldeia ficavam bem próximas umas das outra• e como 
as paredes nlo iam até o chfo (cobertura de duas águas) o pessoal 
de uma casa vigiava a outra e chegava até a fazer ''wob• ", uma 
expressão que sipúftca travar relações de aliança que se aproxi
mam às relaçOes de parentesco. As casu dos Aroroe ceb•wu 
e dos Aroroc Eobujiwu eram separa~s e os Aror()f eobugiwu 
(clf a que pertence a mulher a que nos referimos acima) faziam 
wobe com os Apiboregedu e com os Jwagudu Kujagureu. De · 
fato, em Julho _de 1977, última vez que estive em campo. esta 
velha havia saldo da casa Apiboregedu (por desavenças com a 
mulher) e tinha se mudado para a casa de wna IwcuJu Kujap 
reu. 

Ein aeral os velhos que ae agregaRl ora a 
u~... •• tt wna casa, ora a outra, passam a ser ... ~os com um encargo , 

não só por nlo produzirem (as mulheres~ nlo cozinham, muitu 
nlo tem mais vista para trançar a palha, nfo tem mais força· 
para carregar água ou lenha,· e os homens já nlo caçam, nlo pes- 9S 
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cam, nfo trabalham na roça) mas também porque uma voz que 
eles permanecem o tempo todo em casa, pass1m a ser testemunbu 
indesejjveis de tudo o que ocorre. Por isso nlo conseguem morar 
muito tempo numa mesma casa, tendo que ser absorvido• por 
diferentes grupos domésticos, que dividem entre li a tarefa de 

sustentá-los. 
Muitas vezes ocorre de determinadoa 

elementos dormirem nwna casa e passarem o dia em outra. Ou 
slo pessoas que estfo "de visita" e que então se alojam na casa 
a que tem direito, embora prefiram conviver com aqueles com 
quem se dão bem, ou entfo são pessoas que estão temporada· 
mente sozinhas. No Meruri é também muito frequente um casal 
jovem e com filhos pequenos morar numa casa separada (a regra 
de residéncia neolocal foi imposta pelos missionários) e passarem 
o dia na casa da mf'e da mulher (um arranjo que de certo modo 
leva ao retomo à uxorilocalidade). 

A casa Bororo é, portanto, lugar onde 
convivem pessoas que mantém entre si as mais diversas relações. 
Marido e mulher, pais e filhos, sogro e genro, cunhados, enfim, 
consanguíneos e afins, parentes considerados próximos e af11r 
tados pessoas as vezes sem relações genealógicas entre si mas 
pertencentes a mesma linhagem. A casa~. por isso mesmo, palco 
de toda a dinâmica da vida social da aldeia. Muitos antropólogos 
se referem ao círculo de casas que compOe a periferia da aldeia 
como a esfera doméstica de uma dada sociedade e passam a 
atribuir uma maior importãncia ao centro da aldeia, a que deno· 
minam esfera jurídica e ritual, e portanto pública. No caso 
Bororo a dinfrnica da vida social se concentra muito mais na 
esfera doméstica. Aquilo que ocorre no centro da aldeia~ sim· 
plesmente a f ormalizaçlo ou oficiali:zaçfo pública do que J' foi 
vivido, discutido e até mesmo pensado e decidido na esfera 
doméstica. A casa é um espaço vivo onde as pessoas se relaci~ 
ham de modo intenso e é neste sentido um campo social em 

eterna mudança. Novos elementos se agregam à casa, pelo casa· 
mento, porque esd'o "de visita", porque estão cumprindo algu· 
ma fWlçlo cerimonial para um defunto que era membro do gru· 
po, ou simplesmente para fazer o que eles mesmos denominam 
de .. parentagem" (companhia e auxílio mútuo). Do mesmo mo· 
do, as pessoas saem da casa por inúmeras razões: seja porque os 
cunhados nfo combinam (um homem tem vários deveres para 
com os irmlos de sua esposa, principalme~te na esfera cerimo
nial, e faltar a estes deveres pode ser motivo para sérias brigas). 
porque resolveram mudar para uma outra aldeia, porque o casal 
resolveu se separar, porque o genro cansou de trabalhar para o 
sogro, porque as mulheres da casa já nfo se suportavam mais, ou 
então a saída da casa se deve à morte de algum dos elementos 
do grupo, o que via de regra leva as pessoas a queimarem a casa 
e abandoná-la. 

Além disso a casa abriga pessoas de di
ferentes clã's e linhagens. Pela sua localização relativa no círculo 
da aldeia, sabe·se que aquela é uma casa do clã doslKio, dos Aro
roe éobugiwu, dos Paiwoe Kujagureu, etc., e ela terá pelo me· 
nos uma mulher que pertença a este clf. O fato de indivíduos 
de origem clf'nica diversa. morarem numa mesma casa dá a este 
espaço uma dinfmica maior, pois pessoas de diferentes clls tem 
diferentes atribuições. Assim, por exemplo, são os Aroroe 
que devem encerrar o cerimonial do aije (rito de iniciação dos 
meninos), sfo u mulheres Apiboregedu ou as Baadojeba que 
podem dançar com baquités em determinados cerimoniais; slo 
os homens Baadojeba que devem oficialmente desempenhar a 
chefia; sfo os Apiboregedu Kujagureu e ~oreu que se encarre· 
gam da preparaçfo do cerimooial do para·bara (parte dC1 u,ma 
das fases do ciclo fWlerário ), etc. Há também diferentes prer· 
rogativas clãnicas ligadas a comida, além das prerrogativas que 
funcionam, em termos de pares recíprocos, como o funeral, sobre 
o qual falaremos mais adiante~ 97 
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Pari. deltat atdbuiçaes do realfz"" 
na pr6prla CMI. Slo M miei OU li lrmfl qu. platun OI &,tGllª 

de VúiOI cedmani1it (nomlnaçlo. inidaçlo. entrep ntual de W0 
couro de onça. etc.) e esta pintura 4 realizada na cua;' na cu_~ 
que • mu1here1 confecdoaam u eateiru, lwldej• • baqui~ 
cedmooiail; 4 aí que slo prepuadal as refeiç&s que serio feitas 
aa c•a doa homens.• da cua que saem oe alimentoa que serio 
oferecidos aOI espíritos doa mortos e ' também daí que do leva
dos os grandes potes com qua para o banho ritual doa atores 
doe cerimoniais. ~ ainda na c•a que 110 guardados os inmneroa 
objetos cerimoniais (pariko, bapo. po'MJlll1'i, etc.). tanto os dos 
homens da caa como o de outros homens e que e1tlo li circuns
tancialmente, apardando o término de um funeral. ou porque 
devem ser auardados por um dos membros da casa, embora 
nfo pertençam a ele. 

Vários dos cantos filnebrea, entoados 
durante o funeral, 110 também realizados no lntedor da casa 
que abriga os pais rituais do defunto. O cantador principal colo
ca-se em frente aos "trens., do morto e 6 acompanhado pelai 
mulhera que, situadas Ioao atrú dele. se encanegam do coro. 
Certos cantos sfo entoados por vários homens que so dlapae 
de forma semi-circular neste mesmo local. 

A casa é entl'o palco da preparaçf(> 
de muitos cerimoniais, que serl'o realizados ou no bororo, ou 
no baimana~Jewu ou no aije-muga. A movirnentaçfo na caa 
1eria menor se aí 16 moraaem indivíduoa de um 6nico cll. 

O que caracteriza entlo este arupo de 
pessoas que moram juntas numa mesma casa, 1e a cua consti
tui, como vtmoe, um campo sodal dJnlDlico onde )lj um cans
tante entrar e sair e onde tudo que ocorre é fluido? 
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5. A CASA COMO UM CAMPO SOCIAL 
FEMININO 

• 
Em primeiro lugar, a casa se caracteriza 

por ser um campo social nitidamente feminino. Sfo as mulheres 
que permanecem por mais tempo nas casas· e é neste local que alo 
realizadas as tarefas femininas, como a preparaçlo do alimento 
e dos artefatos de palha. Apesar do fluxo constante de pessoas 
que se agregam ou q\ie:-deixam a casa, este fluxo é relativamente 
menor por parte das mulheres. No caso de separaçlo do casal, 
por exemplo, elas permanecem na casa com as ftlha$ e filhos sol· 
teiros~ além disso, a uxorilocalidade fwiciona também como fa. 
tor de permanência das mulheres em suas casas. · 

~ também da · bdatada (que compreen· 
de o círculo de casas da periferia da aldeia) que surgem u grandes 
.. fofocas'', atividade em que as mulheres Bororo parecem bater 
as mulhere' de qualquer ~utro grupo étnico. (os homens do 
também exímios "fofoqueiros'', mas em suas bocas a fofoça 
passa a ter o tom de êoisa séria). A casa é também centro da· 
sociabilidade cotidiana e as mulheres estão ci>ntinuamente se 
visitando e trocando favores, embora morem a poucos metros 
de distância wnas das outras. 

~ a este grupo de pessoas que por deter· 
minado espaço ~ tempo lnoram juntas numa mesma casa que 
atribuimos o termo de grupo doméstico. &te grupo de pessoas 
constitui de fato uma uni~ade social que nlo é, entretanto uma 
unidade social fixa e permanente,

1 
porque também a vida social 

· Bororo é extremamente fluida e dinãmica. 
Nesta organização social Bororo, que tem 

na flexibilidade sua principal característica, as mulheres desem· 
penham um importante papel. ~ através delas que sfo fixadas 
as c~tegorias sociais que tem no plano da aldeia um espaço espe· 
cífico. Pois como veremos a seguir, cada · cas:r···concreta repre· 

senta u1na linhagem, que se articula de um modo específico à 
aldeia. 

Alé!D disso é no espaço da casa que são 
criados os laços de substância (da Matta 1976) que wiem os in· 
divíduos coresidentes. Estes laços de substãncia comum advém 
do fato de que estas pessoas compartilham do mesmo alimen-

'"" to, moram sob o mesmo t_eto, participam uma da vida das outras. 
O que dá a estas pessoas a caracterís. 

tica de grupo é o fato delas conviverem juntas a partir de certas 
normas que, se nem sempre sfo explicitadas, sfo, nl'o obstante, 
observadas por todos. A convivência de famílias nucleares <Jis· 
tintas numa mesma casa· exige, como vimos, a criaçl'o de espaços 
sociais distintos no seu interior. A convivênvia implica também 
numa certa divisa'o de trabalho entre seus membros. Uma mulher 

o 

vai buscar água no c~~o. a outra traz os mantimentos da roça 
e a outra cozinha enquanto as méninas mais velhas se encarregam 
de tomar conta das crianças menores. Também os homens jwi· 
tam seus esforços para aquilo que é necessário na casa. 

6. DIVISÃO DE TRABALHO: ROÇAS, 
COLETA, CAÇA E PESCA 

Num levantamento que fiz sobre roças 
na aldeia d.o Córrego Grande ficou bem claro que as pessoas que 
moravam juntas numa mesma casa trabalhavam todal numa 
mesma roça. sendo o produto de seu trabalho distribufido a cada 
um dos. membros da casa sP-gwtdo suas necessidades. Em geral 
quando se pergunta de quem é determinada roça sempre vem o 
nome de um homem e nunca o de uma mulher. Isto se explica, 
provavelmente, porque sl'o os homens que realizam a maior par
te do trabalho na roça : derrubada, queimada e capinagem, ao 
passo que as mulheres só ajt1dam no plantio e na colheita. E sfo 

• 
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os homens de meia idade que mais se dedicam a este trabalho, 
pois os velhos j' nlo tem forças e os mais jovens tom uma vida 
conjugal muito instável, o que faz com que eles estejam trabalhan
do ora numa roça, ora noutra. (Além clisso os jovens atualmente 
preferem trabalhar nas fazendas próximas à reserva ou entlo 
pegar uma empreitada no posto). 

Nunca vi pessoas que morassem separa
das terem juntas uma mesma roça. Mas o inverso pode ocorrer, 
quando por exemplo um casal vem de uma outra aldeia com seus 
agregados e resolve se estabelecer numa casa. Esta casa passarli 
então a contar com os produtos de duas roças. 

~ há também casas que nlo cultivam roça 
nenhuma; em 1975 no Córrego Grande de 11 casas, 3 nlo pos
suiam roça. _e importante lembrar que os Bororo tradicionalmen
te nunca se interessaram muito pela agricultura, ao passo que 
sempre foram exímios caçadores e pescadores. Basta lembrar 
os inúmeros rituais associados a caça e a pesca, ao lado de um 
único ritual para os produtos agrícolas e que é o ritual do milho. 
Além disso as roças são pequenas: em geral cerca de 10.000 
metros quadrados (para uma média de 7 pessoas) que o obser
vador mal avisado terá dificuldades em distinguir do cerrado que 
a cerca. Os principah produtos cultivados são a mandioca, o 
cará, o milho, o mamfo, banana e um pouco de arroz que nunca 
sobra para semente do ano seguinte porque é totalmente consu
mido. 

As mulheres contribuem com um item 
importante da dieta Bororo e que slo os produtos da coleta: 
mel, côcos dos mais diversos tipos, frutos do cerrado, ovos de 
pássaros e de tartarugas. As crianças e, às vezes, também os 
maridos, participam destas "xcursões . de coleta, onde em geral 
as pessoas se divertem muito. Uma parte daquilo que é conse
guido é consumido no próprio local da coleta e o resto é levado 
para casa. O que tiver sobrado será distribuído pelas próprias 

. 
C'f'I 
....... 
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n1ulhcres,, que então levam os produtos _da coleta para a casa _onde 
moram seus filli<>S casados, para as casas onde 1noram os futuros 
cônjugues ·de seus fillios e finalmente para aqueles com quem 

1nantém laços de a1nizade . 
· Além dos produtos que advém do traba-

Qio na roça e da coleta, os membros de um grupo doméstico con
tam também com a c~me de caça -- que hoje em dia vem se tor
~ando cada ve.z mais rara - . e a pesca, quando pescadores profis

.. sionais nfo cercam o rio, impedindo que os peixes subam e che-

guem até a resel'Va. . . 
.. . Caça e pesca são atividades masculinas e 

~ mulheres apenas excepcionalm'ente exercem tal atividade, 
quando por exemplo encontram um bicho na sua volta para a al
deia, ou quando há algum· peixe atordoado no rio, após uma pesca
\~aria com timbó. Mas são algumas mulheres específicas as awurü-
reudo aredu ritumode) que carregam para a aldeia aquilo que 

' o . . 

foi obtido pelos homens numa caçada ou pescaria ritual. As mies 
<Je a'roe como sfo designadas as mulheres encarregadu da alma 
dos mortos, são em geral esposas, irmfs ou mfes dos homens que 
foram caçar ou pescar. Peixe e carne são então preparados pe
las mulheres e depois distribuídos pelos homens entre os diver
sos aroe no bái mána gejéwu (casa dos homens) segundo crité
rios · muito específicos. (Para . maiores detalhes sobre o "Mundo 
da Caça". ver Viertler pgs. 68-74). ·· ' 

. Canajó; um ótimo informante da ~deia 
de Córrego Grande. resolveu me explicar, através do exemplo <to 
pacu (um dos peixes mais apreciados por eles), como o peixe . é 
tradicionalmente distribuído: · 

·, ..... 

-

1. Pobu cobradu cora é considerado o 
melhor pedaço e deverá ser entregue a 
um aroe na casa dos homens. O aroe 
é aquele que foi escolhido con10 subs
tituto social do morto; deverá matar 
uma onça, ou animal equivalente e entre
gar o seu couro ao pai ritual do defunto 
que o aroe representa socialmente. O 
mori, como é conhecido pelos Bororo 
este modo de vingar o morto, dá ao caça
dor o direito de receber comida (além 
de várias outras prerrogativas, sobre as 
quais falaremos no capítulo IV) da mã'e 
do aroe (que é a mulher que ficou en
carregada de tomar conta da alma do 
finado), e que portanto deverá alimentar 
seu substituto social do mundo dos 
vivos) (2). 

2. Pobu pereto - Barbatana anal dos peixes; 
será entregue ao indivíduo que tiver 
carregado o peixe, e que nem sempre é 
a mesma pessoa que o pescou. 

3. Pobu paru boiadadawu - Corresponde 
a parte do meio, que em geral é ofereci
da aqueles a quem se deve favores, ou 
aqueles com quem se mantém relações 
de amizade. 

(2) O aroe também poderá enviar, attavé11 do ir
mão, marido. ou tllho da mãe do aroe o peixe que ele rnes1no tiver pesl:ado, 
para que esta mulher cozinhe PVª ele. 105 
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4 . Pobu aro · a cabeça. ~om a qual fazem 
um caldo de sopa que é consumido pelo 
pessoal da casa. 

5. Pobu bure - considerado como o pior 
pedaço do peixe, o rabo só é consumido 
pelo pescador ou por sua esposa (3). 

6 . Podu peguro - a tripa. Uma parte é 
jogada fora e a outra serve para fazer 
gordura. 

A caça de grande porte, como anta, quei
xada, etc. é também objeto de uma cuidadosa distribuição. De
pois de destrinchada, sempre do mesmo modo, é distribuída pelo 
caçador. Os melhores pedaços para seus parentes, sua mulher e 
filhos, os outros para seus ftlhos rituais, os aroe. (Zé Maria, 
Sangradouro, Viertler, 1970). 

Note-se que o alimento conseguido pelas 
mulheres é distribuídos por elas mesmas e de casa em casa, ao 
passo que o alimento conseguido pelos homens é distribuído por 
eles no bái mdna gejé'WU e consumido também nas casas da pe
riferia da aldeia (na casa dos homens eles apenas provam o que 
receberam). Observe-se também que o alimento é invariavel
mente preparado pelas mulheres, mas quando se trata de alimento 
masculino (carne de caça ou peixe) elas nio poderão saber a quem 

3 . "De gu1tibus non dispurandum I". Depois de 

uma pe1>caxia com um Bororo meu irmão resolveu oferecer-lhe um pedaço 

do peixe que ele tinha pescado, pois o Bororo não havia conseguido nada. 

O Bororo, por modéstia , cortou o rabo para si, o que deixou meu irmão 

st' lll o que ele considerava ser a melhor parte do peixe. 

será designado. pois aroe é assunto de ho1nens, e corno tal inter
ditado às mulheres. 

7. A VIDA SOCIAL PARA FORA DO 
GRUPO DOMESTICO 

Em "Foundations of Social Anthropo
logy'' Nadei sugere a seguinte definição de grupo: 

.. A group, then, may be dcfined as a collcction 

of individuals who stand in regular and 

rclatively permanent relationships, that is, who 

act towards and in respect of each other, or 

towards and in respect of individuais outside 

the group, regulayly in a specific, predictable 

and expected fashion. The relationships 

making up the group are theref ore visible only 

in the institutionalized modes of coactivity" 

(1969 : 146) 

Quando se pensa no grupo doméstico 
Bororo a partir da defmição sugerida por Nadei vê-se que de fato 
algumas das características enunciadas pelo Autor estão presen
tes no grupo doméstico Bororo. As pessoas que dele participam 
dividem entre si o trabalho da casa, assim como as atividades de 
subsistência e, em geral, todos observam certos padrões de com· 
portarnento entre si para que a residência comum nfo se trans
forme numa vida infernal. O comportamento entre as pessoas 
é até certo ponto previsivel e no caso das expectativas entre elas 
nêTo serem correspondidas pode se prever também que alguém, 
cpm grande certeza, deixará a casa (no caso do genro nfo se sub
meter a trabalhar para o sogro e seus parentes afins, no caso 107 
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das velhas que se transformam em testemunhas indesejáveis da
quilo que ocorre na casa, etc.). 

Mas colocado desta forma o grupo domés
tico Bororo aparece como algo extremamente estático, onde não 
se percebe muito bem a participaçfo dos diferentes indivíduos 
para a vida do grupo. Além disso esta perspectiva leva a uma indi· 

ferenciaçfo dos diYenos grupos domésticos que compõe a socie· 
dade Bororo. E qµando me reporto a aldeia, vejo que esta defini· 
çfo de grupo social é, para o caso Bororo, não só .insatfsfatória, 
como também emp.obrecedora. 

Os grupos domésticos Bororo, apesar 
de terem uma série· de caracter·Íl'tioas comwis entre si, como as 
que foram enumeradas no decorrer do trabalho, : são, no entan
to, muito diferentes um do outro. Bitas diferenças advém de uma 
série de fatores . Além das difetenças. que dizem respeito às di
versas fases no seu ciclo de desenvolvimento há outras, como por 
exemplo, o número de indivíduos que compõe o grup.>. Há 
grupos que abrigam dois ou três indivíduos, e que sio muito 
diferentes de grupos que tem até 17 ou 18 pessoas. Além disso 
o grupo doméstico que abriga o chefe da aldeia é diferente daque· 
le onde mora o bari (xamf) que por sua vez é diferente dos 
outros grupos. Na casa do bari o cotidiano é permeado de cantos 
para a cura de doentes que º' procuram e de sessões de exor
cismo de certos animais de caça e pesca. Na casa do chefe há 
um constante entra-e-sai de homens que se consultam para deci· 
dir sobre o que deverá ser feito, além daqueles que o procuram 
para algum favor. 

Além disso cada casa concreta represen· 
ta uma determinada linhagem, que se articula à organizaçfo social 
da aldeia de uma forma específica. l! da casa de Bakorokudu que 
sfo anunciados os cantos para caça e pesca, os atores de cada 
ritual provém de casas, leia-se linhagens específicas, e são muitas 
vezes pintados nas casas: são determinadas casas. ligadas por 

relações estabelecidas em tempos míticos que trocam entre si 
certas prestações rituais. 

Há ainda. na aldeia do Córrego Grande, 
um grupo doméstico composto quase que exclusivamente de pes
soas que vieram na aldeia do Perigara, e que por isso mesmo se 
diferencia dos outros grupos. Este grupo inclusive não mora na 
aldeia e sim numa das casas do posto indígena, embora parti
cipe ativamente da vida da aldeia. 

Quando se pensa nas sociedades indí
genas como sociedades igualitárias, onde há um alto grau de ho
mogeneidade entre seus membros, tem-se a tendência a mini
mizar, quando não a ignorar as diferenças que existem em seu 
interior. As diferenças de personalidade entre os diversos indiví
duos não são nunca mencionadas e este fato contribui enorme
mente para diferenciar um grupo do outro. Estas diferenças são 
obviamente percebidas durante o trabalho de campo, enquanto 
há convivência entre o pesquisador e a comunidade que ele está 
estudando; mas a análise dos dados da pesquisa e a redação do 
trabalho ocorrem num outro tempo e num outro espaço, o que 
faz com que certos dados sejam esquecidos ou deixados de lado. 
Além disso, o antropólogo não está acostumado a lidar com fatos 
que, a seu ver, competem ao psicólogo e nfo ao .sociólogo ou ao 
antropólogo. 

O tempo é wn outro fator que muito 
contribui para a diferenciaçfo dos grupos domésticos. A vida 
social Bororo é extremamente dinâmica e as relações entre os 
diversos indivíduos de uma aldeia passam· por \lm contínuo 
processo de transformações. Como minha pesquisa de campo 
foi realizada em vários períodos no decorrer de sete anos pude 
observar de perto as transformações de algumas destas relações. 

Uma grande parte de meus dados de cam· 
po diz respeito à vida social cotidiana: trocas e favores, visitas, 
atividades conjuntas, fof()c;ls e mexericos. Ao iniciar a análise 109 
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da pesquisa dcparei-n1e com o problema de co1no organizar os 
dados de modo a ter um mínimo de visão siste1nática daquilo 
que ocorre no dia-a-dia da vida Bororo; como visualisar, a partir 
dos inúmeros dados de que eu dispunha. as relações entre os 
diversos grupos domésticos? Como depreender, a partir destes 
dados, regularidades e processos recorrentes do cotidiano da 
vida social que nã'o são imediatamente perceptíveis ao observa
dor?. 

Decidi-me, a usar o método de rede 
social (social networks) proposto por Barnes (1954, 1968, 1972) 
e outros (4). Esta metodologia tem início por volta da década 
de 50, quando vários antropólogos se voltam para o estudo 
de sociedades complexas que passam por um rápido processo 
de mudança. Embora muitos continuassem a estudar pequenos 
grupos nestas sociedades, já não era possível continuar utilizando 
a metodologia desenvolvida por funcionalistas e estruturalistas, 
que era, segundo estes autores, pouco instrumental para a aná
lise do conflito e da mudança social, dados extremamente impor
tantes neste novo campo de estudo. Outro fator que dificulta
va a utilização da metodologia funcionalista era o fato dos grupos 
estudados nfo apresentarem fronteiras fixas, o que dificultava 
a analogia funcionalista com os sistemas naturais. Finalmente, 
havia grande tendência de se desconsiderar o indivíduo como 
fator preponderante nas situações sociais. 

No Prefácio a "Network Analysis, studies 
in human interaction" Jeremy Boissevain afirma: 

4. Dentre os principai'> autore~ que se dedica-
ran1 ao de iv· . senvo 1mento desta metodologia de análise destacam-se : Bott, 
1'-· <1971): Epstein . A.l. . (1971); Mitchell . .J .C. <1971) ; Boissevain. J . 
(1973 ), Barnes e outros. 

"Ne work <1 naly sis i!S 1 h us fi rsl of 11 li an alle1npt 

to rci.ntrnducc lhe l:oncept of rnan as 

an interacting !.(OC.ial heing capable of man~ 

ulating others as wcll as bcing n1anipulatcd by 

them. The network analogy indicatcs that 

pcople are dependent on othcn1, not on an 

abi;tract society. . .. network analys.i$ seek to 

place again in thc foreground of social analysill 

thc notion of internai · proccss and thc inhcrcnt 

dynamics in relations betwccn intcrdependcnt 

hu1nan bcings". (p. VIII)' 

Praticamente todos os autores que se 
utilizarn desta metodologia são unâniines em reconhecer seu 
débito para com a análise funcionalista, principalmente para com 
os conceitos desenvolvidos por Racdcliffe-Brown. No entanto, 
a principal diferença entre as duas abordagens está na utilização 
do próprio conceito de rede social. Enquanto para Radcliffe
Brown o conceito de rede é usado como uma analogia para evi
denciar as relações entre as diversas posições sociais e que cons
tituem o que ele denomina de estrutura social, para autores como 
Elizabeth Bott e Barnes o conceito de rede social nfo é usado 
de forma metafórica e sim como um instrumento ana· 
lítico cujas propriedades fundamentais são as múltiplas 
interconexões e as reações em cadeia verificadas a partir de 
observação empírica dos indivíduos em ação e nlo de formas 
ideais de desempenho de papéis tais como elas são enunciadas 
pelos informantes. 

Segundo Barnes (1068 : 109): 

"1l1e notion of network has been dcvcloped 

in social anthropology to analyse and describe 

those social processei; involving links across, 

rather than within. group and catcgory li1nits" 

• 

1 1 J 
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De fato, no que diz respeito aos Bororo, as relações que unem 
os diversos grupos domésticos na sua vida cotidiana são de certa 
forma mais notórias do que aquelas que ocorrem entre nem
bros de um mesmo grupo doméstico. Este fato é decorrência 
da própria necesmdade de vida social da comunidade 8oroo, já 
que, em termos econômicos,,cada grupo doméstico é. potencial
mente, uma unidade praticamente auto-suficiente. 

Como a maior parte dos meus dados de 
campo diz respeito à aldeia do Córrego Grande decidi limitar-me 
à apresentação dos· grafos desta aldeia, já que, por serem mais 
completos, permitem uma melhor visão do problema (5). 

Para facilitar a apresentação dos dados 
resolvemos dispor todas as casas ao redor de um único círculo, 
mesmo aquelas que se situavam no posto indígena (Casa. W, Te 
X), na roça do posto (casa U) ou atrás do círculo da aldeia (casa 
S). As casas que no grafo estão pontilhadas correspondem exa
tamente àquelas que se situam fora do círculo da aldeia e sua 
localização no grafo foi feita a partir do clã a que pertencia o 
maior número de indivíduos da casa. Assim a casa T, situada 
no Posto Indígena, abriga predominantemente mulheres do clã 
Baadojeba, rmo pela qual foi colocada próxima à casa H. Depois 
que elaboramos os grafos percebi que havia um menor número 
de informações a respeito destes grupos domésticos, o que se 
explica pelo fato de eu ter permanecido praticamente todo o 
tempo da pesquisa na aldeia. 

A casa Z corresponde ao lxii-mána
gejéwu, casa dos homens que se situa próxima ao centro da 
aldeia. Ela foi incluída nos grafos uma vez que há uma série de 

5. A elaboraçlo dos grafos não teria sido pos

sível sem a inestimável ajuda que recebi de Jorge Eduardo Leal Medeiros, 

a quem muito agradeço. 

homens (6 ao todo) que fazem do bái-mána-gejéwu a sua residên
cia permanente e que continuam mantendo relações com os outros 
grupos domésticos, principalmente com aqueles onde moram suas 
ftlhas e suas irmã's classificatórias. Como só tive acesso à casa z 
em 1973, não há nenhum dado sobre estes homens em 1970 e 
1971. 

Os grafos mostram tambem a variação 
do número de casas ao longo dos anos (15 casas em 1970 e 1971, 
20 em 1973 e 17 casas em 1975). As casas que foram abandona
das ou queimadas, em geral em virtude da morte de um indiví
duo que pertencia ao grupo, figuram nos grafos como um 'bloco 
escuro·. Embora os grafos apresentem um total de 23 casas, 
em nenhum dos anos todas elas estavam ocupadas. 

A cada casa do grafo corresponde uma le
tra, que permanece a mesma no decorrer dos quatro anos aqui 
representados. Cada indivíduo recebe um número, precedido da 
letra da casa a que ele pertence. Para facilitar a manipulação dos 
dados estes números são também fixos, ou seja, se a mulher 81 
tiver mudado de aldeia em 1972, ou caso ela tenha morrido, nin
guém mais aparecerá no grafo como 81 . 

Como se sabe, a mobilidade dos indiví
duos dentro da aldeia é muito frequente , principalmente entre os 
rapaies mais jovens. Para resolver este problema elaboramos um 
grafo onde aparece essa mobilidade e as equivalências entre os 
indivíduos. Assim, por exemplo, B7 é a mesma pessoa que WlO; 
A 7 é igual a J3, e assim por diante. 

Os grafos mostram ainda um maior nú
mero de informações referentes ao ano de 1973, época em que 
permaneci mais tempo em campo. Há, finalmente. uma total 
ausência de dados sobre a casa E, o que se explica pelo fato dos 
três indivíduos que a ocupam não falarem portugues e serem de 
personalidade extremamente fechada. 113 
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No decorrer deste capítulo narro alguns 
casos que presenciei e que elucidam os pontos que estou queren
do mostrar. São cásos que envolvem relações entre as pessoas, 
a quen1 n1e refiro, para n1aior facilidade de leitura, através de no
mes próprios em portugues. Por motivos éticos, todos os nomes 
que aparecem são fictícios. A inicial do nome corresponde à 

letra da casa onde a pessoa mora. 

Quando se procura analisar o conjunto 
dos grafos percebe-se como é difícil sistematizar e concluir ares· 
peito do cotidiano da vida numa aldeia indígena. Esta dificulda
de advém da própria característica do cotiano tomado como rea
lidade empírica (* ), como o próprio fluir da vida social, e que, 
por isto mesmo, dificilmente se enquadra nas normas ideais 
do comportamento concebidas pelos próprios agentes sociais que 
as vivem. Como díz Leach (1976 : 14): 

' 
..... los hechos de la etnografia y de la história 

sólo pueden parecer estar ordenados de fonna 

sistc1natica si imponemos sobre estos hechos 

una invención del pensamientoh 

Os dados apresentados nos grafos dizem 
respeito ao dia a dia dos Bororo, quem visita quem, quem troca 
o que com quem, que pessoas desempenham conjuntamente uma 
atividade e que atividades são estas, que tipo de favores as pessoas 
se prestam, que pessoas mantém entre si relações advindas de uma 
obrigatoriedade ritual, que pessoas mantén1 entre si relações so-

( * ) Estou u!lando o termo cotiano no seu sen

tid·o usual, ou seja, aquilo que sucede ou ~e pratica habitualmente, que 

ocorre todos os dias. Neste sentido é posirível pensar nos dias de ceri
tnonüiis co1110 e xtn1<Hdinários. 

ciais negativas (intrigas, roubos, sepatações, etc.) e assim por 
diante. Estes dados foram colhidos ao longo de cinco anos de 
pesquisa de campo, o que permite também perceber que estas 
relações estfo num contínuo processo de transformaçfQ. 

Gostaria, num primeiro momento, de 
permitir que os dados falem por si. Em seguida vou procmar com
parar estes dados - colhidos através de observação, e nlo de per
guntas a informantes, - às irifonnações que obtive em ca!npo 
dos próprios Bororo e também às conclusões a que chegaram 
outros autores que se dedicaram ao estudo deste grupo. 

AS CASAS DA ALDEIA 

Em primeiro lugar, percebe-se que não 
há um número fixo de casas para cada clã, variando também o 
número de casas que cada clf ocupa ao longo dos. anos, tanto ao 
redor do círculo da ~deia, como fora do círculo (vide apêndice p. 
271 ). A única coisa que é ftxa é a posição reia tiva que cada clã dé. 
verá ocupar no círculo da aldeia. Assim, por exemplo, os Apibore
gedu devem se localizar entre os lwagudu e osPaíwoe, osBokodori 
Ecerae entre os Kíe e os Baadojeba Cobugiwu, os Aroroe entre 
os Baadoje"ba Cebegiwu e os lwapdu. Já a localizaçfo das casas 
de diferentes linhagens de um mesmo clf não é tão rígida e as 
variações se devem ao contingente demográfico da aldeia num 
determinado m.omento e aos arranjos efetuados pelos homens 
de maior prestígio. Segundo Viertler (1972 : 226) : 

.. A localização das choupanas ou grupos cor,csi

dentes expressa apenas um dos diversos crité

rios utilizados para definir a posição social 

dos Boe, concebida também segundo os crit~ 

rios da cor, do tamanho, da idade relativa, 

etc." .. 115 
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A. A re/aç6o Entre Membros de um 
MesmoCl4 

Pessoas do mesmo clã mas de linhagens 
hierarquicamente diferentes ou de diferentes sub-clfs nfo devem 
morar na mesma casa. "Co;eu nlo pode morar com Kujagureu •• 
dizia um infonnante referindo-se a um critério de diferenciação 
clânica (pretos e vermelhos). e por isso que há uma casa para os 
Paiwoe êoreu (casa S, fora do círculo) e uma outra para os 
Paiwoe Kufagureu (casa Q, e posteriormente, quando da morte 
de um dos membros da casa Q, estes se transferem para a casa 
R); uma casa para os lwagududogedu ~oreu (casa J em 1970) 
e uma outra para os lwagududogedu lcujagureu (casa L ). a por 
isso também que as mulheres Bokodorl ocupam casas .contíguas 
no círculo da aldeia. Segundo um informante, a mulher Bokodorl 
da casa C é maior que a mulher Bokodorl da casa D, daí o fato 
de nfo poderem ocupar o mesmo espaço. 

Nem mesmo a divisão tugarege/ecerae é 
necessariamente fixa na disposição das casas da aldeia do Córrego 
Grande. A casa J, por exemplo, foi durante muito tempo ocupa
da por mulheres do cli Jwagadu; uma delas, Julia, morre em 1973 
e Judith se transfere com o marido (Jacó), em 1974 para a 
aldeia de Tadarimana. Permaneceu na casa uma mulher do clf 
Bokodorl Justina (J6) e que se julgava com direito de continuar 
ocupando a casa porque seu pai pertencia ao clf Jwagudu ( a 
mulher lwagudu que se transferiu para o Tadarimana era sua 
tia paterna). Para esta mulher era estratégico continuar ocupando 
a casa (apesar daquele espaço nlo ser de Bokodori) porque ela 
havia brigado com todas as outras mulheres Bokodori e era 
boicotada pela maioria das pessoas da aldeia. O que fazer? 
Ocupar uma das casas Bokodori no círculo da aldeia seria im
possível, pois ninguém aceitaria compartilhar uma casa com 
ela ~ construir uma casa para si seria muito difícil já que o marido 

a havia abandonado. Restava-lhe apenas continuar ocupando 
a casa onde j4 estava e justiftcar.-se apelando para a descendên
cia paterna (que via de regra nl'o determina a ocupaçfo das 
casas). Este é apenas um exemplo para mostrar que na vida 
real nfo existe uma norma única e inflexível que determine o 
comportamento de uma pessoa. Pelo c:Ontrúio, as pessoas es
tão continuamente tendo que se decidir entre alternativa de ação 
e sua escolha se voltará para a alterriati.va mais estratégica na
quele dado momento. 

"A rede social de um homem é sua segurança. 

contra crise e também a base sobre a qual ele 

pode construir suas estratégicas sociais" (Fry 

e Howe; 1975 : 85). 

No entanto, sempre será necessário jus
tificar a decisão tomada em term~ de algum princípio social
mente aceito e que no caso da mulher Bokodori era a justifica
tiva de descendência paterna. 

Note-se também que, quando a alterna
tiva escolhida escapa por demais aos padrões ideais tradicional
mente estabelecidos, a tendência que mais se verifica é a de uma 
situaçfo instável e que se vê constantemente ameaçada. Em 
1977, quando voltei a Mato Grosso fui encontrar esta mulher 
Bokodorl na aldeia Tadarimana. As pressões no Córrego Grande 
foram muito violentas e sozinha ela não conseguia mais se colocar 
na aldeia. Mudou-se para o Ta<larirnana onde poderia ficar com 
aquele que mais iria apoiá-la: seu irmf~ por parte de mie. 

Quanto às relaçOes interpessoais aponta
das nos grafos, percebe-se que há uma menor frequência de rela
ções entre pessoas do sexo feminino que pertençam a casas 
contíguas e que sejam do mesmo clã, principalmente se as pessoas 
em questfo tiverem aprox:imadamente a mesma idade. Assim, 117 
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por exemplo, a mulher &>kodorl Beth (86) mantém relações 
ocasionais com Divina (D4) e Dulce (D7) que alo mulheres 
Bokodorl mais novas que ela, mas nlo mantém nenhuma relação 
com Denise (Dl) e Dibna (D2), mulheres Bokodori e que tem 
relativamente a mesma idade que Beth (86). ~ mulheres Boko
dorl da casa e também nlo mantém relações frequentes com as 
mulheres da casa 8 e da casa D. Ocasionalmente Dulce (D7), 
que é uma menina Bokodorl visita Cacia (Cl), uma mulher já 

muito velha dos Bokodorl. · (Mesmo assim a relação é ocasional, 
e nfo frequente). - Também nfo se notam relações entre os 
membros das casas J, K e L, todas do clã lwagudu, ou entre as 
casas O e P dos Apiborege. 

~ em vista disto que se toma importante 
considerar nlo apenas o clã de uma pessoa mas também o grupo 
residencial e a !linhagem· a que ela pertença, pois membros de um 
mesmo clf não atuam .sempre como um grupo único e coeso. 

- Viertler (1972, pgs. 199 e seguintes) 
aborda o tema das relações interpessoais no contexto da aldeia 
a partir de uma perspectiva diferente.; na medida em que seu foco 
principal de interesse do os Ie e os 1/edaga-mage, procura se de
ter, principalmente, nos aspectos decorrentes da posse e atri
buiçfo de nomes e títulos (te e iedaga-mage}. 

Sua abordagem se prende muito mais 
à realidade Bororo tal como ela é concebida (ainda que em termos 
das próprias concepções boe) e lnã'o como ela é vivida no dia a 
d!a. ~ esta perspectiva que lhe permite afirmar, por exemplo, 
que " ... os modelos ressaltam a solidariedade entre innfos e 
irmfs ·do mesmo ela' ordenados dentro do mesmo setor porque 
cuidam dos mesmos filhos, vivos ou mortos,, (pgs. 204-205). 

Os modelos da aldeia de fato ressaltam 
esta solidariedade inas, como· se pode ver pelos grafos, esta soli
dariedade nfo é vivida no dia a dia das pessoas que pertencem 
a um mesmo clã e que.moram em casas contiguas. Esta solida-

riedade só ocorre entre pessoas que moram numa mesma casa 

ou em casas distantes umas das outras, mas na-o em casas contí
guas. Esta solidariedade concebida (entre membros de um mesmo 
clã) surge também em momentos extremamente formalizados, 
como é o caso dos funerais. Mas também neste caso, como vere
mos posteriormente, as pessoas tendem a ocupar o mesmo espaço 
no círculo da aldeia, ao invés de diferentes espaços adjacentes. 

~ por isso também que esta solidariedade 
é mais viável entre homens do que entre mulheres, já que aque
les, em virtude da uxorilocalidade, tendem a se esparramar pelas 
diversas casa da aldeia. 

A perspectiva escolhida por Viertler 
mostrou-se extremamente eficaz para a compreensfo da visão 
de mundo que os Boe desenvolveram; escapam-lhe, no entanto, 
certos aspectos da realidade social Bororo tal como ela é vivida 
pois, como seu próprio informante afirma: 

.. Repre11entar os Boe por meio de iedaga-mage 

significa esvaziá-los dos seus atributos humanos 

decorrentes das diferenças de sexo e de poguru, 

distinguindo os sadios e doentes, velhos e 

jovens, homens e mulheres, maduros e iina

turos, preguiçosos ou briguentos, que vão in

fluenciar o prestígio de cada le dentro do con

texto da aldeia" <Airugodu, C. G., 1970, citado 

à página 207). 

A impossibilidade de colocar na prática 
o modelo concebido é também explicada pelas próprias convic
ções boe: 

"Os boc sabem muito bem que a aldeia possui 

gente ruiin que vive usurpando o que é dos 

outras, chamando o bope para dentro dela . 119 
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As aldeias reais nada mais são do que sobras 

daquilo que o bope fez : velhice, doenças, 

brigas e mortes, desfigurando o arranjo de le 

idealizado pelos seus construtores" (p. 208). 

B. "Encostados" 

Os grafos mostram também uma grande 
frequência de contactos sociais positivos entre membros de casas 
adjacentes ('encostados' na tradução dos Bororo) que perte~çam 
a clfs diferentes. Veja-se as relações entre as casas A (Baado1eba) 
e B (Bokodori) em l 973: entre as casas G (Bokodori) e F e W 
(ambas Kie) a partir de 1973; entre as casas H (Baadojeba) e 1 
(Aroroe) que apesar de encostadas pertencem a diferentes meta
des; entre as casas G (Kie) e H (Baadojeba) em 1970 e 1971; 
entre I (Aroroe) e J (Iwagudu) durante todos os anos da pes
quisa, independentemente de quem ocupava a casa ~ estre as 
casas L (lwagudu) e O (Apiborege) entre P (Apiborege) e Q 
(Paiwoe) em 1970 e 1971 . 

Contactos entre membros destes mesmos 
clãs mas que ocupam casas não contíguas são menos frequentes, 
embora também ocorram. Veja-se nos grafos as relações entre 
as casas A (Baadojeba) e C (Bokodori) em todos os anos, entre 
I (Aroroe) e L (Iwagudu) em todos os anos e entre L e P (Apibo
regedu ). 

Antigamente havia um número maior de 
casas ao redor do círculo da aldeia(*) e elas eram feitas com te
lhas de duas águas que nfo iam até o chão. Isto permitia uma con
vivência mais íntima entre membros de casa contígua. Como me 
disse um informante: 

( •) Em 1934 Lévi-Strauss aponta 26 casas na 
aldeia do Kejari (Tristes Tropiques. Plon, Paris, 1955, p. 249). 
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.. Marigudu (antigamente) as casas eram bem 

juntas umas das outras e podiam fazer iwobe • 

um olhava a casa do outro. Agora só fazem 

fofocas, fica um reparando no outro. Aroroe 

f'obugiwu (que não conta com nenhum repre

sentante na aldeia do Cónego Grande) faz 

wobe com Apiborege. Apiborege com Paiwoe 

faz wobe dele. Euiago kogure puapo (eles se 

unem). Mamuia Ugeeceba, Bokodori Ecerae 

kogure puapo ( eles se unem). Bokodori Ecerae 

faz wobe no Kie. Kie com cerae faz eualgo 

(há um buraco entre eles). Paiwoe não podia 

fazer wobe oom Iwagudu, só quando está en

costado". (C. G., 1975). 

Wobe é o termo usado para parentes 
próximoo do mesmo cl!' e também para as pessoas que convivem 
numa mesma casa. Segundo um informante: 

"minha gente, seu irmão, sua irmã, pai, mãe. 

Quem está dentro da casa é iwobe . A wn 

iwobe deve se dar de comer, beber, dar lugar 

para dormir, deixar ele na liberdade dele. 

Enfeita de nonogo urucu) e kidoguro (resina) 

quando quer" (C.G., 1971). 

Apesar de haver atualmente um número 
menor de casas ao redor do círculo da aldeia, apesar delas serem 
feitas de paredes de palha que vão até o chão e de estarem mais a
fastadas umas das outras, perdura a tendência a uma maior soli
dariedade entre membros de casas adjacentes, desde que não se
jam do mesmo clf. O importante é transformar em wobe aquele 
que não o é e num certo sentido trazê-lo para dentro de casa. 

121 
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·Isto vetn confirmar o que diz Crocker 

·· Nei;ta tribo as relações de linhagem no inte

rior do mesmo clã, são organizadai; de acordo 

com princípi~ hierárquicos, enquanto princí

pios opostos regem as relações entre linhagens 

de clãs diferentes. ( ... ) O resultado destas 

diferenças é a oposição entre membros do 

mesmo cl.a, ou parentes, e por outro lado, a 

.~lidariedade entre membros de metades di

f erentei;, ou afins". (p. 165). 

E continua ó mesmo autor, mais adiante: 

"No interior das metades, os clãs imediata

mente adjacentes llâo considerados mais estrei-, . 

~amente r~JacioJl:8-dos, quer do ponto de vista 

social, quer do ritual. (p. 167). 

E ainda: 

"Relações entre clã!> se traduzem num idioma 

de igualdade e de complementaridade de dife

rentes atributos, ao passo que as existentes 

entre linhagens no interior. do mesmo clã 
' 

expresiam percepções de desigualdade e simi-

laridade" (p. 173-174). 

Como as linhagens são hierarquizadas 
através de conceitos como maior/menor, mais importante/menos 

- importante. irmfo mais velho/irmfo mais novo, as relações entre 
indivíduos de diferentes linhagens do mesmo clã e que tenham 
uma diferença de idade muito marcante são também mais fá· 

• 

cei~ e mais viáveis do que aquelas entre indivíduos que pertençam 
a hn~gem diferentes no interior do mesmo ela- mas que tenham 
relativamente a mesma idade. Isto ficou claro quando n1ostran1os 
as relações entre membros do clã /wagudu, Bokodori e Apiborege 
(p. 83). 

_ . Ao que parece isto ocorre porque a rela-
çao que existe entre um indivíduo mais novo e um indivíduo 
mais velho já é, por si só, marcada pela desigualdade e assimetria 
(vide a respeito da idade como critério de classificação o artigo 
de Zarko Levak: Older/Young Brother Relationship Among 
the Boro~o). N~o há, entre estas pessoas, espaço para ambigui
dade:, ha ~ma situação de fato e que é incontestável, ou seja, 
uma e mais velha do que a outra. Mesmo que a pessoa mais 
nova pert~nça à linhagem considerada mais importante, o aspec
to deterrrunante na relação será a idade cronológica de cada uma. 

O mesmo já não ocorre quando as pes-
soas envolvidas - tem aproximadamente a mesma idade e per

. tencem ao mesmo clã mas a diferentes linhagens. B muito co
mum que não haja um consenso estrito quanto a maior ou me
nor importância desta ou daquela linhagem (*). Na medida em 
que o relacionamento entre estas pessoas é evitado, evitam-se 
conflitos e disputas em torno do prestígio de cada uma das li
nhagens. 

Boe. 

C O l'otidiano Através do Ritual 

Os rituais são uma constante na vida dos 
Além dos inúmeros ritos de passagem, como o de nomina-

( *} E como mostrou Levak no artigo acima 

citado, e1>ta dúvida quanto a ordem hierárquica das linhagens de un1 mesmo 

clã é também ei;tratégica pois pennite que todos possam asi;umir as dife

n.·ntci; atribuiçõci; dc);ignadas às linhagens. 123 
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ção, iniciação e funeral, que serão descritos no próximo capí
tulo, o cotidiano Bororo é marcado por vários outros rituais, 
como o da entrega de um couro de onça que o caçador abateu 
para os parentes do morto, cantos que antecedem a caça e a pes
ca, para a colheita do milho, etc. 

~ também muito comum um indiví
duo pintar um outro, ou uma criança, como retribuiçfo por algu
ma coisa recebida: em geral uma coruja. A pintura que um in
divíduo faz no outro é também uma forma de reciprocidade 
que visa aplacar uma ofensa - se meu cachorro morde o 1 filho de 
meu vizinho, ou se nossos filhos tem uma briga, eu deverei pin
tar a criança ofendida. 

Através dos rituais novas relações sfo 
criadas entre as pessoas, algumas delas se sobrepondo às relações 
já existentes anteriormente. Assim, por exemplo, os ritos fune
rários criam um vínculo muito importante entre os parentes do 
morto e o indivíduo que foi escolhido como o seu representante 
(do morto) no mundo dos vivos. A própria relaçfo entre o morto 
e seus parentes é transf onnada; durante o funeral dois indiví
duos relacionados ao morto passam a atuar como OglW ("pai") 
e muga ("mãe'') rituais do morto, e pude presenciar um caso 
em que estes indivíduos eram genro e filha do morto, respecti
vamente. (Sobre as relações entre o caçador e os parentes do 
morto veja-se Viertler 1976, pgs. 72-79). 

Os novos vínculos criados pelos rituais 
se sobrepõem a outros já existentes entre as pessoas envolvidas. 
O que ocorre então, é que passa a haver entre os indivíuos rela
ções advindas de diferentes instâncias, muitas vezes com conteu
dos diversos (direitos e deveres, abordagens, terminologia de 
tratamento). A ênfase maior ou menor num ou noutro tipo de 
relação vai depender do momento ou da situação social em que 
estas pessoas se encontram. Numa aldeia que conte em média com 

120 indivíduos, pode-se imaginar que é bem alto o número de 
relações que elas podem manter entre si. 

Existe um tipo de relação entre os Bororo 
que se denomina iadu (segundo a EB 1: ía, outro; du, suf. um 
outro - companheiro, amigo, representante de uma alma). Ha
via em 1975, na aldeia do Tadarimana, um Bororo do clã dos 
Apiborege, um homem muito engraçado e que estava sempre 
fazendo fanfarronices. Certo dia este homem saiu para caçar, 
meteu-se pelo mato e sumiu. Passaram-se cerca de quatro meses 
e nada dele aparecer. Sua mulher considerou-o morto, qu~imou 
todas as coisas dele (como se faz normalmente. quan'do morre 
um indivíduo) e arrancou seus cabelos em sinal de luto. Só 
muito tempo depois é que este homem voltou a aldeia e contou 

· o que havia acontecido: perdera-se no mato, passou algu~ tempo 
. desacordado, provavelmente em virtude de um tombo, p.assou 
f orne e finalmente chegou a uma casa onde lhe deram de comer. 
Chegou a ir até Jarudori onde encontrou seu pai, com quem pas-

. sou algum tempo. Quando voltou ao Tadarimana a surpresa de 
todos foi enorme e resolveram realizar um ritual pela sua chegada. 
Sua mulher cortou-se toda, tal como nos funerais, chorou ritual
mente, e um homem Bokodori. portanto da metade oposta a sua, 
pintou o recém-chegado, passando os dois a_ se tratarem de iadu 
(o termo é recíproco). 

Neste mesmo dia passaram a ser iadu 
um homem Paiwoe e um Baadojeba, pois este último havia sido 
ferrado no pé por uma arraia e quase morrera. O homem PaiW<Je. 
ensinado por um outro Paiwoe fez para o Baadojeba ~ 
oieigo (segundo a EB II é um canto que indica tristeza, saudade 
ou alegria) e pintou-o. Durante o ritual a mfe do indiví~uo 
Baadojeba entoou o choro ritual. _ 

~ Um homem pode ter vários iadu . . -Aquele 
mesmo homem Apiboregedu que havia sumido er~ iac!u de um 
Baadojeba, chefe da aldeia do Córrego Grande, que--havia sído 125 
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mordido por uma tucanguira (formiga). O homem Apiboregedu 
matou uma tucanguira, deu-a a para o Baadojeba e os dois 
passaram a se tratar de iadu. 

Os iadu não são necessariamente de meta
des opostas, embora o sejam preferencialmente. Havia no Cónego 
Grande dois homens tugaregedu, um Paiwoe e um Apiboregedu 
que se tratavam por este termo, t_ambém por causa de uma arraia 
que havia mordido um deles. O outro matou uma arraia e deu-a 
para o que havia sido mordido. 

Como se vê pelos casos narrados, a rela
ção entre dois indivíduos que passam a se tratar de iadu estabe
lece-se quando um deles, depois de passar por uma situação muito 
próxima a morte, recupera, por assim dizer, o seu próprio corpo 
e a sua própria alma e, neste sentido, é como se ele nascesse de 
novo. O outro indivíduo, que passa a ser seu iadu é uma lembran
ça viva de sua "quase morte" e de seu "retorno" ao mundo dos 
vivos, é alguém que não deixou que o evento "passasse em bran
cas nuvens" pois víngou o ofendido abatendo um animal seme
lhante aquele que havia causado a ameaça e pintou o ofendido 
ritualmentP. 

Note-se que a pintura corporal é um dos 
recursos utilizados pelos Bororo para a caracterização da identi
dade social de um indivíduo. É por isso que durante este ritual 
o iadu deve pintar seu companheiro, pois não importa apenas 
recuperar o corpo e a alma de um indivíduo mas, antes de tudo, 
reaver e restituir-lhe a identidade social que se viu ameaçada. E 
na visã'o de mundo Bororo esta identidade social só pode ser 
pensada e estabelecida através de wna relação de oposição e com
plementaridade. e através de outro, do meu outro, que eu me 
identifico. 

A relação entre os iadu é marcada pelo 
respeito: segundo um informante os iadu passam a se tratar como 127 
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se fossem irmãos, .. quando tem alguma coisa, comida, anzol, 
flecha, ele dá, mas sem cobrarn. 

Poderíamos invocar aqui, a título de com· 
paraçfo, a amizade fonnal entre os Kraho. Manuela Carneiro 
Cunha, num ensaio sobre a amizade formal e o companhei· 
rismo, como elementos formadores da identidade social Kraho 
diz: 

" ... porque se pede ao migo formal que sofra 

o mesmo dano físico da vítima original, que~ 

madura, picada de marimbondo, ou de formi· 

gão senão porque intlingir o dano ao antô-

nimo é duplicar, reiterar a ne.gação e o ataque, 

e recobrar aüim a integridade inicial, que fora 

atingida" (1979 : 34). 

~ possível, ao meu ver, estabelecer urna 
c'?mparação entre o amigo formal entre os Kraho e os iadu entre 
os Bororo. Ambas sfo relações que envolvem distância e respeito; 
ambas sf'o relações que implicam em solidariedade, aspecto este 
que é formalmente estabelecido. Como mostrou Carneiro da 
Cunha, a amizade formal intervém nos "ritos de iniciação e fim 
de resguardo do assassin.o, quando os amigos f onnais pennitem 
a reintegra~ão de um Kraho segregado do convívio social e, even
tualmente, sua instauração em uma nova ordem social". (1979 : 
32). Também o iadu Bororo, como vimos nos exemplos acima, 
reintegra o indivíduo que .está perdido ou que foi fisicamente 
ameaçado. 

O amigo formal Kraho tem um campo de 
ação muito próximo àquele que entre os Bororo é desempenhado 
pelo iadu, pelo iorubadare (preceptor do iniciando) e. pelo aroe 

maiwu (representante de um morto). No entanto, tenho a 
impressão de que a diferença entre estas relações que os Bororo 
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estabelecem e a do amigo formal Kraho consiste menos no fato 
de serem três instituições entre os Bororo e uma única entre os 
Kraho, e mais no princípio lógico que as impulsiona . Entre 
os Kraho, · 

Assim, entre os Kraho a 

.. o amigo formal seria o que contradiz, nega 

evita e inverte ~eu parceiro, e que lhe abre 

assim um campo pessoal, ... de certa maneira 

única, diferenciado, e sobretudo provido de 

uma dinâmica própria; c1n suma, co1no um 

sujeito". (1979 : 38). 

"alteridade é posta e não dada" (idem 36, 

grifo da A!-Jlora). 

Ao contrário, entre os 8Qroro é esta alteridade dada que deve 
ser " recuperada" para que a identidade se constitua. Assim, 
os iadu devem ser de clã' diferentes e preferenciahnente de me· 
tades opostas, o aroe maiwu é alguém da metade oposta a do 
morto, o iorubadare pertence à metade oposta a do iniciado. 

Por isto entre os Bororo o iadu não deve 
sofrer o mesmo dano físico que aquele sofrido pelo indivíduo 

com quem ele travou a relação e sim abater um animal igual 
àquele que causou o dano. Entre os Bororo o princípio que entra 
em açfo para o estabelecirnen to destas relações é o que poder ía
mos chamar, na falta de melhor termo, de 'representaçfo' (ou 
então substituição), que é aliás, o termo utilizado pelos próprios 
Bororo em portugues, para traduzir estas relações. Ou seja, o 
iadu é o indivíduo que representa um outro, que é tal qual o 
outro a ponto de ambos se tratarem como se fossem irmá"os. A 
relação entre inna'os envol'Le, para os Bororo, uma identidade de 129 
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substância (pessoas que tem o mesmo sangue) e uma identidade 
social pois sfo indivíduos que pertencem ao mesmo clf. Neste 
sentido, quando dois indivíduos passam a manter entre si a re
lação de iadu e a se tratarem como se fossem irmfos, ~les estão 
'recuperando' uma diferença dada (são pessoas de clls diferentes) 
e assumindo uma identidade, sendo este o aspecto da relaça-o que 
é artificialmente construído, exatamente ao contrário do que o
corre com os Kraho. Veremos posteriormente que é também 
este princípio que entra em ação no funeral , quando se escolhe 

o aroe maiwu do morto. 
Dentre todos os ri tua is que permeiam o 

cotidiano da vida social Bororo o funeral é, fora de dúvida, o que 
mais solicita e absorve um maior número de pessoas. O funeral 
é também o mais longo de todos os rituais e o mais elaborado: 
envolve praticamente todas as pessoas da aldeia e ~ vasto ciclo 
de atividades que incluem caça, pesca, cantos, refeições cole
tivas na casa dos homens, jogos, danças, etc. Sobre o fll:fieral 
falaremos detalhadamente no próximo capítulo. 

Aqui é importante ressaltar que os grafos 
indicam um maior número de relações (trocas, visitas, favores) 
exatamente a partir da casa a que pertencia o indivíduo que havia 
falecido naquele ano. Assim, em 1971 a casa que apresenta uma 
maior concentração de relações é a casa H, a casa Boadojeba 
Arua, a que pertencia Horácio, falecido naquele ano. Em 1973 
pude presenciar os funerais de dois indivíduos, um Bokodori 
e um Baadojeba Jerigi Otogiwu, que pertenciam, respectiva
mente, às casas 8 e A, as que apresentam, neste ano, um maior 
número de relações. Em 1973 a morte de uma criança lwaguudu, 
filho do casal que morava na casa L. intensifica as relações dos 
membros da casa. 

Os grafos mostram também um maior 
número de relações rituais entre indivíduos que são afins: H/WB. 
H/WZH. W/HZ. Veja-se nos grafos as relações de Candido (C2). 

• 

um homem do clf dos Aroroe, de muito prestígio, casado com 
Cácia, uma mulher Bokodori. Ele recebeu mori de Quartin 
(Q4), um homem Bokodori, e de Gwnercindo (GI3), wn homem 
Baadojeba casado com uma mulher Bokodori. Em 1975 morre 
o filho de Lais (Ll) e Uneu (L2), este último filho de Candido 
(C2) e a partir daí intensificam-se as relações rituais entre eles. 
Cácia (C 1) é a mulher Bokodori casada com Cândido (C2) (o 
homem Aroroe ) ; suas pricipais relações rituais se dfo com Irene 
(13) e lrma (14), mulheres Aroroe. portanto do mesmo clã de seu 
marido, Cácia tem também relações rituais com Inácio (18), 
um rapaz do clã dos Aroroe (Inácio havia matado uma coruja 
para Cácia (Cl) que pintou-o em retribuiçã'o ). 

As relações entre parentes consanguí· 
neos (iwobe) são em geral menos ritualizadas do que as que ocor
rem entre afins. Parentes consanguíneos podem ser escolhi
dos como representantes de um morto (aroe m.aiwu) mas lsto 
é raro pois há na organização social Bororo uma tendência centrí
peta que faz com que os indivíduos estabeleçam alianças fora de 
seu grupo de origem. 

Em virtude do padrfo uxorilocal de residên
cia os iwobe mais próximos de um homem casado moram numa 
outra casa . E esta é em geral a casa que ele mais visita; Quartin 
( Q8) um homen1 Bokodori estava sempre visitando Camila (C3), 
uma mulher Bokodori , Bolivar (87) um homem Kie frequente
mente visitava Gervasio (G6) uma mulher Kie, irmã da mã"e de 
Bolivar. Um homem casado rar~ente visita outras casas que 
nf<?~ aquelas em que moram seus iwobe (ao contrário das mu
lheres que estão sempre se visitando); suas relações sociais ten
dem a ocorrer na casa dos homens ou no pátio da aldeia. A 
razão disto é o fato de que a casa Bororo é, como já foi visto, 
um campo social nitidamente feminino . 
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D. O Tempo e a Transformação das Relações 
Sociais 

Os grafos permitem perceber que as relações 
sociais entre os indivíduos podem ou nã'o apresentar estabili
dade e constância ao longo dos anos. Acompanhemos, por exem
plo, as relações que os membros da casa 1, dos Aroroe. mantém 
com membros da casa J do clã dos lwagudu, e com membros 
da casa L, também dos /wagudu . A casa J era dos Iwagudu 
cõreu até 1971 e em 1973, com a morte da última representan
te mulher dos lwagudu cõreu passa para os /wagudu Kujagureu . 
Na verdade havia uma outra mulher lwagudu cõreu, uma velha 
do Perigara, mas como ela pertencia a outra aldeia, sempre 
morou no posto . A casa L sempre foi ocupada pelos /wagudu 

Kujagureu . 
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uÓ uÓ 
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CASAL 

1970/1971 

O-~ 
Iwagudu LI 
Kujagurcu 

Baadojeba ___ _,..._ __ _ 
L3 IA 

1973/1975 

L6 
todas estas pessoas e 

Baadojeba 

L7 • 

L8 

mora no 
Perigara 

De 1970 a 1973 é muito marcante a relação 
que a casa 1 mantém com as casas J e L - as mulheres se visitam 
quase que diariamente. Como já vimos anteriormente, estas 
casas pertencem a clfs adjacentes, os chamados "encostados". 
Em 1975 a casa 1 passa a abrigar tnais 4 elementos, e já em 
1973 Inácio (I8), um rapaz Aroroe, casa-se com Isabel (Q6) 
uma mulher Paiwoe (que passa a ser 19). Inácio (18) e Isabel 

(19) ficam morando na casa 1 pois na casa Q (a que pertencia 
Isabel (Q6), a casa que eles deveriam ocupar se ·seguis
sem o padrfo uxorilocal de residência) eles nã'o eram aceitos, 
por serem ambos tugaregedu o que constitui um casamento 
"errado" e também. porque Inácio nfo se dispunha a traballiar 
para Quartim (Q4), marido da mfe de Isabel (é costume que 
após o casamento o genro passe a trabalhar para seu sogro ou 
para o marido da mfe de sua esposa). As relações entre a casa I 
e alguns membros da casa Q passam a ser extremamente negati
vas. Note-se ainda que Ivan (15) é Paiwoe c<Jreu e a casa Q é 
ocupada pelas mulheres Paiwoe Kujagureu. Várias vezes ouvi 
críticas a Ivan (IS) por parte de Quira (Q3) (mfe de Isabel) 
no sentido de que ele, como tio materno de lsabe.1, deveria 
impedir, e nã'o promover o casamento entre ela e Inácio, já que 
eram ambos da mesma metade. Mas, ao que parece, Ivan esta
;va realmente interessado no casamento pois assim sua mulher, 
Irma (I4), poderia contar com Isabel e Quaresma (filha de Isa
bel) para lhe ajudarem na casa. Acrescente-se ainda o fato de 
que Inácio era antes casado com Carmem (C7), uma mulher 
Bokodori, parente de Quartim (Q4), que se ressentiu com a 
separação . 

A casa J também passa a abrigar em 1973 
mais uma família : uma mulher Bokodori Justina (J6), seu mari
do Apiboregedu Jofre . (J7) e os 3 filhos de Justina. A relaçfo 
entre a casa 1 e a casa J continua em 1975, no entanto, passa 
a ser mais importante a relação que Justina e seus filhos mantém 
com a casa P, dos Apiboregedu, clã a que pertence Jofre (J7). 
Na verdade, como Justina é uma mulher Bokodori, deveria es
tar morando na casa O e ela era de fato muito criticada, prin· 
cipalmente pelas mulheres da casa O por morar num espaço 
reservado aos tugarege (o caso de Justina foi explicado nas pgs. 

116-117). 135 
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Falemos finalmente sobre as transformações 
ocorridas na casa L. Em 1975 esta casa passa a abrigar duas mu
lheres Baadojeba Luciana (l..6) e Uane (L7) e o neto de uma 
delas Livio (L8), todos da aldeia do Perigara. A vinda destas 
mulheres Baadojebâ para a casa L, dos lwagudu, foi arranjada 
por Lineu (L2), um homem ÍJaadojeba que queria alguém para 
ajudar Lais (LI) (sua mulher, lwagudu Kujagureu) que tinha 
acabado de dar â luz . &ta mudança das ~ulheres Baadojeba 
para uma casa Iwagudu vem confirmar duas tendéncias muito 
comuns entre os Bororo. Em primeiro lugar, pessoas vindas de 
outra aldeia raramente ocupam o espaço da aldeia reservado 
ao clã a que pertencem; é só depois de um período de adaptação 
que a mudança se faz (em 1977 estas mulheres já haviam se 
transferido para a casa Boadojeba ) . Em segundo lugar, como 
veremos no próximo capítulo, o parto de uma mulher é uma 
situação em que há participação ativa das mulheres que perten
cem ao clã do pai da criança . A partir de l 97 5, através destas 
mulheres Baadojeba, expandem-se as relações de todos os mem
bros da casa L para a casa G, dos Boadojeba, o que nfo ocorria 
antes de 1975. As relações entre a casa L e a casa 1 tomam-se 
bem menos frequentes. 

Os grafos mostram, portanto, que as re
lações entre a casa 1 e · as casas J e L sfo importàntes até 1973, 
quando estes três grupos passam por um processo de reorga
nizaçio interna muito grande. Percebe-se também que pratica
mente inexistem relações entre as casas J e L, ambas do ·clf 
lwagudu. A únic.a relação que se verifica é entre Luiza (l3), 
uma menina lwagudu e a casa J, em 1973; também neste ano 
ocorrem. trocas simétricas entre estas duas casas, mas são tro
cas entre Justina (J6), a mulher Bokodori e Lais (LI), uma 
mulher lwagudu. Não há, portanto, relações entre as mulheres 
lwagudu, Lais (LI), Julia (J 1) e Judith (J4) . 

• 

• 

Tomemos mais um exemplo para mostrar 
como se transformam~ ao longo dos anos, as relações entre 
indivíduos de diferentes grupos domésticos. Analisemos as 
relações que os membros das casas Q e R (dos Paiwoe Kuja
gureu) mantém com os membros da casa P (dos Apiborege), 
da casa 1 (dos Aroroe) e com membros da casa C (dos Boko
dori). 

Quando fui para a aldeia do Córrego Gran<Je 
pela primeira vez, em 1970, foi com os. membros da casa Q 
que mais mantive contacto. Durante um bom tempo era como 
se esta fosse a minha casa na aldeia e pude acompanhar de perto 
as relações que este grupo doméstico mantinha com outros. 

Entre 1970 e 1971 são muito boas as re
laçQes que os membros da casa Q mantém com praticamente 
tod~s·. as outras casas da aldeia. Quira (Q3) e seus filhos estão 
sempre na casa 1 dos Aroroe. São também importantes as rela
ções que~ Quira (Q3) e Quartin (Q4) mantém com a casa C, dos 
Bokodori; eles sempre visitam Cácia (Cl) e Camila (C3), duas 
mulh~res · Bokodori_. da mesma linhagem que Quartin (Q4). 
Cândido (C2), homem Aroroe casado com Cácia (Cl), mantém 
relações rituais com Quartin .. Há, além disso, boas relações entre 
Quira e. Palmira (P6) uma mulher Apiborege: ambas estlo sempre 
se visitando e trocando favores. 

Em 1973 volto à aldeia e encontro na casa Q 
uma · situaçfo muito diferente da anterior. Quirino (Q2) um ho
mem· iJaadojeba Jerigi Otogiwu, pai de Quira, havia falecido 
há ··pouco tempo e estavam realizando seu funeral. As ·relações 

dos membros da casa Q limitam-:se aos seus (do morto) wobe 
mais próximos; os Bokodori e os Jerigi Otojiwu . Quira, a mu-... 
lhe~· Paiwoe que estava de luto pela morte de seu pai mantém 
relaÇOes com as ·seguintes pessoas: Justina (J6) (uma mullier 
Bokodori. Aracy (A7) (mulher Jerigi. Otojiwu), Beth (86) (mu-•· . . . 
lhe( ~ Bolwdori. ·e Carla (C.5) (uma mulher Bokodori). ·Quartin 137 
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marido de Quira. faz inú1neros favores para seu cw1hado ( WB) 
Raul (RI), um homem Paiwoe vindo da aldeia do Perigara. 

Na casa Q havia uma tensão muito marcante. 
Os Bororo vi~m a 1norte de um parente de wn modo muito 
intenso durante os rituan e, nesta época, com uos nervos a 
flor da pele" manifestam-se também as relações negativas ( quei
xas, in,trigu, roubos, rompimento de relações, etc.) que antes 
nfo podiam ser facilmente percebidas. 

Em 1973 eram péssimas as relações entre 
a casa Q e a casa P dos Apiborege. Pierina (PI). uma mulher 
Apiborege havia sido escolhida para ser n1SC ritual do finado 
Quirino, e como tal, ela deveria fazer o grande cesto de palha 
onde serian1 guardados os ossos do morto depois de enfeitados. 
lrineu (16), um honiem do clã dos Apiborege que n1orava na 
casa 1. havia sido escolliido para ser aroe mJJi\vu. o representan
te do morto. aquele que de~rá caçar um grande animal e dá-lo 
como 1nori aos parentes do morto. 

Neste interim Isabel (19), uma mulher Paiwoe. 
filha de Quira. resolve se casar com Inácio (18), um rapaz Aroroe 
da casa 1, portanto alguém que, co1no ela, é tambén1 rugarege. 
A mfe de Inácio é casada com lrineu (16). o homem Apiborege 
que havia sido escolhido como aroe 111aiwu n101to. (ver as rela
ções <te parentesco no gráfico 4 página 103-104). 

, Quira e Quartin começam a se indispor 
com todo mundo. Como vimos anteriormente, eles nfO aceitam 
o casamento entre Isabel e Inácio. Além de serem ambos da 
mesma metade. Inácio nf<> quer trabalhar para Quartin . Por 
outro lado, ~ relações entre Quira e Pierina (Pl) vão de mal 
a pior. Quira está se1npre acusando Pie ri na de ser f ofoqueira. 
falar 1nal dos outros e de nlO ter se dedicado com capricho 
a fazer o cesto onde seriam colocados os ossos de Quirino. 

A tensão entre estes grupos atinge tal ponto 
que Pierina. a 1nulher Apiborege que havia feito o grande cesto 139 



140 

resolve qucin1á-lo a se desincumbir de qualquer obrigação ritual. 
Isabel vai n1orar na casa 1 e posteriormente ela e seu marido 
Inácio mudam-se para a aldeia do Tadari1nana . lrineu (16), 
o homem Apiborege que havia sido escolhido para ser aroe 
maiwu do morto muda-se para sua roça, bem distante da al-

deia . 
Os membros da casa Q, principalmente 

Quira. criaram um tal clima de desagrado na aldeia que a única 
possibilidade de continuar o funeral de Quirino era distribuir 
os diferentes papéis cerimoniais entre seus próprios membros. 
Quira (filha de Quirino) e Quartin (genro de Quirino) passam 
a ser, respectivamente, mã'e e pai rituais do morto. Raul (Rl) 
(um homem Paiwoe), filho de Quirino é designado aroe maiwu 
do morto e consequentemente passa a ser filho ritual de Quira 
e Quartin (que como se ve pelos gráficos de parentesco são ir

mã e cunhado de Raul). 
Em 1975 a casa Q estava queimada e todos 

os seus membros haviam se mudado para a casa R. Quira (que 
ao se mudar para a casa R passa a ser R7) continua com relações 
muito negativas com a casa 1 dos Aroroe. As relações entre 
Quira e Quartin e a casa C, que até 1973 eram muito próximas, 
passam a ser negativas. Lembre-se que Cândido (C2) é um homem 
de muito prestígio do clã dos Aroroe e parente das mulheres 
da casa 1. O que ocorreu é que a relação entre a casa C e a casa Q 
(e posteriormente R) foi contaminada pelas relações negativas 
entre Q e l. 

Em 1977 voltei ao Córre go Grande e lá 
nã'o encontrei nenhum dos membros da casa Q ou da casa R. 
Todos haviam se mudado para a aldeia do Tadarimana. Minha 
hipótese é que durante o funeral aguçaram-se tensões anteriores 

que nã'o eram facilmente perceptíveis. Pouquíssimas pessoas 
mantinham boas relações com Quira e ao recusar o cesto feito 
pela rnulher Apiborege ela estava também descartando a possi-

• 

• 

bitidade de criação de laços com todo un1 grupo de pessoas. 
Sua atitude foi tal que ela acabou restringindo as novas relações 
que seriam criadas a partir do funeral de seu pai a elementos 
que já faziam parte de seu grupo doméstico. A partir daí só 
restava uma alternativa aos membros deste grupo doméstico 
que se fechara sobre si : mudar de aldeia. 

A que conclusões se pode chegar, tendo em 
mã'os os dados apresentados? A conclusão mais evidente é a 
de que a relaçã'o que membros de um grupo doméstico mantém 
com outros depende de vários fatores: em primeiro lugar da 
organização interna dos membros de uma niesma casa. Numa 
fase de reorganização do grupo doméstico, - quando da intro
dução de novos elementos na casa, de novos casamentos entre 
membros do grupo, ou quando morre um dos indivíduos que 
pertencia ao grupo doméstico, - as relações externas que o 
grupo mantém tendem também a passar por um processo de 

. mudança. Se o grupo incorpora pessoas de outros clãs, haverá 
expansão das relações de todos os seus membros para com os 
grupos a que pertencem as pessoas que foram incorporadas. 
E, de modo inverso , uma pessoa tende a manter diferentes rela
ções dependendo do grupo a que ela se filia . Um exemplo disto 
é o caso de Aracy (J3) que só mantém relações com a casa 1 
enquanto ocupa um espaço adjacente a ela. Esta relação deixa 
de existir quando Aracy muda-se para a casa A, que de fato e 
de direito lhe pertence (Aracy é uma Baadojeba Jerigi Otojiwu). 

Percebe-se também que só é possível ter 
uma idéia das relações que um grupo doméstico mantem com ou
tro quando se tem uma noção muito clara do que está ocorrendo 
em toda a aldeia. Como se viu pela análise dos grafos, vínculos 
de diferentes tipos ligam os indivíduos distribuídos pelas várias 
casas da aldeia. Isto quer dizer que se eu não tenho boas rela
ções com a casa 1, e se há fortes relações entre a casa l e a casa 
C (indivl duos do mesmo clã moram nestas duas casas) existe 141 
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urna grande probabilidade de que também não sejam positivas 
as minhas relações com a casa C. 

E.'. Tensões, Conjlítos e Fofocas 

Só quem já esteve numa aldeia indígena 
consegue aquilatar o clima de tensão, intrigas e fofocas que por 
vezes passa a mobilizar a atenção de fjraticamente todas as pes
soas da aldeia . A própria disposição circular das casas ao redor 
de um pátio (o bororo) e de uma casa central (baímanagejewu) 
já favorece uma situação em que todos sabem da vida de todos, 
sendo que esse "todos" são pouco mais de 100 indivíduos convi
vendo diariamente em íntima proximidade espacial. 

Todas as casas da aldeia tem duas portas 
quase que centrais, uma que dá para o pátio e uma que dá para 
os fundos da casa. É em frente a esta porta que as mulheres 
passam a maior parte do tempo quandõ estão em casa. Aí elas 
cozinhan1, fazem artefatos, conversam e principalmente, acom
panham tudo o que ocorre na aldeia - quem foi buscar lenha 
ou alimentos na roça, que mulheres foram juntas tomar banho, 
quem entrou na casa de quem, que homens entraram ou saíram 

da casa central . Quando as coisas não estfo ao alcance da vista, 
as paredes de palha de que são feitas as casas facilitam muito 
a chegada das notícias. 

Rapidamente espalham-se os comentários, que 
em geral se referem a quebra de normas de conduta por alguém. 
Forma-se na aldeia uma rede de informações ligando e opondo 
as pessoas envolvidas. As vezes tudo tennina nos comentários 
que vão diminuindo e perdendo o interesse . As vezes, pelo con
trário, o clima de tensão vai chegando a um tal ponto que é 
necessário uma atitude pública e formal para que a vida possa 
retomar seu ritmo normal. 

''Quando sai muito fuxico e o ma~auã canta de 
noite é porque a11um Bororo velho vai morrer". 
<lzia uma velha mulher Bororo. 

Fofocas, escândalos, 

Fofocas, escândalos, redes de intrigas, tem 
sido,, nos ~ltimos anos, o~jeto de análise de virios antropólogos. 
Em 'Goss1p and Scandal Gluckrnan faz um estudo retrospecti· 
vo de como o tema foi tratado por vários autores e ,procura 
retomar as conclusões de Herskovits, que faz uma análise mais 
aprofundada da fofoca como mecanismo de manutenção dos 
valores morais de uma sociedade. Em seu artigo Gluck.man 
pretende mostrar a fofoca como parte integrante da vida social 
cotidiana de qualquer sociedade. 

tantes virtudes : 

"Their importante is indicated by the fact that 
every single day an d for a large part of each day, 
most of us are engaged in gossiping" ( 1963 : 308) • 

A fofoca tem, segundo Gluckman, impor· 

·•ctearly they maintain the unity morais and values 
of social groups. Beyond this, they enable these 
groups to control the competing cliques and aspiring 
individuais of which ali groups are composed. 
And fmally , they make possible the seloction of 
leaders without embarassment " (p. 308). 

Apesar de ser item constante de toda e qual-
.quer sociedade a fofoca é um processo culturalmente detenni
nado, com regras estabelecidas e que quando nfo observadas 
pode levar as pessoas a sofrerem sérias sanções. Wolf Bleek 
em "Witchcraft, gossip and death: a social drama" resume as 

( •) - Para uma análise interessante sobre a fofoca na 
nossa sot·iedade atual vide José Angelo Gaiarsa : Tratado Geral sobre a Fo· 
foca : uma análise da desconfiarrça humana. Summus Editorial, São Paulo , 
1 978. 143 
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5 principais características da fofoca ta1 como ven1 sendo anali
sada por vários antropólogos : ( 1976:527) 

I 

1 . Reforça as normas. 
2 . É transmitida entre membros de um grupo. 
3. Gira em tomo de pessoas que tem uma 
relação social muito próxima. 
4. Ser alvo de fofoca é indicativo de impor
tância social . 
5. A fofoca é utilizada em prol de interesses 
pessoais. 
Em 1975, durante a pesquisa de campo que 

realizei na aldeia do Córrego Grande, havia um clima de tensão 
muito forte . Além disso, nesta época o chefe do Posto Indíge
na da FUNAJ estava ausente; no posto havia apenas a irmã' do 
chefe do posto e que atuava como professora. 

Este fato é importante porque atualmente 
é impossível uma análise da vida da aldeia que não leve em 
conta a situação de contacto que vivem os Bororo . É impor
tante ter em mente que o Posto Indígena exerce grande influên
cia entre os índios. Em primeiro lugar porque é aí que se ins
tala o reduto da sociedade nacional. A atuaçao dos elementos 
do P.I. serve como modelo de um dos modos de ser do "civi
lizado". Os índios tem plena consciência de que este nfo é 
o único estilo de vida possível fora dos padrões da aldeia, mas 
este é, no entanto, o mais próximo e aquele com o qual eles 
mais convivem. Neste sentido o Posto Indígena serve como um 
dos pontos de referência para a conceituação de dois modos 
de ser : indio/nã'o índio, ou ainda, da oposição nós/outros. 

A atuaçlo do Posto Indígena como modelo 
de estilo de vida é aparentemente contraditória pois age em 
dois sentidos opostos. Dependendo da situação ele aparece 
para os Bororo como um modelo a ser evitado e contestado; 
por vezes é um modelo que vários aspiram poder imitar. Na 

medida em que uma das ··virtudes" da fofoca é a reafirmação 
de certos valores morais do grupo {critica-se ou se faz fofoca 
sobre aqueles que se afastaram ou negaram estes valores) e na 
medida em que ela serve como elemento de caracterização de 
um grupo por oposição a outro, fica clara a importância do 
Posto lnd ígena como um dos elementos de compreensão do 
processo pelo qual tensões, conflitos e fofocas sfo criados, 
veiculados e resolvidos. 

Gostaria de narrar um "caso" que presenciei 
em campo e que se estendeu pelos três meses em que permane
ci na aldeia do Córrego Grande, em 1975 . Duas mulheres Boko
dori descobriram que estavan1 grávidas do mes1no homem. Uma 
delas Waldomira (W 13) n1orava no Posto lnd ígena, a outra, 
Justina (J6) na aldeia. 

WJadimir (W15) estava casado com Justina. 
Como ele era um Apiborege ambos estavam sempre na casa P, 
onde morava a irmã da mãe de Wladimir. Justina ficou grávi
da e antes do nene nascer eles se separaram. Wladimir (Wl 5) 
mudou-se para a casa W e lá passou a ser visto e tratado por 
todos como marido de Waldomira, que também ficou grávida. 
A fofoca começou a se espalhar quando descobriram que a crian
ça de Waldomira iria nascer antes que a de Justina . 

Pierina (Pl), uma mulher Apiborege, tia 
de WJadirnir (Wl 5), era muito ligada a Justina (J6). Enquanto 
eles estavam casados Justina estava sempre na casa P cozinhando 
e ajudando Píerina nos afazeres domésticos. Depois que eles 
se separaram Pierina continuou como aliada de Justina e lhe 
contava tudo o que sabia de seu sobrinho, tudo o que ela pre
senciava no posto : as relações entre Wladimir e Waldomira, 
os presentes que ele dava para Waldomira, etc. 

Por outro lado, Wladimir contava com o 
apoio das mulheres da casa G, principalmente Genoveva (G 14), 
uma mulher Bokodori e Gabriela (G 16 ), uma mulher Baadojeba. 145 
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Estas mulheres iam muito ao posto e passavam o dia na casa W 
com Waldomira e Wininha (W9). mãe de Waldomira, e que es
tava casada com um homem Kie. 

Observando-se os grafos da aldeia percebe-se 
que a casa J está localizada na metade pertencente aos tuga
rege. Já nos referimos, em páginas anteriores à situação criada 
pelo fato de Justina (J6 ). uma mulher Bokodori e portanto da 
rnetade ecerae ocupar um espaço que nlo lhe pertencia . Mas. 
em parte devido a este fato mesmo. Justina (J6) contava com o 
apoio das mulheres tugarege. Além de Pierina (PI) (Apiborege) 

ela era também aliada de duas mulheres Aroroe : Paulina (P4) 
e Ida (111 ). 

Eram infindáveis os comentários que corriam 
de am_bos os lados~ havia inclusive rumores de que Justina (J6) 
iria dar uma surra nas mulheres da casa G. Como em todos os 
lugares, rumores e boatos espalham-se facilmente e de repente 
todas se sentem ofendidas ao saber o que uma disse que a outra 
disse e que todos já estão sabendo o que foi dito . Porque se 
aquilo que uma disse que a outra disse é verdade . entfo realmente 
normas morais foram quebradas e as ofendidas nlo tem como 
enfrentar a opinião pública. O escândalo deve ser esclarecido, 
rumores dissipados e as acusações feitas publicamente . 

Como diz Gluckrnan : 

··... the struggles between villagers are not fought 
openly in committee meeting until crises are rea
c hed" (p . 312). 

Entre os Bororo este tipo de conflito é resol
vido de forma muito diferente, conforme se trate de homens 
ou mulheres envolvidos no diz que disse . Os homens afirmam 
suas posições e reestabelecem seu prestígio através das "puxa
ções de história". como eles mesmos dizem . As mulheres atra
vés da aca reação. 

('ada linhagcni Bororo se originou de alguns 
ancestrais que eram espécies naturais consideradas insignificantes, 
como o sapo, besouro, larvas. traça. etc . (vide Crocker 1967: 
117-118 e Levak 1971 : 142-145). Estes ancestrais viviaJn de 
forma totalmente inadmissível segundo os padrões de compor
tamento Bororo estabelecidos posteriom1ente. nias ainda num 
tempo rn ítico. Inúmeros mitos falam destes ancestrais : o que 
eles fizeram , como eles viviam, o que co1nia1n, como deram 
orige1n às linhagens, etc. 

O conheci1nento dos 1nitos, das tradições 
e das formas de etiqueta Bororo é indispensável para que un1 
hon1e1n venha a ter prestígio e ser respeitado . É assiin que e1n 
casos de disputa sairá vencedor aquele que 1nelhor de1nonstrar 
conhecimento acerca das origens da linhageni do outro. E111 

forma de discurso são trocados insultos mútuos, uni mostrando 
ao outro que ele não passa de un1a insignificante espécie natural, 
tal corno seu ancestral. Por isso os Bororo relutani tanto e1n 
narrar estes mitos. Eles são a sua anna para disputas e alén1 
disso se alguén1 do clã dos Apibort>ge, por exernplo, fica saben
do que um outro contou uni mito a respeito de seu clã'. terJ 
todo o direito de ir tomar satisfações desta pessoa. 

Por outro lado . quando são rnulheres as 
envolvidas nas fofocas , e quando elas atingern a diinensão do 
escândalQ, a soluçlo é uma espécie de assernbléia fen1inina . 
Segundo uma das muU1eres que estava envolvida no caso o ob
jetivo da "assenibléia •• é fazer co1n que as pessoas parern de 
comentar sobre as outras pelas costas, e digam na frente o que 
tem a dizer . De ambos os lados são chan1adas testemunhas, e 
o evento pode durar até 4 horas. 

O encontro das 1nulheres envolvidas foi rea
lizado na casa l). o que por si já é significativo , uma vez que 
é esta a casa que Justina (J6) deveria estar ocupando, e nfo 
a casa J. Na frente da caSa f ora1n colocadas v-ci rias esteiras e 147 
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aí as rnulheres começaram seus discursos. As duas mulheres 
mais velhas, uma Bokodori Denise (D l) e uma Baadojeba Gorete 
(GJ 1) fizeram longos discursos aconselhando Justina (J6) a 
mudar de aldeia, ir para o Tadarimana, onde morava seu irmão 
materno. Falaram também as outras mulheres presentes: Ge
noveva (GLA) e Gabriela (Gl6), Jrma (14) e Dilma (D2). No
te-se que o encontro era muito formal e realizou-se 'em frente 
a casa D, e nfo dentro dela, para que todos pudessem ouvir 
o que ia ser dito. Nas outras casas da aldeia havia um clima de 
silêncio para que se pudesse escutar atentamente o que estava 
acontecendo. 

Talvez fosse interessante elucidar alguns da
dos que estfo por trás deste caso aparentemente tão corriqueiro. 
Este caso foi escolhido exatamente porque ele permite per
ceber vários elementos que entram em jogo na atuação dos 
grupos domésticos. 

Sobre a necessidade das pessoas ocuparem 
os espaços que tradicionalmente lhes cabem na disposiçfo das 
casas da aldeia já falamos bastante. E são os homens e mulheres 
rnais velhos de cada clã que mais insistem neste fato. Outro 
ponto importante é que toda a história gira em tomo da dis
puta de duas mulheres Bokodori por um homem Apiborege. 

Wladimir (WIS) é Apiborege Kurugugua 
Justina (J6) é Bokodori Ecerae Arogia Kaigu 
WaJdomira (WI3) é Bokodori Ecerae Inokuri 
Há entre os Bororo uniões matrimoniais 

1nais e menos valorizadas. Assim, segundo um informante, é 
considerado bom o casamento entre Bokodori Jnokuri e Api
borege Kurugugua, mas não é muito valorizado o casamento 
entre Bokodori Kaigu e Apiborege Kurugugua , "porque Kaigu 
é maior que Kurugugua" . (a respeito de preferências matrimoniais 
entre os Bororo vide Viertler 1976: 218-240). De acordo com 
esta informação seria mais interessante o casamento entre Wla
din1ir (WI 5) e Waldomira (WI 3 ). 

Por outro lado, é fácil entender por que 
Pierina (PI), Apiborege Kurugugua tia de Wladimir (Wl 5 ), 
manteve tão firmemente sua aliança com Justina (J6) . Enquanto 
os dois estavam casados ela podia contar com o trabalho de duas 
pessoas, o que era muito importante para a manutenção de seu 
grupo doméstico, principalmente quando se sabe que na casa P 
moravam, em 1975, Pierina {PI) e seu marido, já mais velho, 
a filha de Pierina (PI) e Paulina (P4), uma velha mulher Aroroe 
que nfo mais trabalhava. Na hora em que Wladimir (Wl 5) real
n1ente estabilizasse suas relações com Waldomira (Wl3) ele 
passaria a morar definitivamente na casa W, situada no posto 
indígena, e com isto a casa P perderia dois importantes elementos. 
Lembre-se ainda que durante a primeira fase do casamento o 
homem deve trabalhar muito para os parentes de sua esposa, 
não lhe sobrando tempo para se dedicar aos parentes de seu 
grupo de origem. Como Justina (J6) vivia sozinha, Wladimir 
(WI5) poderia continuar trabalhando para a casa P, sem ter 
que dividir seus esforços entre seus parentes afins e seu grupo 
de origem . 

Do outro lado da casa W o caso se desenrolou 
de modo um pouco diferente . Waldomira (WI3) é filha do primei
ro casamento de Wininha (W9). Atualmente Wininha (W9) esta
va casada com Walter (WlO), um homem do clã dos Kie. Como 
se sabe , é muito comum entre os Bororo um homem manter 
relações sexuais com uma mulher e com a filha desta mulher 
(de um casamento anterior). Este tipo de relação, embora muito 
frequente não é publicamente valorizado. Havia rumores, no 
posto e na aldeia, de que a criança que Waldomira (Wl3) esta
va esperando era de Walter (WlO) (marido de Wininha (W9), 
e não de Wladimir (Wl5). 

Ora, é bem sabido que este tipo de relação 
- de um homem com a filha de sua mulher - nfo só nã'o é co
mum entre os "civilizados': como é considerado tabú em muitos 149 
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lugares . Quando se sabe que a casa W está localizada no Posto 
Indígena , e não na aldeia, pode se imaginar toda repercussão 
negativa que esta relação traria para os membros da casa W. 
Neste sentido era fundamental para este grupo doméstico que 
se estabilizasse a relação entre Waldomira (Wl3) e Wladirnir 
(Wl 5), e que Wladimir assumisse a paternidade sobre a criança. 

Finalmente, para que se possa ter uma com
preensão 1nais global do caso narrado, é preciso que se conheça 
a posição de Walter (W l O) nesta história toda. Walter é um 
homem do clã dos Kie e que tem pouco mais de trinta anos, 
ou seja, está numa categoria de idade que deve. participar ativa
mente da esfera jurídica e ritual da aldeia. Mas na aldeia difi
cilmente Walter conseguiria se impor. Walter é fanfarrlo e de
bochado, características de personalidade que não coincidem 
com aquelas preconizadas pelo padrão ideal do homem Bororo. 

Mas além disso Walter desconhece os mitos e tradições .Bororo, 
o que o diminui muito perante outros homens da aldeia de sua 
idade. Por outro lado, Walter domina alguns elementos do mundo 
não índio : fala português, lê, escreve e faz contas razoavelmente 
bem , sabe lidar com o gado e é ele quem asswne o lugar de 
encarregado do posto na austncia deste . 

Como não conseguia se afirmar na aldeia, 
foi estratégica a sua mudança para o Posto Indígena. Os índios 
que moram no posto tem um bom relacionamento com o pes
soal da FUNAI que aí reside, gozam também de um certo pres
tígio e de privilégios. 11 claro que este é um prestígio que se 
insere num outro sistema de valores - o do mundo .. civilizado" -
mas que não pode ser desconsid~rado . Ocorre que para se maner 
uma posição de prestígio neste outro mundo há que se obede
cer as regras do jogo, que no caso excluem a possibilidade de 
casamento entre um homem e aquela que neste outro sistema 
é sua enteada. Daí a importância da formalização do casamento 
entre Waldo1ni ra (W 13) e Wladimir (W 15 ). 

F. ConcluslJes 

Como se viu no decorrer deste capítulo a 
casa Bororo constitui o ponto central da sociabilidade cotidia
na. Ela é o espaço onde se circunscreve a comunidade de substân
cia, constituída por aqueles indivíduos que compartilham de 
urna substância física comwn, dos mesmos alimentos e do mesmo 
teto. A casa, abrigo desta comunidade de substância, se subdi
vide internamente em espaços distintos, apenas diferenciáveis 
quando se obserw os locais das atividades mais privadas de cada 
família nuclear: comer, procriar e donnir . Cada wn destes espa
ços constitui um campo onde a substância física compartilhada 
promove wna identidade ainda maior entre as pessoas, que pas
sam a observar resguardo quando uma delas se encontra em wna 
fase crítica da vida e que exige determinados cuidados, como 
veremos no capítulo seguinte. 

A casa se transforma de modo análogo às 
transformações por que passam seus membros, e a própria dis
tribuiçf'o dos espaços sociais da casa Bororo reflete a maneira 
que eles tem de perceber a sua realidade social. Novos espaços 
são criados para wna mulher solteira que se casa, para familias 
que vem de outra aldeia e que se tranferem para a casa. Embora 
haja de fato urna identidade entre as pessoas que moram nwna 
mesma casa, a identidade maior é aquela que se verifica entre 
pessoas de uma mesma fam11ia nuclear, pelo fato delas trocarem 
entre si substâncias vitais portadoras de rakare (Crocker 1967: 
55) como sangue, semen, sangue menstrual e leite materno. 
Daí o fato destas fam11ias ocuparem espaços distintos no interior 
da casa. 

A casa Bororo é normalmente repleta de 
objetos. mas durante as primeiras fases de um funeral, em que 
se observa luto rigoroso, a casa fica praticamente vazia. Além 
disso, a casa é também expressão do luto de seus membros; 151 
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na casa dos enlutados a porta e a janela que dlo para o centro 
da aldeia devem permanecer fechadas. A 1narginalidade a que 
são submetidos os enlutados se reflete, assim, na própria casa 

onde eles moram. 
Tudo o que pertenceu a um indivíduo de

verá ser destruído após sua morte e evidentemente a sua casa 
não poderia escapar: também ela deverá ser queimada. Neste 
sentido, é possível ver a casa Bororo como uma das expressões 
n1ateriais do gênero de vida deste povo. Se a morte põe fim a 
um homem concreto, também sua casa deverá desaparecer. 
No entanto, assim como a identidade social de um indivíduo 
deve permanecer após sua morte, através do aroe maiwu (re-· 

presentante social do morto, sobre quem falaremos no capí· 
tulo seguinte), também a categoria social que aquela casa repre
senta deverá permanecer. Uma nova casa será então construída 

naquele mesmo espaço. 
A casa é o local onde moram pessoas concre· 

tas, mulheres, homens e crianças. Mas ela é, antes de tudo, o es· 
paço que representa uma categoria social, a linhagem, Wlidade 
básica para a compreensão da organização social Bororo. 

O âmbito doméstico entre os Bororo está, 
como se viu, profWldamente relacionado à situação matrimonial 
dos membros de cada um dos grupos domésticos, a mortes, a 
ajustamentos interindividuais e por isto mesmo esta é uma esfera 
que se transforma rapidamente sob o ponto de vista do con
tingente demográfico, das pessoas que moram numa determinada 
casa durante um certo período de tempo. 

Se a vida social Bororo é ~im ta'o fluida, 
como a análise dos grafos aponta, como é possível pensar a 
continuidade desta sociedade? 

Esta continuidade, certamente, nf o será 
pensada através da análise do ciclo de desenvolvimento do grupo 
doméstico pois esta perspectiva não é pertinente para compre-

1 

endennos os princípios básicos que organizam a vida nesta 
sociedade (ao contrário do que ocorre, por exen1plo na socie
dade Xavante . Vide Maybury-Lewis, 1967). Isso porque a casa 
Bororo é muito mais uma entidade lógica, que representa uma 
categoria social - a linhagem -, do que um conjunto de pes
soas relacionadas pelo sangue ou pelo casamento, cujas relações 
estariam, portanto, sujeitas a fatores de maturação sócio-bioló
gicos que determinariam as várias fases neste ciclo de desen
volvianento de grupo doméstico . 

Creio que para entendermos os elementos 
básicos da estrutura social Bororo teremos que nos deter numa 
análise das várias fases que compõen1 o ciclo da vida de um 
indivíduo. Veremos como a sociedade Bororo 'constroi' os 
seus indivíduos conferindo-lhes uma identidade que é continua
mente afirmada e reelaborada. Procuraremos mostrar como 
certos processos de transformação permitem pensar a conti
nuidade da vida social Bororo e veremos qual o papel do grupo 
doméstico neste processo. 
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i 

• 

CAPITULO IV 
O CICW DA VIDA BORORO 
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1. DA NATUREZA PARA A CULTU
RA(*} 

" A rnulher sabe que está grávida quando sente 
nojo de algum peixe ou bicho" . ( Benedita Bokodori , 
C'.G., 1975 ). 

Em geral não sabem ao certo quando a crian
ça irá nascer, mas às vezes contam as luas. t importante que 
a mulher grávida esteja morando com seu marido para que ele 
possa satisfazer seus desejos. Dizem que quando a mulher sente 

( • ) Neste capítulo detenho-me apenas nos dados 
recolhidos por mim e que não constam da literatura , ou então aqueles 
que são indispensáveis para a análise do grupo doméstico . Seria muito 
exaustivo repetir os dados sobre o ciclo de vida do indivíduo e que são 
abundantes na titeratura sobre os Bororo , (vide entre outros , C'rocker 
1967. F BI e Viertler. J 972). 

• 
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vontade de ~on•er carnes de peixe ou de anin1ais de caça a crian
ça será do sexo anasculino ~se. ao contrário, preferir comer mel, 
cocos e frutos do mato nascerá uma menina. Esta previsfo já 
antecipa o tipo de atividade que a criança terá durante a vida 
pois na divisão sexual de trabalho entre os Bororo são os homens 
que caçam e pescam. enquanto as mullieres se dedicam às ati
vidades de coleta . 

A dieta de uma mullier grávida envolve 
algumas particularidades : os alimentos a serem ingeridos devem 
ser moles e não duros, prescrição que provavelmente está as
sociada à própria constituição do corpo da criança que está 
sendo formada (que enquanto feto ainda não tem ossos duros 
e fortes) . Todas as carnes, de caça e de peixe, •(com exceçlo 
da carne de boi que só recentemente passou a ser consumida), 

devem ser cozidas ou moqueadas. De modo algum a mulher 
grávida e aquele que é considerado pai da criança que está para 
nascer, devem consumir carne assada, pois isto acarretaria man
chas azuis no corpo da criança . Frutos do cerrado também de
vem ser cozidos e nfo assados, pela mesma razio . 

Depois que a criança nasce há preferências 
por líquidos doces. "Eu nfo queria tomar mate , tomar café, 
só trem doce". me dizia uma mulher do Córrego Grande. Se
gundo meus dados de campo, esta preferência por alimentos 
doces ocorre após o parto e nlo durante a gravidez, como pa- · 
rece sugerir Crocker (1967 : 60-61 ) . As bebidas doces sio o 
alimento dos aroe, e é interessante que esta preferência surja 
após o parto, pois é a partir deste momento que se inicia õ 
longo proces$o de inserção da criança ~a esfera da cultura, as-
sociada aos aroe, como veremos logo a seguir. • 

Note-se o papel sociológico fundamental 
desempenhado pela alimentação nesta fase em que um novo 

indivíduo está para vir ao inundo~ ~ observando a sua reação 
frente a certos alimentos que uma mulher se dá conta de sua 
condição de grávida; preferências alimentares são indicativas 
do sexo da criança que está para nascer; e são as prescrições 
alimentares (itens a serem consumidos e itens que devem ser 
rigorosamente evitados) que asseguram a boa formação da crian
ça. Frente a estes dados é impossível nfo lembrar das afirmações 
de Lévi-Strauss que mostra a culinária e os padrões alimentares 
como forma universal de atividade human·a e ao mes1no tempo 
como uma linguagem na qual cada sociedade traduz inconscien
temente a sua estrutura, e a especificidade de sua cultura. (U
vi-Strauss, C.: O Triângulo Culinário . IN L'Arc Documentos, 
São Paulo, 1978). Evidentemente os padrões alimentares tem 
papel de destaque desde a gravidez pois é já a partir deste mo
mento que se inicia o processo de criaça'o de um indivíduo, 
nfo como mero ser biológico, mas como alguém que deverá 
portar uma identidade étnica. 

-

"São as mulheres da parte do pai que vem ajudar 
a mãe a dar a luz. As irmãs da mãe ajudam um pou
co s6 . mas não vai no peso. A mais velha da gente 
do pai é escolhida para cortar o cordão umbilical 
seja a criança homem ou mulher" 

A criança passará a chamar esta mulher de 
imarugo, sendo os termos recíprocos irago e iwagedu, conforme 
o sexo da criança. Depois que irago e iwagedu crescerem deverfo 
tratar imarugo com muito respeito : 

.. anata bichos e leva para ela, vai apanhar água e 
lenha, dar-lhe banho. Se imarugo é casada trago 

( • ) - Crocker ( 1 96 7: 5 7 e 5 9) enfatiza tam
bém o papel do odor, jerimaga_. na procriação. como elemento associado 
aos estados de transição. 159 
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e iwagedu fazem tudo para os dois" . (Ugo. C.t; .. 
1971). 

O papel desempenhado pelas mulheres do 
lado paterno é muito importante. &ta importância se verifica 
nfo só no nível ideal, daquilo que é verbalizado como a maneira 
correta de agir, mas também na prática. Todas as vezes que fui 
ao campo pude observar a participação destas mulheres durante 
o trabalho de parto e posteriormente, no ritual de nominaçfo 
da criança . 

Muitas vezes ocorre que o pai da criança 
que está para nascer na-o mora mais com sua mulher e frequente
mente, em caso de divórcio, ele se transfere para wna outra 
aldeia. Este fato de modo algum impede a participação das 
parentes da criança pelo lado paterno, e muitas vezes esta parti
cipação se acentua na ausência do pai. 

A presença destas mulheres é tfo importante 
que quando está para dar à luz a mulher que mora numa aldeia 
longe das parentes de seu marido chega a transferir-se para perto 
destas mulheres, mesmo que esta outra aldeia seja muito distante. 
A meu ver a participação destas mulheres por ocasifo do nas
cimento de uma criança está relacionada a importância que 
os Bororo atribuem às alianças entre membros de diferentes 
clfs e idealmente de diferentes metades (apenas idealmente, já 
que nem sempre a exogamia de metades é seguida) e a partir 
daí a importância atribuída a patrilateralidade . 

Esta relação de aliança que leva ao nascimento 
de uma criança, pode e deve ser vista em vários níveis distintos. 
Em primeiro lugar a concepção de uma criança envolve a união 
de algo que se poderia denominar de forças vitais e que os Bo
roro designam pelo termo rakare. 

"lt is rakare, as found in semen and mestrual blood 
w hich forms the fetus .. (Crocker 196 7 : 55 ). 

Na teoria Bororo da reprodução humana 
é a aliança entre um homem e uma mulher que levam a forma
çfo de uma criança, pois ambos desempenham neste processo 
de reproduçfo um papel ativo, não cabendo a mulher a condi
çfo de mero receptáculo do feto, como parece ser o caso em 
outros grupos indígenas• . Além disso homem e mulher devem 
copular muito para intensificar o rakare da criança que está 
para nascer, não sendo necessário que o homem seja o mesmo 
(Crocker 1967: 55-56). 

A procriação envolve também a uruão de 
duas entidades sobrenaturais: o bope, entidade ligada a natureza, 
e aroe, entidade eminentemente cultural. Segundo Viertler 
(1978: 3-4) 

e mais adiante, 

-

"A formação do feto é associada a uma entidade 
sobrenatural. o bope ... " 

.. O crescimento do feto está associado ao bope 
em função do respeito demonstrado pela progeni
tora e seu marido com relação a um conjunto de 
regras ligadas a alimentação e ao intercurso sexual". 

Na criação do homem deve haver necessaria
mente uma associação entre estas duas entidades pois o homem 
é, por excelência, a síntese dialética destas duas esferas, nature
za e cultura. Ressalte-se ainda que este componente "natural" 

(.) Com relação aos Tupinamba, por exemplo; 
Florestan Fernandes diz que eles subestimavam o papel desempenhado 
pela mãe durante a gestação . Cita Gatriel Soares (p. 370) "as mães não 
põem de sua parte mais que tere1n guardado a semente no ventre, onde 
se cria a criança". ( 1963 : I 70). - 161 
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do homem não é o ••natural univenal ", algo que seja atributo 
de todo e qualquer indivíduo _da espécie hwnana. Também 
aqui a natureza é mediada pela cultura, é uma natureu elabora
da e pensada a partir de certos padrões eminentemente culturais. 
Em outras palavras, é .i' a partir do feto que se inicia a elabora
ção de um indivíduo social, e é por isso que o substrato natu
ral, orgânico deste indivíduo deve ser .. construídoº observando-se 
certos cuidados já desde a gravidez. 

Se enquanto feto o indivíduo está mais 
associado ao bope, à esfera da natureu, ao nascer ele deverá 
ser incorporado ao domínio da cultura. Esta inserção neste 
novo domínio é um processo gradual que se consubstancia 
durante o ritual de nominação, quando a criança receberá um 
nome de .aroe • . A partir do momento que wn indivíduo rece
be um nome ele passará a ser formalmente portador de uma 
identidade social que o qualifica como membro de um grupo. 
Dizemos também que é a partir deste momento que se verifica 
a sua incorporaçfo no domínio da cultura porque esta pmagem 
se dá através de todo um processo, relativamente longo, e que 
Se expressa, fundamentalmente, a partir da manipulação do 
próprio corpo da criança . Assim que o bebê nasce as mulheres 
pmam a massagear-lhe o rosto, acentuando as características 
fisionônlicas do grupo : presssionam as bochechas, fazendo saltar 
as maçfs do rosto, afinam o nariz e pressionam a testa, fazen
do sobressair a regifo das sobrancelhas. Agem como que comple
tando, ou reafirmando culturalmente o molde fornecido pela 
natureu. 

Todo o cuidado deve ser tomado com as 
outras partes do corpo da criança e que ela abandona ao nascer. 

(*) O processo de elaboração da identidade social 
s~ ~sen~olve e se reafirma durante.a vida do in<lvíduo. e a gestação cons
t1tu1 o pnn1eiro 1no1nento deste longo processo. 

A placenta (Jegu, que os Bororo traduzem como "companheiro 
da criança") deve ser enterrada no mato pela mulher que atuou 
como parteira, e o cordlo umbilical devenl ser enterrado dentro 
da casa da criança. Uma mulher do Córrego Grande me disse 
que seus dois primeiros filhos morreram porque ela perdeu o 
cordã'o umbilical deles e nfo mais os achou. 

Depois que nasce, a criança é logo pintada 
de vermelho, com uma pasta feita de urucu. ~ difícil nlo cair 
na tentaçlo de especular a respeito desta· primeira pintura que 
recebe o corpo da criança. 

Quando Crocker se refere aos elementos 
que contem rakare (força vital) - leite, semen, sangue, sangue 
menstrual - percebe-se que estes elementos são ou brancos ou 
vermelhos. Para que a criança seja formada é necessário que 
ela incorpore dois destes elementos : semen e sangue menstrual. 
Ao nascer todo o seu corpo deve ser recoberto de vermelho, 
pois agora, é o sangue o elemento que indica que é uma criança 
portadora de força vital. 

Por outro lado esta é uma pintura comum 
a todos os recem-nascidos, independentemente do clf a que 
pertençam. ~ uma pintura que neste contexto caracteril.a vida 
(os próprios Bororo afirmam que ela é feita para que a criança 
cresça forte). :e só com a nominaçf o que a criança receberá 
uma pintura diferenciada, com padrões que a caracterizam 
como membro de um clf específico. 

O nascimento de uma criança ocorre tradi· 
cionalmente no mato, lonje das casas e da aldeia. E.ate é o local 
mais adequado para uma mulher dar à luz pois até o nascimento 
a criança está intimamente associada ao mundo da natureza, 
ao bope. E como diz Levalc (1971: 176): 

"Outside the vilaJaae is the domain of the ammals 
and Bope... big trees with theU dark shadows are 
t he favorite places of Bope ... 163 
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Seguindo a 1nesma linha de raciocínio, a 
no1ninação só poderia ocorrer no centro da aldeia, pois com o 
nome a criança não é mais um ser indiferenciado (tal como a 
natureza). Ainda segundo Levak ( 1971 : J 76 ), a aldeia é : 

"A place cleared of trees and hrush, in contrast 
to its surroundings, the plaza is the setting of the 
most important cerernonies and the domain of 
1ncn and Aroe ... lt is a social. not a wild , place" . 

Todos os autores que escreveram sobre 
os Bororo são unânimes em afirmar que esta é uma sociedade 
que não enfatiza nem o nascimento, nem o casamento, afirma
ç!o que se baseia na ausência de rituais que formalizem estas 
duas fases do ciclo da vida. &ta é uma visão que se origina 
de .uma análise centrada na esfera pública e jurídica da vida 
social e que não leva em conta aquilo que as pessoas vivem 
como fases importantes no seu dia a dia. l! uma visão que não 
consegue captar as pessoas, já que se prende a normas e forma· 
lizações do cotidiano. Nestas análises o foco central é a esfera 
masculina, aquilo que é de domínio público e que ocorre no 
centro da aldeia. Eu, no entanto, tive a oportunidade de conviver 
de perto com inúmeras mulheres grávidas e quatro crianças 
nasceram enquanto eu estava na aldeia (uma delas nasceu morta). 
l! claro que o parto em si é um momento de extrema privaci
dade. Mas a partir do instante em que a criança é levada para 
a aldeia ela realmente passa a ser o centro das atenções e tema .. 
invariável das conversas femininas. Na casa do recem-nascido 
o entra e sai é constante, e neste momento surgem os inevitá
veis comentários sobre a vivência do parto de cada uma das 
mulheres, sobre as feições do recem-nascido (que pode, segundo 
os Bororo, incorporar traços fisionômicos e de temperamento 
dos diferentes homens com quen1 a mulher n1anteve relações 

sexuais). São nestas conversas que se reafirmam as várias cren
ças ligadas ao nascimento de urna criança : 

'Quando o bebê custa a espirar é porque ós pais 
vão custar a ter outro filho" . 
.. Quando o primeiro filho é mulher os pais ficam 
logo velhos, mas quando o primeiro filho é ho
mem não". 
.. Quando uma criança morre não demora nem 
t11n ano ela volta de novo na outra" (Meruri, 197 2). 

Como veremos no decorrer deste capítulo 
todas as fases da vida de um indivíduo afetam diretamente a 
composiçf o do grupo doméstico a que ele pertence. O nasci
mento do primeiro ftlho de um casal é uma destas fases pois 

implica na criação de um novo espaço físico e social no interior 
da casa. A elaboração deste espaço delimita a existência de um 
novo grupo social que passa a manter entre si laços de substân
cia (Da Matta. 1976): sangue menstrual e semen que se misturam 
para a formação da criança. A delimitação deste grupo se dá 
também através da dieta alimentar que deverá ser seguida pelo 
casal (e apenas por eles). Até o nascimento do primeiro filho 
o pai permanece durante muito pouco tempo em casa de sua es
posa e as relações entre eles são apenas ocasionais. O casamento 
tende a se estabilizar apenas a partir do momento em que eles 
tem um filho, e como veremos posteriormente esta estabilidade 
tem uma duraçfo relativamente curta. 

Como vimos nos capítulos anteriores o 
grupo doméstico atua como o bastidor daquilo que é depois 
formalizado e oficializado pela esfera jurídica, política e ritual 
da sociedade Bororo. Neste sentido o nascimento de uma crian
ça é de fat_o um momento crucial para este grupo pois ele é a 
expresslo de uma aliança que opera, como tentamos mostrar, 
em vários níveis. Em primeiro lugar no nível das forças vitais 

• 
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do ser humano - homem e mulher ·- já que segundo a teoria 
Bororo da reproduçf<> ambos desempenham papel ativo na 
procrlaçlo, contribuindo com rakare (sernen e sangue mens

trual) para a fonnaçfío do feto. 
Esta aliança se expressa, em segundo luaar, 

no nível social e culural: a criança mpresenta a unilo entre 
membros de diferentes clll. Note-se que neste nível a aliança 
se dá entro wn homem e uma mulher mas apenu na medida 
em que eles do representantes de pupos - no caso clll e mais 
especificamente linhasens - que se unem. e ·a partir desta pers
pectiva que 1e deve entender a intensa participação dai mu
lheres aparentadas ao pai da criança, pois a manutençfo da 
aliança depende nl'o do pai mas de todo o grupo a que ele per
tence~ e por isso também que os filhos de wn casal nfo as-

( •) Na aldeia do C6uqo Grande mam inúmeros 
os catos de crianças que recebiam atenção eapecial de seus parentes do 
lado paterno. muito embora seus pab theatem •separado.•• wz•lantoa 
mesmo da criança nascer. Uma destas cdançu. ftlho de uma mulh• Bo
kodori e de um homem Palwoe, esta• tempre na caa da lrml' do llU pai 
(este ., tranaferira para o Pmtpra antes de seu filho nascer) onde almo
çava o tinha suas roupas co1turada1. Em 197.. mudou-se para o C6rreao 
Grande uma fam11Aa IÓ de mulheres. vindas do Perlpra. Geoqlna e Glna 
ftcaram morando na caa G pois Genovova (Gl .. ) 6 frml' do pai de Geor
pna. e ela • achava na o hipçio de culdu das àlas "para ntnauém ~ 
a dizer depois que o pai não cuidou". Como vimos na p4alna • (capi
tulo Ili) esta relaçlo com os puentea paternos per~a por toda a vfda 
do lnclvíduo. 

Guiomar Ü Ó Ó Genoveva 
Bokodod 

• Georpna 6 (civilizado) 

Gina 

seguram necessariamente a estabilidade do casan1ento de seus 
pais - a relaçfo que um indivíduo mant~m com os parentes 
de sua mã'e e de seu pai independem do fato do pai continuar 
ou não morando com sua mulher. 

A criança expressa. finalmente, uma aliança 
entre duas entidades sobrenaturais ligadas a natureza e a cul
tura. Crocker (Marital Discord ... p. 33) enfatiza a visão que os 
Bororo tem dos seres humanos como ''at once natural entities 
and as elements of social categories". Esta aliança se processa 
a partir da formação do feto, associado ao bope, espírito da 
natureza, e culmina com o ritual de nonlinação, quando ao 
receber um nome de aroe a criança é inserida no reino da cul
tura. 

da mãe da criança. 

2. NOMINAÇAO 

"Tem que por logo o nome na criança, senão ela 
morre" (Gilda, Córrego Grande, 1973) 

O nominador é escolhido entre os parentes 

"O iedaga tem que ser innão mais velho, mais 
novo da mãe, gente dela ... Se é cerade que nasceu, 
o iedaga tem que ser cerade. O iedaga é quem escolhe 
o nome. O pai de vez em quando usa a parte do 
nome dele. Geralmente é o mais velho dos irmãos 
da mãe que vai ser o iedaga". (Ugo, Córrego Gran· 
de, 1971). 

"Criança nfo pode ficar muito tempo sem 
nome, nlo é bom'', disseram-me vários informantes . Assim, 
19go. ~epois que a. criança_ nasceu, seu- pai sai para caçar . Ao 
voltar· deverá .destrinchar os animais cde forma .tradicional e 

'·~ . .. . . --··~ 
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Coqueiro, grande conhecedor das tradições 
dos Boe . Meruri, julho de 1972. 

pedir a sua mulher que os cozinhe. As diversas partes cozidas 
serão distribuídas a alguns ho1nens escolhidos pelo pai da crian
ça e que pertencem a mesma metade que ela. Todos estes ho
mens terf'o o direito de dar um nome a criança, como forma 
de retribuir as carnes recebidas (Canajó, Córrego Grande, 1975). 
Apenas alguns animais podem ser oferecidos nesta ocasião : 
mutum, jacu, arara vermelha e azul, gavião. pato selvagem, 
tucano, tatuetê, macaco, bugio, quati e certos peixes~ Não 
tive a oportunidade de averiguar con1 os Bororo quais os cri
térios que presiden1 a escolha destes animais mas nenhum de
les consta da lista de alin1entos do bope que se encontra em 
Vie rtle r ( 1976: 271 ). 

· Co1110 mostramos anteriom1ente , a associa-
ção con1 o bope ocorre durante o período da gestação; ao nas
cer a criança deverá ser gradativamente incorporada ã esfera 
da cultura, daí nfo escolherem como oferendas carnes de ani
mais que constituem o alimento do bope, con10 a coruja ou a 
anta. por exemplo. Além disso, os Bororo associam o bope 
ã feiura, característica que não combina com os recém-nascidos, 

(•)São os seguintes os animais que podem ser 
oferecidos : apo. tucano (Ramphan111 toco) dos Kie ; ~a , tatuetê (Tatu
novemcinctus) dos Baadojet. ceb.; julw, macaco (Cebus gen.) dos Paiwoe ; 
pai, bugio; kudobo) quati (Nalllll nasua) dos Aroroe; kuje, muturn (Crax 
alector) dos lwagudu; parlgogo, jacu (Penelope boliviana) ; nabure, arara 
vermelha (hittace chloroptera) dos Aroroe; kuido. arara azul (Psittace 
caerulea) dos Paiwoe; trubare, pato selvagem dos Paiwoe; kurugugua 
(Mi/vago chimango) dos Apiborege e karo, designação genérica de peixe. 
As partes que podem ser oferecidas são as seguintes: boe utori, barogo 
utori (perna) , boe bopona, barogo bopona (coxa) boe utabora (pcnis), 
boe pororo, barogo pororo (anus) , boe morora, barogo morora (coluna 
vertebral). boe ;ura. (costelas) , apo kubaro (barriga), apo morora (colo), 
apo içoru (clavícula). apo ilouia Cbiceps). apo otogora (parte inferior 
do braço). apa a harura (nucaJ. apo ok""1 (pescoço). apo aura (cabeça). 169 
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considerados bonitos, principalmente quando enfeitados para 

a nominação. 
As vezes não é possível realizar 

nominação logo após o nascimento da criança : 

o ritual de 

' .. Filho de Isabel e Inácio morreu sem nome, por· 
que Cândido e Cáda ainda estavam com sentimento 
de Camila que tinha morrido e estavam esperando 
acabar" 

O funeral Bororo é extremamente longo. 
A sua primeira fase - a partir do. momento em que o indiví
duo morreu, até o enterro definitivo dos ossos - pode durar 
de dois a três meses. Durante este tempo nenhuma criança poderá 
receber nomes. Funeral e nominação são rituais que nfo podem 
ser executados simultaneamente. ~ preciso que o 'morto seja 
despachado', que ele seja transferido para sua nova categoria 
- a de aroe - e passe a morar no mundo das. almas, para que 
só então novos indivíduos sejam, através da nominaçfo, incor

porados ao mun~o dos vivos~ 

.. Com o porodo (a perfuração) e o fedo (a nomi· 
nação) , a criança passa da tutela do bope para a 
do seu iedoga (padrinho, tio materno associado a 
chefia clârúca) cujo primeiro oráculo é representado 
pela proclamação do seu nome no meio do bororo" 
( Viertler l 976: 106). 

(•)Um único ritual é realizado durante o funeral: 
o de iniciação dos menino~. Mas aí não se trata da introdução de novos 
indivíduos. mas sim da capacitação social de indivíduos que já fazem 
parte da sociedade Bororo 

• 

' I . 

A nominação é uma cerin1ônia de importân· 
cia fundamental para o indivíduo por diversas razões : en1 pri· 
meiro lugar porque ela representa a sua entrada formal na socie
dade Bororo. como membro de um clf específico. ~ por isso 
que durante o ritual de nominação, Bakorokudu, o chefe ritual 
da aldeia, que representa o espírito Bakororo, desempenha um 
papel importante; no seu canto ele narra as aquisições de Bai
togogo, herói cultural que institui as bases. da sociedade Bororo. 
~ Crocker quem assinala : 

" ... it is Bakororo, the founder of Bororo sodety, 
as well as the iedoga. representa tive of the pua
m ount social unit, the clan, who give membership 
in the sodety through gjv:ing a nan1e" (1967 : 80). 

A nominação é também importante porque 
ela demonstra e reafirma a paternidade social sobre a criança. 
Em 1975 assisti ao ritual de nominaçfo da primeira filha de 
uma meninota Apiborege. O pai da criança era um rapaz Bo
kodori que bem antes de sua filha nascer já tinha se separado e 
mudado para uma outra aldeia . O papel de pater foi publicamente 
assumido pelo avô da criança (MF) que lhe confeccionou um 
kiogwuo (enfeite de cabeça usado durante a nominaçfo e que 
deve ser feito pelo pai da criança). Por outro lado. durante o 
ritual houve intensa participação das mulheres Bokodori (foram 
elas que enfeitaram a criança com resina e penas brancas). já 
que o genitor da criança pertencia ao mesmo clã que elas. &te 
fato mostra a importância destes dois papéis (pater e genitor) 
para um indivíduo e que poden1 ou nfo ser desenlpenhados 
pela mesma pessoa. Mesmõ que o pai biológico (gcnitor) não 17 t 
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esteja presente a relação da criança com o seu clã fica assegurada 

publican1ente pela participaçfo destas 1nulheres ~ 
A nominação tem implicações para o grupo 

doméstico pois é a partir deste ritual que se inicia a distribuição 
de comida entre as casas. 

A reorganização do grupo já ocorreu. como 
1nostran1os atrás. a partir do nascimento da criança . O parto 
e os momentos que se seguem a ele fazem parte do cotidiano 
da vida social Bororo, e particularmente. do cotidiano da vida 
social fe1ninina . Por outro lado, a nominação é um momento 
formal e1n que a sociedade Bororo reconhece a inclusão de um 
novo membro em seu quadro. Durante o ritual a participação 
das pessoas nfo se dá enquanto membros de tal grupo domésti
co e sim enquanto membros de clãs e linhagens específicas . 

Como lembramos anterionnente a atuação 
do grupo don1éstico nã'o se verifica na oficialização ou formali
zação pública dos eventos sociais e sim na articulação destas 
duas esferas : pública e doméstica. Neste sentido a nominação 
aparece como sequência necessária do nascimento, do "vir ao 
mundo" - durante o ritual são sintetizadas e fonnalizadas, de 
modo bastarlte claro. tanto a origem da sociedade Bororo como 
a sua continuidade. através da sua reprodução humana e social . 

A nominação é o primeiro referencial que 
a sociedade Bororo fornece a um indivíduo para que ele possa 
se localizar e atuar socialmente . Como diz Leach (1976: 33): 

"EI ritual... sirve para 1nanifestar el estatus dei 
i ndividuo en cuan to persona social e n el sistema 

( •) Com rela,;ão à descrição do ritual de no1nina
~ão vide C'r<X:kcr 1967 : 76-85 ; com relação aos no1nes Bororo. sua escolha. 
form<\A;ãO f> qJnificado vide Vi~tler 1976 : 105-143. 

• 
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E n1ais adiante. continua o autor (pg. 37) : 

..La estructura que se simboliza en el ritual es 
~ I sistema socialn1ente aprobado lie relaciones 
" adequac.Jas" entre los individuos y entre los gru
p os". 

Durante o ritual de nontl.nação a mfe da 
criança e sua avó rnaterna ocupam o centro do pátio da aldeia . 
Este é o único momento em que uma 1nulher ocupa tal posiçfo, 
reservada em outras ocasiões aos homens chefes de clf e canta
dores. É significativo que este único momento seja o da nomi
nação ; neste ritual se reafirmam a importância sociológica da 
mulher e da matrilinearidade (Crocker 1967 : 80) e a importân
cia da patriftliação, através das mulheres aparentadas ao pai 
da criança . A própria ornamentação da criança já é indicativa 
da ênfase qlle os Bororo atribuem a aliança entre clã's e à comple
mentaridade entre os sexos. Ao entrar para a sociedade dos 
heróis culturais Bororo a criança deve ter na cabeça o boe etao 
bu (com motivos indicativos do clã a que ela pertence) feito 
pelas mulheres do clã de sua n1fe. e o kioguaro feito pelo ho
mem que assumirá para a criança o papel de pater e com moti
vos do cli a que ele pertence. 

3. CASAMENTOS E SEPARAÇ<JES 

Casamentos e separações constituem os 
eventos predonunantes do cotidiano da vida social Bororo. 
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Ninguém 1nelhor do que os próprios informantes para explicar 
como eles ocorrem . 

Encontrei em 1972. na Missão Salesiana 
do Meruri um homem já de idade, muito conhecido pelo fato de 
dominar o português. Conversando com ele pude saber dos 
atributos que constituem a imagem ideal do homem Bororo, 
aquele que é procurado como "bom partido" e que os pais de 
uma menina gostariam de ter como genro . 

''Os pais já ve se o rapaz é bom para caçar . para 
pescar, para cantar Bakororo . para faJa1, se faJa 
manso (não é raivoso) . Desde pequeno os pais já 
ve o rapaz para casar con1 a filha. Antes o rapaz 
ficava uns trinta e cinco anos no bailo antes de 
casaJ para aprender ; se o filho casa antes os antigos 
diz que isto encurta a vida" (Batista, Meruri , 1972) . 

Até hoje se verifica uma maior instabilidade 
no casamento de indivíduos jovens. Isto pode ser explicado por 
duas razões: em primeiro lugar pelo fato do rapaz jovem relutar 
em trabalhar para seu sogro (WF ou WMH) e cunhados (WB) 
e se sentir muito pouco a vontade na casa de seus parentes afms. 
Sendo muito jovem ele dificilmente consegue se impor perante 
seu sogro, que é quem ocupa na casa a posição de liderança . 
Por outro lado os pais do rapaz o pressionam 1nuito para que 
ele na-o abandone seu grupo natal. Um homem representa para 
um grupo doméstico uma importante força de trabalho e durante 
as primeiras fases do casamento. tendo que prestar serviços 
ao seu novo grupo de afins, mal lhe sobra ten1po para se dedicar 
ao seu grupo de origem. Acrescente-se a isto a instabilidade maior 
característica de indivíduos mais jovens e que, além disso, princi
palmente nos dias de hoje, são os mais procurados para traba-
lhar como peões nas fazendas vizinhas. 175 
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Em 1971, no Córrego Grande, um outro 
informante me contou como se dá o "contrato de casamento" . , 
procedimento que é observado até hoje se se trata do primeiro 
casamento das pessoas envolvidas. 

ºPrimeiro é a gente da menina que caça o homem 
para ela . No dia seguinte enche um bolcu (espécie 
de bandeja) de comida, escolhe um ela de tarde, 
meio esctU'inho, vão lá na casa do rapaz , a gen~e 
da menina com ela e entrega este bolcu para a gente 
do rapaz . Se o rapaz não está em casa manda chamar 
ele . Os outros sabendo falam: "Akiarl Ir.aba" (Não 

despreza nãol) Aí ele senta e então fala ou a mãe . , 
ou a urnã dele. Então entrega o balcu para ele. 
Depois respondem a gente da menina que dizem 
estar pomes. sem gente para cuidar (que cuide 
deles) . Se o rapaz quer ele não fala nada. Pega 
o haku, se aceitar ; se não .aceitar ele logo fala não. 
Se_ aceitar apanha o boku, tira um pouco para a 
mae e leva o resto para os companheiros. A mãe 
do !ªpaz não fala nada, nem a da moça . Entrega 
entao o boku para o iedatp (nominador) . No dia 
segu~nte vai no mato caçar e pescar , acompanhado 
do tedaga e de seus irmãos. O que ele apanhar 
na caça é leva do para a menina". 

Depois que um casal se separa o próximo 
casamento é ainda mais informal. Se a ml'e da menina vê que 
ela está namorando um rapaz já há algum tempo e se é alguém 
que recebe a aprovação de todos a mie da menina irá numa tarde 
à casa do rapaz, pega todos os "trens" dele e leva para a casa 
dela, forçando-o a assumir o seu papel de marido, cunhado e 
genro. 

ser as mulheres 
Como se vê, entre os Bororo não parecem 

os bens valiosos a serem trocados (como se 

J 

afirma na literatura antropológica); os homens é que ~o literal
mente caçados pelos parentes da mulher. A frase "Cace seu 
homem pelo estômago" parece se aplicar aqui como em nenhum 
outro lugar. 

Os Bororo acreditam que é o bope que faz 
os seios e as regras das meninas. Por outro lado, se urna meni
na ainda nlo se casou e já tem regras e seios, podem surgir ru
mores de que seu pai ou seus irmãos sejam os responsáveis por 
este fato . Como se estes parentes con$anguíneos estivessem 
usurpando aquilo que de direito pertence a um outro grupo. 

Depois que um homem se casa ele deve 
confeccionar algwis enfeites para sua mulher: brincos, colares, 
braceletes e pulseiras; deve pintá-la de urucu, revestir-lhe a cabeça 
de plumas e o rosto com wna pintura facial com motivos do 
clã a que ele pertence (EB 1: 454). Um Bororo me disse que: 

ºo casamento serve exatamente para enfeitar a 
pessoa. Quando dizem que alguém está .. limpo" 
é o mesmo que dizer que não tem nada" (Canajó, 
Córrego Grande, 1975). 

Neste sentido é interessante o significado do termo coadureu 
que designa ao mesmo tempo o indivíduo solteiro, viuvo, limpo, 
desprovido de adornos. Numa sociedade onde há uma rígida 
divisão sex~ do trabalho, o casamento chega às vezes a ser 
inclusive uma questfo de sobrevivência. Além disso as atividades 
rituais envolvem uma grande complementaridade entre os dois 
sexos: são as mulheres que preparam a comida a ser enviada 
aos aroe na casa dos homens, são elas que acompanham seus 
maridos nos cantos, etc. Até indivíduos bem idosos procuram 
se casar depois de ficarem viúvos, para não terem que depender 
de seus irmãos ou irmfs, filhos ou filhas. ''Coitado, ele é so
zinho" era o comentário que eu ouvia inúmeras vezes na aldeia 177 
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a respeito de um ho1nen1 ou 1nulher que passava na frente da 
casa . O pesquisador solteiro é também alvo de inúmeras pergun
tas e rnuito espanto. 

O casamento ocorre, como vimos, através 
da iniciativa dos pais de um dos cõnjuses (em seral da mulher) 
ou entfo como parte de uma relação que se estabelece durante · 
o funeral de um indivíduo. O caçador, que é escolhido como 
representante do morto e que deverá caçar um animal (de prefe
rência um felino de porte) e dá-lo para os parentes do morto, 
poderá receber, como recompensa (mori) arco, flechas , ornamen
tos e uma mulher nova, daqueles para quem fez o ,nori. 

·'A mulher ve1n enfeitada. Ele (o caçador) corre , 
em volta da aldeia, segurando ela pela mão gritando 
kae. kae, kae" (Canajó , C.G., 1975). 

Segundo Viertler (1976: 220): 

.. O se'<o entre os iorubadarege é estabelecido pelo 
akiro sempre dado em retribuição ao mori . O matri· 
1nônio se insere no contexto das prestações de ser
viços cerimoniais entre ho1nens que, antes de casar, 
troca1n os aroe, forn1ando uma í1nica unidade de 
referência integrada por doadores e receptores de 

" aroe . 

Na página 450 da Enciclopédia Bororo, vo
lume 1, há um esquema das uniões matrimoniais entre os Bororo 
e que reproduzimos nas ps. 180 e 181 . Por este esquema nota-se 
que de preferência as uniões devem seguir a exogamia de metades . 
Um informante me disse que: 

.. alguns ':erae podem citsar con1 . cerae * '"ª" tugarege - , . . corn tugarege nao , porque tugarege e n1a1s 1n1por-
tante. ensina boe, endireita cerae. Cerae pode casar 
com cerae porque não foi ele que veio prin1eiro, 
não foi ele que eruüeitou as coisas" (('anajó , Cór
rego (;rande, 1975). 

No caso o infonnante se referia a Baitogogo e Boroge, do clf 
dos Aroroe cõbugiwu e dos Apiborege cebegiwu, respectiva
mente, e que foram os heróis culturais (da metade dos tugarege) 
que deram origem a sociedade Bororo * * 

Além da preferência por uniões matrimoniais 
entre indivíduos de diferentes metades os Bororo são capazes 
de passar horas falando sobre uniões mais e menos corretas, 
mais e menos valorizadas. Segundo Viertler ( 1976: 219) 

" As preferências 1nauimon1a1s são concebidas 
em tern1os de um equilíbrio de forças entre os 
partidos" . 

( •) Segundo a Enciclopédia Bororo (volume 1, 
pg. <4<49) as uniões que fogem a exogamia de metades são aquelas entre 
"o hiposul>-clã de Kaigu, do sub-clã dos Bolwdóri Ecerae Cobugiwuge , 
com o hipo-sub-clã Mamuiáwuge. A \mião entre o hiposub-clã deKI Balco
róro, do sub-clã dos Kie Cebegiwúge, com o hipo·sub-clã Uwaboréu, do 
sub-clã dos Baódo lebage Cebegiwúge" . 

( • •) Pude constatar num levantamento feito entre 
1970 e 1973, na aldeia do C'órrego Grande. 11 casos de casamentos endo
gâmicos, num total de <42 uniões, ou seja, 26.l %. Destas uniões endogâ
mjcas 6 eram entre indivíduos da metade ecereae e 5 entre os tugarege ; 
destas 11 apenas 2 constituíam casos de endogamia clânica , mas não 
constatei nenhuma união entre indivíduos da mesma linhage1n. Crocker 
( 1 967 : 20<4) registrou 15% de uniões en dogârnicas ern .. aldeias. 
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ESQUEMAS DAS UNIOES MATRIMONIAIS 

Metade dos 
E&ráe 

ltubóre (leste) 

Unha cheia : uniões preferen~ais 
Linha interrompida: uniões toleradas 

Metade dos 
Tugarége 

Linha dupla : uniões lícitas entre membros da rnesma metade 

Sub-clãs da ME'l'ADE DOS ECERÁE: 
l . Baádo JeWge Cobugiwúge; 2 . Baádo lebáge Cobugiwúge Bóe 
E-iadadawúge; 3. Baádo Jebáge tobugiwúge Cebegiwúge; 4 . 

Bokodóri E&ráe Cobugiwúge; 5 . Bokodóri E~eráe Bóe E-iada
dawúge; 6 . Bokodóri E~láe Cebegiwúge; 7. Kie tobugiwúge;8 . 
Kie Bóe E-iadadawúge; 9. Kie Cebegiwúge; 10. Baádo Jebáge 
éebegiwúge Cobugiwúge; 11 . Baádo lebáge Cebegiwúge Bóe 
E-iadadawúge ; 12. Búdo 1ebáge Cebegiwúge Cebegiwúge. 

Sub-clãs da METADE DOS TUGARÉGE: 
24 . Páiwoe éobugiwúge; 23 . Páiwoe Bóe E-iadadawúge; 13. 
Páiwoe tebegiwúge; 22 . Apiborége tobugiwúge ; 21 . Apiborége 
Bóe E-iadadawúge; 20. Apiborege C:ebegiwúge; 19 . Aróroe 
Cobugiwúge; 18. Aróroe Bóe E-iadadawdge; 14. Aróroe Ceb
egiwúge ; 1 7 . lwagúdudóge Cobugiwúge; 16 . lwagúdu-Oóge Bóe 
E-iadadawúge ~ 15. lwagúdu-dóge Cebegiwúge. 

Ct . I· nddupé dfa Ho roru . vo l. 1. p . ~ .'.'O 

~ 

Metade doe 
~(cm• 

ESQUEMA DAS UNIÕES MATRlt.tONJAIS 

ltyWtt ( k "lc ) 

Cf. I· n~·il' lopédia Bororo. vol. 1. p . 450 . 

M ..:1;,Jc clv, 

Ty1a r t 1c 
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ou ainda : 

.. As uniões são boas ou 1nás de acordo com a igual
dade ou desigualdade de prestígio dos homens 
envolvidos .. 

Em outras palavras, cada clã e cada wna das linhagens possui 
unl patrimônio cultural específico : certas atribuições rituais, 
o desernpenho de deternúnados papéis cerimoniais, e a possibi
lidade de confeccionar ornamentos a partir de matérias-primas 
que são consideradas con10 propriedade clânica . 

·'(Um homen1) deve \:açar e pescar para seu sogro 
e fabricar enfeites para seu cunhado. Prefere-se 
um marido preto para uma mulher preta porque 
este deve ter o direito de 'mexer' com as matérias
· primas de melhor qualidade". (Viertler 1976: 
219). 

Neste sentido percebe-se que o fundamental 
no casamento nlo sfo os indivíduos e sim pessoas portadoras 
de status cujas uniões tem implicações tanto para o casal quanto 
para aqueles com quem eles já mantinham relações sociais, 
que pa~am agora para um novo plano. Daí a importância dos 
casamentos considerados "bons", .. certos" - sfo estes que de 
fato trarfo benefícios para os grupos envolvidos. 

Mas nem só de casamentos vive a sociedade 
Bororo. Brigas de casais, separações temporárias e separações 
de fato são extremamente frequentes. Segundo Crocker (1967 : 
216) as mulheres tinham tido uma 1nédia de 5.2 maridos, numa 
amostra de 1 7 histórias de casamento e os homens uma média 
de 4 .9 esposas numa amostra de 11 histórias de casamento. 
Eu mes1na pude presenciar em campo inúmeros processos de 
separação. U1n deles foi o caso entre uma mulher A roroe e um 

ho1nen1 Bolwdori, que n1orava1n na casa dos parentes Bokodori 
do homem . A separação foi publicamente formalizada, através 
de uma inversão daquilo que ocorre no "contrato de casamento": 
a mulher Aroroe, ao saber que seu marido estava andando com 
uma outra, reuniu todos os pertences dela em grandes cestos, 
levou um por um ao centro da aldeia, e em seguida para a casa 
onde passou a morar (que era por sinal a casa das mulheres 
Aroroe, que ela, como membro do clã, de"'.eria estar ocupando). 

Os motivos que levam à separação de um 
casal sfo inúmeros~ dentre eles o mais citado era o nlo cumpri
mento das obrigações conjugais. 

"É que ele não \:a1;ava. não pescava . não trazia 

e onlida para casa .. . 

Esta explicação, e1nbora fo~ visivelmente procedente em vários 
casos, era por vezes utilizada co1no forma de encerrar o assunto 
e mo entrar em detalhes sobre os outros motivos que haviam 
contribuido para o divórcio . 

Outro niotivo muito frequente , principal-
mente entre casais jovens, é o fato do homem não se sentir 
a vontade na casa de seus afins e ficar com ciúmes das atenções 
que sua mulher presta aos parentes dela. Mas de todos os moti
vos o mais sério é o adultério, principalmente quando a relação 
extra-conjugal passa a ser motivo de infindáveis comentários 
discretamente difundidos por toda a periferia da aldeia . 

Do círculo de muleres as fofocas são rapida
mente levadas ao posto indígena e aí passam a ser tema das 
conversas entre a professora, a enfermeira, o chefe do posto. 
A fofoca é talvez o mais importante elemento de ligação entre 
o posto e a aldeia. E dentre as fofocas as mais picantes sã'o. obvia
mente , as que dizem respeito a casamentos, separações e, prin
cipalmente . casos de adultérto . 183 

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



184 

Um outro n1otivo que, a 1neu ~r, muito 
contribuiu para a elevada taxa de divórcios entre os Bororo é 
o do baixo número de alternativas formahnente aceitas de uniões 
possíveis e valorizadas culturalmeqte, principalmente nos dias 
de hoje, em que se verifica um acentuado decréscimo popula
cional. 

Assim, por exemplo, sfo altamente v.aloriza
dos os casamentos entre linhagens ligadas pelo uta'Wtlra (dele 
o caminho). Utawara ou .. estradinhas" na tradução que os pr~ 
prios Bororo dão ao termo, sfo relações entre as linhagens que 
se estabeleceram em tempos míticos pelos heróis culturais da 
sociedade Bororo. Estas relações tem inún1eras e importantes 
implicações para a vida social; fonnalmente são elas que deter
minam a escolha do cônjuge, do "preceptor" do iniciando e do 
representante social que um indivíduo terá após sua morte. 
Em 1971, no Córrego Grande, eu havia perguntado a um infor
mante de onde vem o iorubadare e ele começou a me contar 
uma longa história, que reproduzo aqui para que se possa ter 
uma idéia da importância das utwara para os Bororo. 

"lorubadare é depois do okiró . É daí que sai o 
iorubadare . (Diz que a coisa vem de longe, que pre
cisa começar com Baitogogo e Bakorokudu). 
Baitogogo achou meri ; o pai dele era Bakorokudu. 
Baitagogo era A roroedu . Bakorokudu era Baado
íeba. Baitagogo falou para seu pai, Bakarokudu: 
'Achei um arOt! ' 
Então ele não fez escutar; Bakorokudu ficou tra
balhando nas flechas e Baitagogo esperando respos
ta. Aí Bakorokudu faJa : 
O que você fa]ou? 
·Achei um aroe' 
Então Bakorokudu falou : "Você achou um aroe , - . . ,, mas nao vai ser seu. vai ser meu . 
Baitagogo diz que não. que o aroe é dele, e repete 
tudo oulra vez . 

-
' 

Bakorokudu fa]a : 'O aroe vai ser 1neu porque esse 
aroe fica pam mim e é você que vai ~r a~e para 
mim Você que vai ser aroe'. Entao Baitagogo 
aceit~u e ficou como aroe. Assbn Meriri Kurireu 
(Ari) com Noapaiepa. Noapaiepa ficou iedaga 
de Ari . Merlri Kudreu ficou como 11Toe. 
Este é 0 começo do iorubadare. Baitagogo falou 

para o companheiro dele: 

'fica aí na porta e vê que hora que Baitagogo sai 

com os trens do Meri'. · 

Já estão levando o Ari, que é um pariko (diadema 
de penas), um aipobUTeu biri (cour.o de jaguatirica). 
Ari também. ipocereu biri (couro da irara). 
Baitagogo chega e entrega roía kurireu. (canto solene) 
kigi barege, ika (instrumento musical de sopro? 
e um parlko para Bakorokudu. E Boroge (Apa
boregedu) entmga cibaetoado, roía mugureu, (~an
to executado por cantores assentados) e pana (ins-

trumento musical de sopro) para Akaruio Bokodori. 
Este que é o aldró. Daí que sai o iorubadare. 
Bakorokudu, Akaruio Bokodori são gente pobre. 
Baitagogo chama Bakorokudu de iorubadare e vi
ce-versa. Boroge chama Akar\do Bokodori de ioru-

badare e vice-versa . 
Assim como char"na nesta época, .,!Sta palavra vem 
nobá (estojo peniano que º, rapaz rece~ .durante 
o ritual de iniciação) também. Mas pnmeuo é o 
akiró que eles dão no aroe (referindo-se a anterio-
' dade do tempo mt'tico) . Aí que tem que <lstrl-

n · com 
buli . . um cuade com um tugarege, os maiores 

. Merirl Ku os maiores, os menores com os menores. -
rireu vai lá (casa-se com) no Noapaiepa. lo"'l>adare 
sai daí, sai disso. Tugarege sempre no cerae e ce
rae sempre no tugarege. Ganham mulheres no ou-

tro lado. 
O irmão do menino ou o iedaga . é que esco_lhe o 
iorul>adare . Primeiro é o pai que tala com o iedaga 
do tnenino-ou para o irmão para que eles escolhatn. 185 
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() n1enino cha1na este ho1nern Je ioruhadare e l·ha
ma a gente de iontbadan. mulher dele de iorubo
dare aredu. Charna assim ta1nhém o irrnão 1nais 
velho, o irruão n1ais novo , innã 1uais velha e mais 
moça (to <las as pessoas daquele dã con1 quen1 toi 
estabelecida a relação). 
Quando fica assim , quando trata a s.'>hn fica igual 
uma filha . trata até melhor o iorubadare que o 
filho. Este negócio de iorubodare é fino . tino mesmo, 
fica como se tos.'IC um filho da casa . Fazendo tudo 
certo chan1a tudinho de iorubadare' cllgo , Córre(lo 
(;randc. 1971) . 

Reproduzi praticamente toda a história 
que me foi contada não só Pelos inúmeros dados que ela contém 
rnas també1n para que se possa ter uma idéia do estilo da narrati: 
va Bororo . O principal ponto a que este texto faz referência 
é a necessidade de complementaridade e aliança entre os homens 
ítens básicos da organização social Bororo. ' 

Se acompanhannos a história vemos que 
ela se passa entre dois heróis culturais (Baitagogo e Bakoro
kudu) que mantém entre si a relação pai/filho. Esta relaça-o, 
que é dada de início, será elaborada culturalmente e estendida 
aos outros pare~ de relaçfo pai/filho (Meriri Kurireu e Noapaie
pa). Quando o informante inicia a explicação ele parte do akiró 
para mostrar como se estabelece o nexo entre determinados 
indivíduos. O akiró é definido pela Enciclopédia Bororo (volume 
1, _pg. 46) como presente , dádiva, dom, gorjeta, gratificação, 
ob~eto trocado. Neste caso tratá-se de uma troca que carac
tenza bem toda a vida cerimonia) Bororo, e fundamentalmente 
a relação pai/filho. ' 

Segundo Crocker (1967: 67-76) os Bororo 
dão grande ênfase ao papel masculino da paternidade em vir
tude dos laços místicos que unem um pai a seu filho . A filiação 
a . um clã', atr~vés da matrilinearidade. obedece a critérios jurí
dicos e fo rmais, ao passo que o laço entre pai e filhos deve ser 

Canajó, um Bolcodori Eceftle e seu filho .Adel

son. um Poiwoedu. Cónego Grande, 1973 . 

entendido a partir da noçfo de rakare (força vital), tal como 
nos referimos anteriormente (vide também a possibilidade de 
se compreender a relação de um indivíduo com seus parentes 
paternos a partir da noção de .. communit~s". tal com~ desen
volvemos no capítulo Ili páginas 90-93). Pai e filho, assim como 
Baitogogo e Bakorokudu, pertencem a clãs diferentes, ~ este 
é um dos aspectos fundamentais da história narrada pelo 1n~or
mante: é entre clfs tão distantes que devem ser estabelect~as 
as principais relações da sociedade Bo~oro , tal _como a p~oc~~
ção e, de modo semelhante, a continuidade social de um 1nd1v1-

duo após sua morte. 
Acompanhando a estória com atenção vemos 

que é Baitogogo quem acha um aroe (o termo aroe deve ser 
aqui entendido como um papel cerimonial desempenhado durante 
o ritual funerário). 1nas pira que ele realmente possa fazer uso 
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Bokoojeba, um personagem dos ritos funerá
rios, privativo do clã dos Kie e representado pelo clã dos Aroroe . 
Córrego Grande, agosto 1973 . 

.. 
• • 

social deste aroe é necessário que ele o ofereça a uni indivíduo 
de outro clf, seu pai Bakorokudu. Bakorokudu passa entfo a 
ser o possuidor, o dono do aroe. Como dono do aore só ele 
tem o direito de pintar e ornamentar Baitagogo, permitindo 
entfo que Baitagogo represente para ele este aroe. 

E:ste tipo de relação, que é narrada no mito, 
se reproduz na vida social Bororo em inúmeros de seus aspectos 
e é esta a relação fundamental que, de certo modo, permite a 
continuidade da sociedade Bororo. 

" Uni hon1enl faz filhos para o dã de sua c."posa •• 
( (.'rocker: 196 7 : 75-76); 

e , o que é mais importante, é este fato que pennite que ele, 
após sua morte , seja representado por um indivíduo do clã' 
de seu filho, quando nfo por seu próprio filho. Na aldeia do 
Córrego Grande, Quirino, um homen1 Baadogeba Jerigi Otogiwu 
falecido em 1972 foi representado ritualmente por seu filho 
Raul, um homem do clã dos Paiwoe. É neste momento ritual, 
quando da escolha de um representante para o morto, que se 
verifica, de modo bastante claro, o caráter místico da relação 
pai /filho , que passam a ser uma mesma e única pessoa. 

~ possível, portanto, falar de uma equaçfo 
das relações fundamentais da sociedade Bororo. Na página 146 
Crocker (1967) apresenta o seguinte esquema das relações re
cíprocas estabelecidas entre duas linhagens através do utawara: 

doação histórica de um aroe 

CLÃA 
desempenha a 
representação ritual 

do aroe 

CLÃB 
possuidor do 

~ doação da ornamentação~ aroe 
e representação do aroe ~ 

189 



• 

190 

Este mesmo esquema pode ser assim transposto: 

faz filhos para 

CLÃA CLÃB 

Representa socialmente 
, 

apos a morte 

É a partir deste tipo de relação que se deve 
entender todo o complexo sistema ritual Bororo, como veremos 
logo a seguir. ao falarmos do funeral. 

Por ora deixemos um pouco de lado &itagogo 
e Bakorokudu e voltemos aos motivos que levam às separaÇÕes. 
Tal como havíamos dito, os casamentos mais valorizados sfo 
~queles que se realizam entre indivíduos cujas linhagens estão 
ligadas pelo utawara. Estas uniões são altamente valorizadas 
por permitirem uma melhor adequação da vida social Bororo 
em seus principais aspectos. No entanto, o que se verifica atual
mente, dado o grande decréscimo populacional da sociedade 
Bororo é uma enorme restriçlo às possibilidades de se efetiva
rem tais uniões. 

. . Inúmeras vezes indagávamos dos cônjuges 
pot~nc1ais de determinados indivíduos e verificávamos que nfo 
havta nenhum; ou entfo o único parceiro que corresponderia 
ao modelo ~do pelos utawara era velho demais ou, nfo raro,. 
de personalidade pouco atraente. Vários foram os rapazes e 
moças ~ue se mudaram para outra aldeia em busca de um parcei
ro. Vános se casaram "errado". ou seja, com cônjuges em linha
gens nfo ligadas pelo utawara. 

O casamento "errado" desencadeia uma 
série de dificuldades: ou o homem não pode desempenhar cor
retamente suas obrigações para com seus cunhados (WB), por 

não pertencer a uma linhagem que tenha o direito de realizar 
determinados ornamentos, ou então ele passa a fazer estes orna
mentos, mesmo sem ter direito a ~to, o que o torna alvo de inú
meras críticas. Além da dificuldade de realizar ornamentos 
(itens vitais da vida cerimonial Bororo) o casamento .. errado" 
dificulta também o desempenho de papéis rituais, a oferta ritual 
de alimentos e mais, cria grandes confusões nas relaÇÕes de 
parentesco criadas com os afins, na medida em que categorias 
de parentesco distintas e que impõe diferentes tipos de direitos 
e deveres passam a se aglutinar numa mesma pessoa~ 

Inúmeras pressões são feitas sobre o casal 
que se casou "errado". No entanto, pude muitas vezes consta
tar que não raramente duas pessoas se uniam motivadas por 
aquilo que nós convencionamos chamar de "amor" ou .. paixão" 
e que muitos pensam serem motivações ausentes entre os índios 
(como se eles não namormem, nfo casassem por interesse e 
até por mera comodidade, mas apenas para seguirem os modelos 
de prescrições matrimoniais descritos pelos antropólogos). As
sim, quando a relação entre dois indivíduos é muito forte, eles 
permanecem casados, apesar das pressões de que são alvo. Ou 
então se ~ubmetem às pressões, separam-se, e no ano seguinte 
estlo novamente juntos. 

O que nos interessa neste momento é saber 
até que ponto casamentos e separaçOes, que aparentemente 
tem a ver com a vida individual das pessoas, tem implicações 
na organização e reorganização dos grupos domésticos. A meu 
ver são estes os dois eventos que, juntamente com o funeral, 

( •) A própria estória naaada pelo informante 
mostra as implicações rituais que passam a existir a partir do momento 
em que se estabelece o akiró. E a troca ritual (o akiró) não pode ocorrer 
entre quaisquer indivíduos, mas apenas entre aqueles que a partir destas 
relações m i'ticas se tornaram aptos a manterem entre si este tipo de vín
culo . 191 
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mais elementos fornecem para a compreensão da arth.:ulação 
que o grupo doméstico realiza entre a esfera pública e privada 
da sociedade Bororo. 

De certo modo é possível dizer que todas 
as fases que compõe o ciclo da vida de um indivíduo afetam di
reta ou indiretamente a organização interna do grupo domésti
co a que ele pertence. Dentre estas fases, as mais relevantes 
para a cornpreensão do grupo dorriéstico, sã'o aquelas que cul
nlinam con1 o casamento - quando se criam laços sociais entre 
as pessoas, reafirmando relações originadas nurn tempo mítico, 
com as separações que suspendem, ao menos ternporaria-
1nente estas 1nes1nas relações -- , e com o funeral , onde através 
do ritual se torna possível a transformação da relação entre 
pai e filho e das relações entre indivíduos de diferentes meta
des. 

É através do cas-amento que são geradas as 
relações de afinidade que devem, idealmente, seguir as utawara 
a que nos referimos anteriormente . &tas relações são tão im
portantes que muitas vezes um homem se casa. separa-se e torna 
a se casar com uma outra mulher que pertence ao mesmo clã 
que a mulher anterior. Em campo pude constatar inúmeros 
destes casos : homens que haviam tido até quatro mulheres. 
todas do mesmo clã. • 

~ através do casamento que se dá a articu
lação entre o parentesco consaguíneo e o parentesco por afini
dade, e é a partir das relações de afinidade que são efetivadas 
as relações estabelecidas em tempos míticos nas quais se fun
damentam os principais eventos da vida cerimonial Bororo. 
Como se viu pela narração de como se dá o "contrato de ca
samento" , esta articulação é de certo modo mediada pelo grupo 
doméstico , e tem implicações para todos os outros membros 
do grupo . 

Na parte 6 tio capítulo Ili mostramos con10 
se dá a divisão de trabalho-_ entre mernbros de um 1nesmo grupo 

.. 

doméstico. Quando un1 indivíduo se casa ele passa a ter condi
ções de se situar em pé de igualdade perante os outros membros 
do grupo . Além disso, os alimentos que são trocados a partir 
do estabelecimento de uma aliança conjugal passam a ser con
sumidos por todo o grupo. Nem mesmo o divórcio interrompe 
esta troca de alimentos pois, havendo filhos. as relações cria
das passam a ser por eles integradas, independentemente da se
paraçfo de seus pais. 

Por outro lado, ao se casar um home1n não 
deixa de fornecer alimentos para seu grupo de origem, nem 
de manter com eles estreitas relações . As relações pré-maritais 
devem continuar, inclusive para que os cônjuges possan1 manter 

as relações de afinidade . 

O casamento significa então a possibilidade 
de um melhor desempenho nas atividades domésticas e de fazer 
frente a divisã'o sexual do trabalho . Significa também para o 
indivíduo a possibilidade de, através dos filhos e das relações 
de afinidade, ter uma participação mais consistente na vida 
social e cultural Bororo. Por outro lado, o divórcio não é ne
cessariamente um fato negativo, indicador de um estado de 
desorganização social , principalmente quando se sabe que os 
casamentos que se sucedem ao primeiro podem chegar a quatro 
ou cinco por pessoa. Entre os Bororo não domina a ideologia 
do casamento como um laço indissolúvel, .. até que a morte 
os separe". Do mes1no modo, a separação não é vista como 
uma situação definitiva, e nem como uma situação que leve 
a consequências desastrosas para o grupo doméstico. ~ rela
ções conjugais derivam do status n1arital dos esposos, ou seja, 
dos direitos e deveres, exigências e capacidades que a eles slo 
conferidas pelo domínio jurídico e político. Os filhos asseguram 
a continuidade das alianças e das prestações que daí decorrem ; 
neste sentido é até possível pensar na alta taxa de divórcio dos 193 
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Bororo como algo positivo, na medida em que permite uma 
maior dinâmica das relações entre os grupos domésticos. 

-

4. o ,.~UNERA l E os PROCt:ssos DE 
TRANSFORMAÇÃO E CONTINUIDADE 
DASOCIEDADEBORORO 

A . Sangue, Suor, Ranho e lágrimas 

· 'Public ritual behaviour asserts sornething about 
lhe social status of the actor" (Lcach 1968 : 160). 

Há inúmeros rituais na sociedade Bororo, 
mas de todos eles o mais importante é, sem dúvida, o funeral. 
O funeral pode se estender por mais de dois meses (o tempo 
que vai desde a morte de um indivíduo até o enterro definitivo 
dos ossos), e é composto de um grande número de ritos, no 
qual tomam parte praticamente todos os membros da aldeia . 
o· funeral é, além disso, o ritual que traz maiores implicações 
sociais, no sentido de criar novas relações entre os indivíduos, 
que se sobrepõem às relações anteriores. O funeral é também 
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o momento que permite a socialização dos jovens Bororo nos 
padrões culturais do grupo. e um mon1ento de conhecimento 
e de transnússão deste conhecimento. Nos funerais que assisti, 
os indivíduos mais velhos, "aqueles que mais sabiam", estavam 
o tempo todo ensinando aos mais jovens corno proceder nos can
tos, nas ornamentações, na ordem e coreografia dos ritos, etc. 
Muitas vezes eles se colocavam atrás dos jovens e iam lhes "~o
prando" o modo certo de fazer as coisas. 

Além disso. o .funeral Bororo é o único 
que permite um encontro da sociedade Bororo como um todo. 
Nele estão presentes os vivos e todos os mortos que tenham 
parentes vivos; durante os rituais que compõem o funeral se 
articulam os heróis culturais da sociedade Bororo: ltubore, 
Burekiabio, Bokoojeba, etc. 

A morte de um indivíduo desencadeia a 
necessidade de unifo em todos os níveis. Esta união é neces
sária para que a sociedade possa fazer frente às forças centrí
fugas que a ameaçãm, e que tem na morte a sua representa
ção mais concreta . Um indivíduo que morre é alguem que sai, 
que deixa o grupo; é necessário recuperá-lo, ainda que sob ou
tra forma. 

Vejamos como operam estas forças centrí
fugas desencadeadas pela morte de wn Bororo. Como veremos 
logo mais, detalhadamente, sfo as pessoas que mantém com 
o morto algwn tipo de identidade (social ou de substância) 
que devem observar o luto. Estas pessoas devem se restrin&tr 
à periferia da aldeia, seu espaço se limita, nesta primeira fase 
do luto, êl esfera doméstica da sociedade. Devem se afastar do 
centro da aldeia, do bororo (pátio) e do bái mána gejewu (ca
sa dos homens) que constituem o domínio mais público da 

sociedade Bororo. Na casa do morto* as portas e janelas que 
dão para o centro da aldeia permanece1n fechadas. Confinadas 
em suas casas as mulheres deixam de acon1panhar o que se passa 
na aldeia. Só a porta de trás das casas, a que dá para o caminho 
que leva à roça e ao mato (lugar de bope) fica aberta. Quando 
as pessoas se retmem no pátio ou na casa dos homens, para os 
cantos e rituais, os enlutados também para lá se dirigem, mas 
ficam sempre nas extremidades destes locais. nunca no centro. 

··o que está com sentimento não pode nem olhar 
para o meio , porque está triste . Não pode cantar, 
não pode dançar. O que está con' sentin1ento só 
canta na casa, não 1.:anta no baito ou no bororo" 
( Xuabori , Córrego (;rande , 1973). 

Os enlutados são pessoas que, em todos 
os sentidos, se situam 4 margem da vida social. O traço mais 
visível dos enlutados é a "cabeça pelada". Os cabelos tem tam
bém esta propriedade de se situarem nas margens, nos limites 
do corpo~ daí o fato de constituírem um elemento adequado 
para indicar as pessoas que, pela morte de um parente, se en
contram neste estado marginal. 

"Quem está com sentimento senta separado, nlo 
' senta no meio; os enlutados ficam fora do bororo 

porque estão tristes e no bororo é alegre" (Akiró, 
Córrego Grande, 1973). 

( •) Considera-se casa do morto aquela que estava 
sendo ocupada por ele antes de morrer. No caso das mulheres é a sua pró
pria casa; quando o morto é um homem é a casa para onde ele se mudou 
após ter se casado. Um dos funerais que as.4'bti foi o de um homem Boko
dori que havia morrido no posto . Seu corpo foi transportado para uma 
casa Bokodori da aldeia, e para lá se transferiram a viúva, a filha de cria
ção do finado e seu marido . 197 
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Durante o funeral todas u outm ativida
des sociais doa enlutados slo suspensas. As visitas se limitam 
às pessoas que pertencem ao mesmo clf, vai-se ao córrego para 
buscar água mas nlo para o banho (que é para os Bororo uma 
atividade que implica nfo apenas em higiene mas fundamental· 
mente em sociabilidade). O interior das casas dos enlutados 
fica praticamente vazio, pois todos os objetos que pertenciam 
ao morto. que foram por ele doados ou com os quais ele tinha 
alguma ligação, sfo destruídos ou queimados. 

Os enlutados despojam-se de todos os atri
butos que os qualificam como indivíduos sociais portadores 
de wna determinada cultura, e passam a se situar num estado 
liminar. entre a natureza e a cultura. Para se sentar. não se utili
zam de esteiras; sentam-se no chio (como os animais, segundo 
os próprios Bororo) ou retiram wn pedaço de parede da casa. 
Nfo usam pinturas corporais (atributo de identidade c1'nica, 
esteticamente valorii.ada) e as roupas que incorporam dos civi
lii.ados nl'o sfo nwica lavadas; vlo deixando no corpo apenas 
uns trapos sujos que com o passar dos dias vlo também desa
parecendo. 

"Bope koill". é por causa do bope, me disse 
uma das enlutadas, que as coisas estfo mim. As mulheres confi
nadas em suas casas vazias, o corpo sujo e feio (sem ornamenta· 
çfo ou roupas) sem cabelos, ou com cabelos que crescem às 
soltas, sem serem domesticados. A morte de um indivíduo con
tamina os seus ,guais ', que panam a viver nwn estado de 'po
luiçfo' física e social. 

~ necessário manter estas pessoas contami· 
nadas nos seus devidos lugares, à margem da sociedade, para 
que o grupo como um todo nlo se veja ameaçado. Como diz 
Mary Douglas: 

.. Dirt avoidance is a process of tidying up. emurlng 
t hat the order in extemal physical events con f orms 
to the structure of ideas .. ( 1968: 339). 

Uma du partes maia importantes do fun• 
ral Bororo ocorre logo apÓI a lavagen1 dos OISOS do morto, 
que slo levados l casa dos homens onde serio omamentadoa 
por indivíduos pertencentes à metade oposta a do finado. To
dos os indivíduos da aldeia se reunem no bdt milna gejéwu o 
aí se dispõem em lugares específicos: homem ecerae e mulheres 
ruga rege de um lado, homens tugare~ e mulheres tJCD'fle do 
outro, os enlutados próximos à parede lateral da casa dos ho
mens que dá para o bororo, conforme o diagrama abaixo. 

homens 
tugarege 

mulheres 
ecerae 

º
esteio 
central 

bororo 

Homens 
Ecerae 

mulheres 
tugarege 

- Talvez foae interessante transcrever aqui 
minhas anotações durante este momento do funeral. 

.. Depois de enfeitada, a cabeça foi colocada num 
balcu (blndeja de palha) e coberta com um boku 
meno.r. O aroe molwu levou entio o boku at~ um 
dos chefes, que chorou ritualmente soble ele du· 
rante um bom tempo. Ao terminar fez o aarade
dmento tradicional (no no no hu hu hu) e deYOlveu 
o baku ao llT<H matwu. Este tornou a levar o •h 
para c,-ada urna da.~ mulheres que o colocaram no colo, 
tirando & ti uma concha, com a qual cortavam o 199 
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rosto, OS bra\=OS e O COIO. Ü sangue \Wtia some 
o baku. O a10e malwu retirava delas a concha 

' 
que elas pareciam não querer devolver" . 

Este momento é de grande tensão . Os cantos 
se sucedem em meio aos gfitos, lamentações e choros rituais. 
O corpo dos enlutados é um amontoado de líquidos que se 
misturam e que eles deixam verter. Sangue, suor, ranho e lágri
mas . Há como que uma necessidade de reproduzir no corpo 
aquilo que a morte representa para a sociedade . 

"Ela <a 1norte) atinge diretan1enté o \:apitai in
vestido neste corpo pelo gnapo social. Ela incide 
sobre uma individualidade física carregada de sen
tido. Quando um homem rnorre. nio é apenas 
uma fração do grupo que foi roubada ; algo de 
dignidade infinitamente mais elevada foi afetado 

a própria estrutura social que se reproduz no 
o rganisn10" (Rodrigues, J .C .. 1979: 58). 

Esta citação de Rodrigues talvez nos permita 
entender o que me disse um informante. 

" Não é toda nnalher que ten1 o direito de se cortar . 
Mulher velha , estas podem , porque j á tem caba
cinha (powari aroe) . Mas ali novas não ; pela prin1eira 
vez só lle cortam aquelas que são parentes mesmo 
do que morreu. Quando corta, aquilo é o senti
mento mesmo (Dolor, Córrego Grande , 1973). 

O primeiro e mais concreto prejuízo que a 
mor~e acarreta ~ a perda de um organismo, de um corpo. Neste 
sentido se .~xph~. o 'sentimento' dos enlutados, daqueles que, 
por serem aguais ao morto, submetem os seus próprios corpos 
a danos que testen1unham - através das cicatrizes permanentes -
a perda deste indivíduo morto . 

~ durante esta fase do funeral que são re
lembrados todos os aroe através de seus parentes vivos. Esta 
evocação dos mortos é feita de vários modos. Em primeiro 
lugar através de um canto denominado marenaruie (onde mare
naru - pobre, órfão, desamparado, enlutado); durante o funeral 
são entoados todos os marenaruie da metade oposta a do fi
nado. Os mortos são também lembrados através dos po'Wtlri 
aroe, que é um instrumento musical de sopro, de palheta baten
te, conservado como lembrança de um defunto (EB 1, página 
887). Este powari aroe é decorado com motivos do clã' do morto 
e deverá ser feito por um homem que esteja casado com uma 
mulher deste clã. Assim, durante o funeral de um homem Boko
dori, que assisti em 1973, o powari aro e foi feito por um homem 
do clã dos Kie, que estava casado com uma mullier Bokodori. 
Este powari aroe será entregue ao aroe maiwu que deverá apren
der como tocá-lo (cada um tem uma combinaçfo diferente 
de sons). A mulher que tiver sido escolltida como muga (mie) 
do aroe deverá guardar este instrumento e mandá-lo , através 
de seu marido, ao aro e maiwu quando ele for caçar o mori ou 
participar de algum ritual. 

..Ao abater o animal de Mori .. . o çaçador sopra a 
cabacinha mortuária do modo que lhe foi ensi
nado pelos parentes do morto. Deste modo, o so
pro do finado (retirado pela morte) transformado 
no sopro do animal é reencontrado e enclausurado 
nesta cabacinha identificada com a voz do aroe, 
a voz da alma sombra, que ao tempo da vida do 
B ororo , perarnbulava em seull sonhos corno animal 
fora da aldeia" .. . (Viertler 1979 : 27-28). 

Os mortos são ainda lembrados, em todos 
os funerais, através de seus parentes vivos que, .. guardiã'es das 
cabacinhas", passam a ter ·o direito de se cortarem e de lhes 201 
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enviarem comida através do aroe maiwu, nas grandes refeições 
coletivas realizadas na casa dos homens. Esclareçamos este ponto. 

Quando um indivíduo morre ele passa a ter 
uma 'mie' (muga) e um 'pai' (ogawa) rituais que serio encar
regados dos principais afazeres do funeral . A muga do aroe 
é idealmente alguém que pertence ao mesmo clã que o morto ; 
o aroe maiwu , representante social do morto, passa a ser filho 
ritual (onaregedu) deste casal. Mas, como o aroe maiwu deve 
pertencer ã metade oposta do finado, isto implicará nun1a iºver
sfo das relações em vida, ou seja, após a morte de um indiví
duo , 'pai' e 'filho' pertencerão idealmente à mesma metade , 
ao passo que 'mie' e 'filho' pertencerão a metades diferentes . 
Isto ocorre porque entre os Boro ro a continuidade e a repre
sentação de si dependem, necessariamente, do outro, de alguém 
que nfo compartilhe com o indivíduo de uma mesma identi
dade . 

Estabelecidas estas relações a muga do aroe 
deverá cozinhar as carnes que seu filho ritual tiver caçado; é 
ela também quem prepara os líquidos doces (considerados como 
o alimento típico dos aroe) e que seu marido leva a casa dos 
homens para entregar a seu filho ritual. O ogwa do aroe é, por 
seu turno, quem deverá tecer o akigu (amarraduras de algodf'o) 
caso o morto tenha deixado algumas linhas antes de morrer; 
este akigu é colocado na parte exterior do cesto onde ficarão 
os ossos do aroe. É também o agwa do aroe quem faz o okogereu, 
um tipo de arranjo de penas usado na cabeça e que, no funeral 
que assisti, foi igualmente colocado na parte exterior deste grande 
cesto onde estavam os ossos do morto. Pude observar um destes 
ornamentos sendo feito (o okogereu). Enquanto o fazia o pai do 
aroe entoava uma espécie de cantilena. "É o aroe que fala . Não 

é nenhum vivo não, é o som da própria alma do Bororo'\ me 
disseram . 

~ interessante rele1nbrar que estas ativida· 
des desempenhadas pelos pais rituais reprodu:zen1 aquelas que 
pai e mã'e desempenham em vida para seus filhos. Assim, por 
exemplo, é o pai da criança, ou aquele que assumiu a paterni
dade sobre ela, quem deverá fazer os ornamentos que ela usa
rá na cabeça durante o ritual de nominação, e é também ele 
quem lhe confecciona as amarraduras de algodfo. 

Em todos os funerais os mortos slo lembra

dos através de seus pais rituais: o pai do aroe entoa o marenaruie 
e a mie novamente faz verter seu sangue com as escarificações. 
Neste sentido praticamente toda a comunidade Bororo (e nlo 
apenas os enlutados) vive, durante o funeral, uma situação de 
marginalidade social extremamente perigosa. Talvez por isto 
mesn10 os Bororo nf'o realizem o ritual de nominação durante 
o funeral . Novos indivíduos só podem ser incorporados ao grupo 
quando se tiver estabelecido a ordem na sociedade, quando 
seus membros nlo mais estiverem numa situação de perigo. 
Como mostrou Mary Douglas 

-

".. . ali margins are dangerous. lf they are pulled 
this way or that the shape of fundamental experien
ce is altered ... We should expect the oriftces of 
the body to symbollse its specially vtdnerable 
points. Matter issuing from them is marginal stuff 
of the most obvious kind. Spittle, blood, milk, 
urine . f aeces, or teus, by simply issuing forth 
have traversed lhe boundary of lhe body .. . The 
mistake is to treat bodily margins ln isolation from 
ali other margins" (1969 : 121). 

Inúmeras refeições coletivas sfo feitas na 
casa dos homens durante o funeral. Todas as mfes de aroe man
dam, através de seus maridos, comida para seus filhos rituais. 
Nestas ocasiões cada homem que chega é saudado com um 203 
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Uh! Uh! .. São os aroe que de dentro do bái má11a gejewu pe
dem a sua comida ... 

O Aije-doge Aroe é um ritual realizado no 
dia anterior a este a que acabamos de nos referir (quando da 
ornamentação dos ossos do mo.rto ), e constitui o clímax do fu
neral Bororo. Para a descrição deste ritual veja-se a Enciclopé
dia Bororo, volume 1, páginas 658-662. Um pouco antes do 
término deste ritual sao queimados, numa das extremidades 
do bororo, os pertences do morto que ainda nfo tiverem sido 
destruídos logo após sua morte. Acende-se uma grande fogueira 
e ao som do aije (zunidor) vão sendo colocados no fogo 'os 
trens do anorto': cestos grandes e pequenos, cobertores, artefa
tos, etc. No funeral que assisti, de um hon1em Bokodori, quem 
primeiro pegava estes pertences era o pai do aroe, que o passava 
para um indivíduo do mesmo clã que o morto (conforme me 
disse um dos chefes, este homem deve estar aí presente porque 
"ele é quase como irmã'o mesmo do morto"), e que finalmente 
o entregava ao aroe maiwu do morto que então colocava os 
objetos na fogueira . Note-se que, é o aro e maiwu, o represen
tante social do morto quem se encarrega de destruir, pelo fogo, 
os objetos materiais que o morto possuía em vida . .,. Segundo 
um informante : 

' 'Quando morre vai para Bakororo (oeste) e ltubore 
(leste). Quando chama ele (o aroé) vem no pariko, 
nos trens dele. Depois tira os enfeites do corpo e 
entrega para o pai do defunto" (Garcia, Córrego 
Grande, 1975 ). 

( • ) Essa mesma orden1 ocorreu em todos os 
outros funerai s a que assiti. 

I 

' "' ' I 

Bakororo, um personagem mítico da clã dos 
Aroroe e que nos rituais é interpretado por um Baadojeba Cebegiwu. 

Córrego Grande, agosto 1973. 



206 

Isto explica a trajetória dos pertences do morto (do pai do 
aroe, que foi quem recebeu os .. trens" do morto, para alguém 
que pertença ao mesmo clf que o morto, que tenha· com 

ele alguma identidade, e finalmente ao aroe maiwu). É o aroe 
maiwu quem se encarrega de destruir os últimos vestígios mate
riais daquele que é, agora, por ele representado. Do morto nada 
deverá sobrar entre os vivos. Aria e pori (panela e pote de bar
ro). coisas duras que o fogo nfo queima sfo quebradas e enter
radas num burado en1 frente a casa do morto ou jogadas na 
água. A casa do morto (vide nota da página 197 deverá ser 
desocupada e queimada e, como veremos mais adiante, os indi
víduos que compartilhavam com o morto do mesmo grupo 
don1éstico serão reincorporados provisoriamente em outras 
casas. 

Do funeral participam, como dissemos, 
praticamente todos o,s membros da aldeia. Há no entanto, dentre 
estes participantes, alguns indivíduos que devem cumprir certas 
atribuições especiais. Alé1n daqueles que são escolliidos como 
pais .rituais do morto e de seu representante , sobre os quais 
já falamos bastante, há ainda algumas mulheres que se en.car
regam de trançar os artefatos onde serão colocados os ossos · 
do morto. Trata-se de um grande cesto, feito pela 'mãe• ritual 
do 1norto, um baku grande e um menor. Cada um destes arte
fatos deverá ser trançado por uma mulher e, em todos os levan
tamentos que fiz, estas mulheres pertenciam ao mesmo clã que 
o aroe maiwu . 

b~eno 

<:::::> cabeça 
baku grande 

Neste grande çesto são ta1nbénl colocados, 
alén1 dos ossos do niorto. as penas que recobriram o corpo 
do aroe maiwu durante o ritual do aije-doge arve, as conchas 
para escarificação e alguns pertences do niorto, co1no bapo 
(1naracá), pariko (diaden1as de plumas) e os couros de onça 
que ele tenha recebido con10 mori. 

As cerimônias funebres terminam quando 
o inodowu (ZH) do aroe rnai"ru lhe entrega o ae, a trança feita 
com cabelo dos enlutados (EB 1, p. 668). Após o ritual de orna
n1~ntação dos ossos do morto, estes são colocados no grande cesto, 
cobertos com u1n baku grande e un1 pequeno, conforme o dia
grarna. É necessário então que este cesto fique, pelo menos 
unia semana, na casa do morto para que o aroe possa descansar 
antes que seus ossos sejam levados para o local definitivo . Após 

este período de descanso 

"O representante recebe a l:esta e , aco1npanhado 
por u1n ho1nem, sen1 enfeites. que agita um zunidor, 
por parentes homens e pelo aroe-etaware-are, xamã 
das almas, encan1inha-se ao aroe e-iao, centitério, 
que por via de regra é uma lagoa ou 1un remanso 

· de tnn córrego" (EB 1, página 667). 

A partir do momento em que o morto é 
"despachaclo" os cantos em sua memória são realizados na 

casa dos homens . 

''Só canta na casa do defunto enquanto ele ainda 
não foi despachado; depois~ no baito '', 

n1e disse u1n dos chefes. "Despachar" o defunto significa en· 
quadrá-lo na sua nova categoria - a de aroe - e recuperá-lo 
sob outra fonna - o aroe nzaiwu . Transformado ern aroe, seu 
lugar ser.í o centro da aldeia~ no bdi 111ána gejélvu. 207 
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B. Olbelos e Tran(:as• 

"Nosso idioma. conforme a ocasião e o tempo 
troca o sentido das palavras; mas os cantos não .. 
(Batista, Meruri. 1972). 

A palavra Bororo usada para designar o 
f unend é itaga, que vem de ito - corpo, e ága - cabeleira ( ca
beleira do corpo). Segundo a Enciclopédia Bororo (volume 1) 
esta designação se deve ao fato do funeral ser uma cerimônia 
em que se celebram as almas e espíritos, em geral imaginados 
como seres ornados de longas cabeleiras (EBI, p. 64 7). A meu 
ver esta designação merece um exame mais cuidadoso. 

O cabelo, ou melhor, o 'corte' do cabelo 
é um dos elementos do corpo mais adequados para a identifi
cação de um grupo•: As sociedades indígenas brasileiras tem 
uma grande variedade de cortes de cabelo, o que permite, até 
certo ponto, reconhecer através deste elemento, a que grupo 
um indivíduo pertence. 

Obviamente todo o corpo de um indivíduo 
pode ser manipulado de forma a que posu servir como fonte 
de caracterização e identificação cultural. Tatuagens, pinturas 
corporais, labretes, brincos e outros ornamentos são elementos 

( • ) Vide também : Caiu by Novaes "Tranças, ca blças 
e couros no funeral Bororo - a propósito de um processo de constituição 
de identidade". ln Revista de Antropologia, vol. XXIV, 1981 . 

. ( .. ) Mesmo entre nós a forma de lle usar o cabelo 
é indicativa do grupo a que pertencemos, quando há necessidade deste 
grupo se diferenciar dos outros - o cabelo longo dos hippies, a " coroinha" 
do packe, o corte militar, as suíças dos rabinos. As razões que explicam 
esta necessidade de diferenciação são várias, mas não nos cabe aqui ana· 
lisá-tas. 

que podem ser utilizados, através de um código próprio de cada 
povo, que permite não só diferenciar wn grupo de outros mas 
também identificar as várias categorias sociais a que pertencem 
os indivíduos em cada um destes grupos~ 

A literatura antropológica existente a res
peito do cabelo como fonte de símbolos é extremamente res
trita. Além do sugestivo artigo de Leach datado de 1958 e das 
críticas de Hallpike a este mesmo artigo ( 1969) muito pouco 
se sabe a respeito deste elemento~ a nfo ·ser através de autores 
que o tratam a partir das teorias psicanalíticas. 

No entanto o cabelo constitui, a meu ver 
' 

um elemento privilegiado para ser manipulado, de fonna a penni-
tir uma caracterizaçfo sócio-cultural do homem e da mulher 
Bororo. O que pretendo é "construir", a partir dos meus dados 
de campo, o significado cultural dos cabelos para os Bororo, e 
mostrar porque ele constitui o sema privilegiado para caracteri
zar todo o campo semântico do funeral, a ponto de ser o ele-
1nento utilizado para designar este ritual. A meu ver é po~ível 
compreender a longa trajetória do funeral Bororo a partir dos 
fios dos cabelos dos enlutados. 

Entre os Bororo a morte é atribuída ao 
bope que, como vimos, é um espírito mais diretamente associa
do à natureza. Sabe-se que um indivíduo morreu quando se ouve, 
da casa onde ele era velado, os gritos desesperados das mulhe-

( •) Vide a respeito do corpo como matriz de si~ 
nificados sociais e objeto de significação social o Boletim do Museu Nacio
nal, nC? 32 de Maio de 1979 - "A construção da Pessoa nu Sociedades 
Indígenas". 

( • •) Com relação aos Tapirapé Baldus afirma: 
" Os Tapirapé põem também urucu no cabelo. Mas só em ocasiões espe
ciais. Aplicam-no ao rapaz no dia festivo da iniciação, à moça no dia em 
que acaba a primeira menstruação, e ao morto . Talvez tenha significado 
religioso . Não sei" (1970 : 101). - 209 
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res que se lamentam e arrancam seus cabelos. O cabelo~ arran· 
cado colocando-se cinza aquecida na cabeça, o que permite 
nfo só a dilataçlo dos poros mas também uma melhor ader~ncia 
das Idos. AJ mechas de cabelo que vão sendo arrancadas sfo 
colocadas num bala.4 (bandeja de palha, trançada pelas mulheres) 
e depois guardadas numa caixa denominada maregwa (que tam· 
b~m pode ser utfliuda como recipiente para guardar penas). 

Depois que o conselho dos homens decide 
quem seú o representante social do morto (aroe maiwu) os 
cabelos arrancados deverlo ser trançados fonnando uma lonp 
corda (cabelos de diferentes pessoas nlo sfo misturados). ~ o 
inodowu (ZH ou MH) do aroe maiwu quem deverá fazer esta 
trança. O aroe maiwu é sempre alguém que pertence à metade 
oposta a do morto e por outro lado o seu inodowu, encarregado 
de fazer a trança, pertence idealmente i mesma metade que 
o morto. 

..O repieaentante leva o cabelo pua o cunhado 
dele. Manda o cunhado fazer uma corda com o 
cabelo, com bastante pressa. O que faz a corda 
é casado com a lrmf ou mie do representante. 
A irmi do representante mtfo chora. Quando 
o M (trança de cabelos) está pronto ele entrep 
para o replelOntante e a lrmf chora dD novo. O 
'"presentante pele o oe no bl'aço esquerdo, ~ara 
dar força e vigor, e dar memóda quando ele vaJ 
caçar . ... No mato ele chora olhando o 11e . Se en
contrar onça parda, onça pintada ou jquatidca 
ele se valoriza perante a aldeia, mais ainda perante 
a fanu'Ua do ftnado" (Batista, Meruri, 1972). 

Esta última parte do relato do infonnante 
se refere ao fato de que é o aroe maiwu quem devenl caçar um 
felino de grande porte e oferecer o couro deste animal aos paren· 
tes do morto; como retribuiçfo o aroe maiwu receberá arcos e 

flechas cerimoniais, um powari mori (instrumento musical de 
sopro), nomes que pertençam ao patrimõnio de nomes do cll 
morto, a possibilidade de fazer ornamentos com padrões pri· 
vativoe daquele cll e, eventualmente, uma mulher nova com 
quem ele poded 11 casar. 

Gr1nde. •osto 1973. 

- Esta troca ritual, denominada morl '5 assim 
interpretada pela Enciclopédia Bororo: 

·'Os í ndio1 acreditam que a morte seja causada 
por um bope, espírito malf azejo e que a onça Hàa 
um bop-. Matando um felídoo eliminam um bope, 
efetuando assim uma vingança .. (EBI, p. 804). 

A explicação do mori dada por Viertler (1979: 27) nos parece 
mais adequada: . 

211 
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• 

" A morte. acanetada pela eliminação da força 
vital do Bororo, acaneta a fuaa da abna sombra 
do corpo do finado para o de alpm animal. Este, 
um felídeo ou canídeo de grande porte, um gavlio · 
ou uma coruja (sempie e~cies carnívoras) de~ 
ser morto por um homem pertencente ao outro 
lado do finado, pelo que é recompensado. A abater 
o animal de morl ..... 

O mori é efetivado durante um ritual deno
minado barege-e-kedodu (barege, feras; e, elas; kedodu, alimenta· 
do - feras alimentadas - banquete das feras. Cf. EBI p. 229). 
Ainda segundo a Enciclopédia Bororo, durante o barege-e-kedodu 

"não é o caçador (o aroe malwu) que ~m untado 
de urucu e que recebe arco, flechas e enfeites mas a 
própria alma do finado que assim no reino das 
almas terá armas para caçar. Também a pele do 
felídeo, embora cedida a wn parente do defunto, 
servirá à alma de abrigo contra as intempéries" 
(volume 1, p . 235) . 

É só após este ritual, que muitas vezes só 
pode ser realizado muito tempo depois da morte de um indivíduo , 
que os parentes do morto podem abandonar o luto. Os cabelos 
longos e desalinhados dos enlutados são entfo cortados da forma 
tradicional e espalmados de urucu. 

Vejamos agora porque se pode considerar 
o cabelo como elemento simbólico privilegiado para caracteri
zar o funeral Bororo. 

Segundo Turner (1970: 28) os símbolos 
rituais contém três propriedades fundamentais: 

"Thc simplcst property is that of condenmtion . 
Many things and actions are represented in a single 
fonnation . SP.condly a do1ninant syrnbol is a u11ifl· 

cation o/ disparate significa ta . The disparate sigm
ficata are interconnected by virtue of their common 
possession of analogous quatlties or by association 
in fact or thought ... The third important property 
of dominant ritual symbols is polarization of 
rneaning; ... Let us call the fint of thcse the 'ideol· 
gical pote• and lhe second the 'sensory pole'. 
(grifos do Autor). 

A partir desta perspectiva, como se pode 
analisar o cabelo no contexto do funeral Bororo'? Vejamos 
primeiramente a propriedade do cabelo como elemento con
densador de vários ~pectos da cultura Bororo. O cabelo corta· 
do a moda tradicional é um dos itens que os próprios Bororo 
empregam para caracterizar os membros de sua sociedade e 
diferenciá-los dos outros grupos indígenas. Sempre que eu lhes 
mostrava uma foto qualquer de algum útdio eles apontavam 
para o corte do cabelo para indicar se era ou nfo um indivíduo 
Bororo. Além disso, vários jovens cortavam seu cabelo bem 
curto, como o dos civilizados regionais, numa tentativa de se 
apropriarem de uma outra identidade . 

Um outro aspecto que o cabelo condensa 
é a força, que como vimos pela narrativa do informante é pro
piciada ao caçador pela trança de cabelo que ele leva no braço. · 
Esta força do cabelo provém do conte)!.to ritual ele onde .ele . 
foi retirado. Como diz Leach: 

"rituaUy powerful human hai.r is full of magicai 
potency not because it is hair, but because of the 
ritual context of fts source, e.g. murder, incest, 
mourning, etc." (1958 : 159). 

É também Leach quem afirma, neste mesmo artigo: 

" Head hair, while it is a part of the body is treated 
w ith lo\'lng care. oiled and combed and dressed 213 
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in the mo1t tlaborate fashJon, but u soon as it 
f 1 cut otf lt becomee 'dkt' ... asaoáated wtth the 
... polludna tubstancea, faecea, urine, semen and 
1weat ... The 'dirt' ia cleuly madcal stutr' (19S8: 
l $7). 

A diferença entre o cabelo enquanto parte do corpo e o cabelo 
arrancado ' explicitamente reconhecida pelos Bororo que utili
zam tenn01 diferentes para design,·lOI: ao para o cabelo do 
corpo e ae para esta trança de cabelos. 

As mulheies enlutadas anancam o cabelo, 
com o qual sen feita uma trança - M . C611qo Grande, agosto 1973 . 

Ainda com relação à condensaçl'o, o cabelo 
arrancado é wna indicação da morte de um indivíduo (assim 
como as cabeças sem cabelo Sfo wna indicação dos indivíduos 
enlutados). O ae deverá ser usado pelo indivíduo que vai repre
sentar o morto (que chora ao olhar o ae ) . Un1a vez realizado o 
mori, o aroe maiwu passa a ser dono daauela trança de r.abelos 

e poderá usá-la como e onde deseju (e nlo apenas no pulso 
esquerdo). O ae é assim uma prova imperecível da dupla iden· 
tidade social do aroe nuriwu. 

AtentemOI agora para algwnu caracterís
ticas que slo específicas do cabelo. Se por um lado pode 1e 

dizer que todo o corpo é como que um repositório de ma~ria· 
-prima a ser codificada culturalmente, apenas o cabelo nlo 
necessita de um elemento exterior a ele (como u tintas du 
pinturu e tatuagens, os ornamentos colocados na boca e nu 
orelhas. etc.) para que possa servir a tal flm . Além disso .S pos
sível dizer que o cabelo é wna parte do corpo intimamente 
associada a natureza e como tal deverá ser domesticado, aparado 
tradicionalmente ~ 

Quando o cabelo é cortado, mesmo fora 
do contexto do funeral, nlo se deve deixal-lo ºa toa, no chio ... 
Todos os chwnaços sfo reunidos e levados ao córrego, onde 
sfo entl'o enfiados no lodo das margens. Ora, entre os Bororo 
o lodo esü intimamente associado ao bope (Viertler 1976), 
que é por sua vez um espírito mociado à natureza, o próprio 
causador da morte. Além disso os Bororo imaginam o bope 
como o.ma entidade ornada de longas cabeleiras (EBI p. 647). 

Ainda uma outra característica que ' espe·. 
cífica do cabelo é a sua durabiliade, no sentido de ser um ele· 
mento que, tal como os ossos e dentes, é de certo modo impe
recível. 

Finalmente. o cabelo dos enlutadOI só é 
recuperado culturalmente, cortado da fonna tradicional, quando 
o próprio morto é, por mim diier, recuperado através do morl. 

( •) Após analisar Inúmero a personqena míticos 
Lévi-Strauss conclui: .. La lonaue chevelure, ~ture naturelle, s'oppoae 
ainsi aux habits manufacturés commc le cru s'opposc au cuit, ... " (1971: 

• 

348). - 215 
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Vimos as,,im que para os Bororo o cabelo 
é um elemento condensador, como diz Turner, de inúmeras 
coisas. Ele é o elemento mais visível que permite a identificaçfo 
étnica. Note-se que ao contrário dos ornamentos e pinturas 
corporais, privativos e caracterizadores de cada clf, o corte 
tradicional do cabelo Bororo é comum aos indivíduos de todos 
os clls e serve para informar sobre outras diferenças : lndio/ci
vilizado, fudio Bororo/fudio de outro grupo tribal , enlutados/nfo 
enlutados, vida cotidiana/participação em algum ritual (durante 
todos os rituais o cabelo dos protagonistas é cortado, mesmo 
simbolicamente quando ele já está curto ; muitas ·vezes o cabelo 
é untado com pasta de urucu, ou com tabatinga, durante o 
ritual do aije-doge aroe). Os ae - tranças de cabelo - são sem
pre iguais, ao contrário do powari-aroe (cabeça mortuária) e do 
pariko-aroe (grande diadema de plumas), que tem padrões de 
ornamentaçfo exclusivos de cada clf. 

Vimos também que o cabelo tem a proprie
dade de reunir significados díspares que tem entre si qualidades 
análogas. Assim é possível dizer que há para os Bororo uma 
íntima associação entre lodo/bope/natureza/cabelo/morte. 

Finalmente pode-se perceber, através das 
próprias características do cabelo, porque ele constitui o sema 
dominante do funeral. Um dos pontos centrais do rito fune
rário Bororo é o aroe maiwu. Segundo a Enciclopédia Bororo: 

" Nos funerais é o indivíduo mais importante. Pode
se afirmar que todas as cerimônias fúnebres giram 
ao redor dele" (volume 1, p . 171). 

Em 1975 pude assistir , na aldeia do Córrego Grande, a dois 
funerais que estavam sendo realizados simultaneamente e de 
fato os dois aroe maiwu escolhidos eram as figuras centrais de 
praticamente todos os ritos que compõem o longo funeral Boro-

ro. Ora, o aroe maiwu, que os próprios Bororo traduzem con10 
o ·representante do morto' é o elemento que permite, num 
plano ideológico, a continuidade de uma personalidade social . 
Entre os Bororo esta idéia de continuidade através da trans
f ormaçfo, de perenidade, por assim dizer, é uma idéia que per
meia toda a sua ideologia. "Nio se deve perder os Ie-mage" 
afirma Viertler (1976 : 112) ao se referir aos critérios que pre
sidem a escolha dos nomes e de seus outorgantes. Também 
os homens, indivíduos concretos nfo devem ser "perdidos" ; 
seus ossos devem ser devidamente ornamentados e colocados 
num grande cesto a ser depositado numa baía . 

Ora, é possível dizer que os nomes se per
petuam porque slo passados a outras pessoas, muito tempo após 
a morte de seu detentor. Do mesmo modo, a continuidade da 
personalidade social de um indivíduo só pode ser efetivada 
através de um outro. 

.. Aquele que morre fica no outro. Morre um tuga
regedu, então fica com eceraedu dentro dele" (Hu
go, C6rrego Grande, 1970. R. Viertler). 

Assim é possível perceber porque é o cabelo dos enlutados 
que surge como o elemento concreto que identifica e repre
senta o indivíduo morto, enquanto individualidade concreta, 
arrebatada pela morte . Nesse sentido é interessante lembrar 
que os cabelos do morto são deixados na cova provisória após 
a descamação dos ossos. 

, , Por ser um elemento relativamente impere-
c1~el, o cabelo e extremamente adequado para indicar a conti
nuidade; outros elementos do corpo também imperecíveis como 

( • ) Vide Caiu by Novaes, 1981 : "O ae se refere à 
dimensão física da identidade do homem Bororo, que é continuamente 
renovada através do longo ciclo de vida . onde os vivos substituem os 
n1ortos ' '. 2 17 
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os ossos e os dentes nt'o poderiam ser utilizados para este fim por 
razões óbvias ~ 

É importante ter em mente que para os 
Bororo a continuidade é pensada como um processo que impli
ca em transfonnaçfo, nfo se podendo portanto representar 
o morto a partir de seus próprios ossos, ou de seu próprio ca
belo. 

Pelos dados que pude recolher em campo, 
as pessoas que haviam arrancado seus cabelos em sinal de luto 
eram pessoas que tinham com o morto relações de extrema 
proximidade. Nos dois casos eram mulheres que pertenciam 
às mesmas linhagens que eles e aquelas que mantinham com 
eles uma relação de substância vital comum (no caso sangue e 
semen): suas filhas e suas mulheres. Neste sentido fica claro 
porque é o cabelo daqueles que tinham com o morto uma iden· 
tidade de substância, ou de categoria social, que deverá ser 
usado pelo aroe maiwu. Morto e cabelos transformados (finado
&Toe maiwu; ao-ae) slo recuperados para dar continuidade a 
sociedade Bororo. É por isso que o idioma Bororo "conforme 
a ocasifo e o tempo troca o sentido das palavras; mas os cantos 
nfo". 

C Funeral. Marginalidade Social e Grupo 
Doméstico 

Depois desta longa, mas necessária digres
são sobre o funeral Bororo, vamos agora tentar retomar o fio 
da meada, ou seja, rever, à luz dos dados expostos, o âmbito 
e a natureza da atuação do grupo doméstico Bororo. O que se 
pode depreender, com relação ao grupo doméstico, a partir 

( •) Hallpike aponta ainda uma outra caracterís
tica do cabelo que o distingue dos dentes e ossos, e que é o fato dele 
crcsl'er l"Onstantemente ( 1969: 257). 

• 

Baraedu Kukuri é uma pantomima realizada 
após os ritos funerários; a encenação ridiculariza os civilizados. Tada· 
rimana . outubro 197 S . 
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da atuaçlo dos membros de uma aldeia no principal ritual da 
sociedade Bororo e que ~ o f\meral? 

Como todos os rituais, o funeral é também, 
em evento extremamente fonnalizado e que, apesar de 'conta
minar• mais diretamente aqueles indivíduos que compartilham 
com o morto de uma mesma identidade, oompromete todos 
os membros de uma aldeia, com exceção das crianças e dos 
jovem que nfo tenham parentes mortos. O funeral ' pois um 
evento que faz parte da vida pública das pessoas. 

Ora, já mostramos, quando nos referimos 
às outras fases do ciclo da vida dos indivíduos, que a atuação 
do grupo doméstico nfo se dá em momentos fonnais. No en
tanto, a morte de uma pessoa afe_ta grupos domésticos com quem 
o morto mantinha alguma relação muito próxima: sua própria 
casa, no caso do defllllto ser mulher, -a sua casa de origem e 
aquela para onde se mudou ao se casar, no caso de homem 
adulto, e as outras casas localizadas nos espaços correspondentes 
a linhagens diferentes, mas do mesmo cll que o morto, seja este 
homem ou mulher. 

Como vimos nas partes anteriores deste ca
pítulo, a atuação dos indivíduos durante o funeral Bororo se 
dá enquanto indivíduos que pertencem a determinadas catego
rias sociais. ~ alguém 'da outra metade' que senl o represen
tante do morto, e são as mulheres do clf do representante que 
deverfo trançar os artefatos onde serão colocados os oaos do 
morto; slo os inodowu do aroe maiwu que deverfo realizar 
determinados ornamentos, é alguém do mesmo clã' que o morto 
que será a mie do aroe; os enlutados slo aqueles que mantinham 
com o morto uma identidade de substância ou de categoria. 

Durante o funeral o que entra em jogo não 
sfo os grupos domésticos enquanto conjunto de pessoas que 
moram numa mesma casa, -mas categorias de classificação em 
resposta a uma dinâmica de natureza eminentemente comuni." 

tária. &tas categorias de classificação, clls e linhagens, tem na 
casa a sua referência espacial, mas nestes momentos rituais 
não se confundem com a casa em si, já que ela congrega em seu 
interior elementos de diferentes clfs e linhagens. 

A morte de wn indivíduo afeta todos os 
membros de wna aldeia que devem reorganizar a sociedade dos 
vivos e também a sociedade dos mortos. A morte introduz uma 
espécie de càos temporário e a ordem ~ pode ser reestabele
cida quando se pode faur frente às alterações provocadas por 
esta morte. Slo estas categorias sociais a que nos referimos 
- clfs e linhagens - que atuam no momento dos rituais como 
um grupo corporado no sentido de reestabelecer esta ordem. 

O flllleral de um indivíduo, apesar de en
volver todas » pessoas da aldeia, mobiliza de modo mais in
tenso os membros de dois clãs: os do clã do morto e os do cll 
que foi escolhido como representante social do morto. São 
portanto clls que pertencem a metades diferentes. 

Esta atuação do cll como um grupo corpo
rado perdura até que o morto seja 'vingado' através do mori. 
Como já nos referimos anteriormente, o aroe maiwu deyerá 
caçar um grande felino e dar o couro deste animal aos parentes 
do morto, entendendo-se por parentes aqueles que pertencem 
ao mesmo cll que ele ou que partilhem com ele de uma iden
tidade de substância (cônjuge e filhos). O couro deste animal 
será dado ao parente mais velho do clf do morto. Este o pas
sará a todos os outros homens do clã, para que eles possam 
dormir algumas noites sobre este couro. e. só depois que todos 
os homens do clã do finado tiverem dormido sobre o couro 
que ele voltará ao homem mais velho que o recebeu e ~e pas
sará a ser o proprietário definitivo do couro. Processo idêntico 
ocorre com os dentes do animal abatido como morl, e com os 
quais são feitos colares. &tes colares de dentes são de proprie· 
dade feminina e a mulher ·que o recebe passa-o para suas filhas 221 
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e irmfs, reais e classificatórias. Mais de um animal pode ser aba· 
tido como mori; neste caso cada cou~o ficará com um homem 
e cada colar de dentes com uma mulher (Canajó, Córrego Gran
de, 1975). 

Se nos lembrarmos de que são estes indiví
duos, os enlutados, que foram 'contaminados' pela morte de 
uma pessoa, fica clara a neceuidade desta relação, num certo 
sentido epidénnica, com o mori, para que eles possam sair do 
estado de marginalidade em que estavam e serem reintrod~zi
dos no seio da sociedade . Se a morte de um parente, e a margi
nalidade em que ela implica~ impõe ações sobre o corpo .dos 
enlutados (escarificações, arrancat. de cabelos, etc.), a saída 
deste estado marginal impõe também um tipo de relaçfo epidér· 
mica com o elemento que permite a reintrodução dos enlu
tados na sociedade Bororo: o mori. 

Alterada pela morte de um de seus membros, 
a sociedade dos vivos também não pode permanecer intacta. 
A casa do morto, como vimos, devem ser desocupada e quei· 
mada, e as pessoas que aí moravam serão incorporadas tempo
rariamente em outros grupos domésticos. As implicações na 
composição dos grupos domésticos surgem porém, já durante 
o funeral, pois para a casa do morto se transferem aquelas pes
soas que irfo ajudar, nos 'cantos para a bóia do defunto' que 
será levada para a casa dos homens e nas atribuições, já citadas, 
dos pais do aroe. 

Durante o funeral há um rearranjo do conti
gente demográfico que ocupa as várias casas da aldeia. Após o 
seu término algumas pessoas, mais diretamente ligadas ao morto, 
segundo pude observar nos levantamentos que realizei, mudam 
de aldeia e os que permanecem sf o reabsorvidos temporariamente 
nos outros grupos domésticos através do vínculo com um homem 
de qualquer um dos grupos (o que é o inverso do que ocorre 
normalmente, quando os indivíduos se localizam em determi- • 

nados espaços a partir das mulheres). Exemplificando: em 1972 
morreu uma velha Apiborege; a filha desta mulher, seu marido 
(um homem Baadojeba) e os filhos deste casal mudaram-se 
para uma casa Baadojeba da aldeia, onde morava uma ituie 
(irmã mais velha, real ou classificatória) do genro da finada, e 
o viuvo, já muito velho, foi para a casa dos homens. Dois anos 
depois esta f amfila reconstruiu a casa que havia sido queimada, 
no mesmo espaço anterior, e mudaram-se todos para lá. 

A casa concreta, onde morava o indivíduo 
que morreu, deverá ser queimada. Passado algum tempo o espaço 
da casa poderá ser novamente ocupado, às vezes, como no exem
plo acima, pelo mesmo grupo doméstico que aí estava. Com a 
morte de um indivíduo desaparece o seu corpo e também a casa 
concreta onde ele morava. No entanto, assim como sua iden· 
tidade social será 'recuperada' pelo seu representante, também 
o espaço em que estava localizada a casa destruída deverá ser 
ocupado, pois a categoria social que aí se inscreve nfo desaparece 

com a morte da pessoa. 

' 
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CAPITULO V 

CONCLUSÃO 

~ . ., 



-

• 

• 

.. A casa Bororo é semelhUlte aos ossos; que ora 
segmam carne - vivos. ora seguram penas - aroe". 
(Renate Viertler. extraído de um bilhete deixado 
sobre minha mesa). 

Que conclusões podem ser tiradas daquilo 
que expusemos nos capítulos precedentes? 

Retomemos o início da exposiçlo. Demos um 
rápido panorama do cotidiano numa aldeia Bororo e em segui
da apontamos porque o grupo doméstico constituia um elemento 
importante para a compreensão da diversidade intra-cultural 
e de wn problema que já Malinowski apontara e que é o da 
defasagem entre o modelo concebido pelos informantes e aquilo 
que é vivido na prática e que o antropólogo verifica em campo. 
Apontamos também para ~ fato de que esta defasagem muitu 
vezes pode ser entendida como o resultado da manipulação 
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das nonnas por parte dos indivíduos em situações concretas. 

visando obter uma posição social mais estratégica. 
Concentramo--nos, .no capítulo Ili, na esfera 

propriamente doméstica da sociedade Bororo. Vimos que a 
composiçlo do grupo doméstico Bororo é extremamente hete
rogênea e as peuoas podem compartilhar de um mesmo espaço 
através de uma gama de critérios diferentes e que de mod,o al
gum se limitam à consaguinidade. Se nfo são consangumeos 
são, no entanto, pessoas que com o tempo passam a fonnar 
uma ·comunidade de substância' . Mostramos, além di~o. que as 
mulheres (principalmente a relação mie/filha) fazem um contr~
ponto à fluidez da vida social Bororo na medida ~~ que .ªtraves 
delas são .fixadas espacialmente as categorias soctaJ.S báSicas da 
vida Bororo: as casas, que no caso representam as linhagens e 
seu património de nomes, artefatos e papéis cerimoniais. 

Como se viu pela análise apresentada na se-

gunda parte do capítulo Ili a utilização dos grafos é um recu~ 
que facilita muito a sistematização dos dados de. cam~º·. ~rln~
palmente aqueles que dizem respeito às relações 1ntennd1V1duais 
no cotidiano da vida social. Como diz Bames (1972 : 26-5): 

" One important part of network analysis is the 
identification of clusters and cliques and the study 
of how these may transfonn themselves into or
ganized groups". 

De fato, esta metodologia pennitiu que se visualizasse de forma 
sistemática as relações entre "encostados" e entre indivíduos 
de mesmo clf e linhagens diferentes. Por outro lado, a organi
zação dos grafos ano a ano pennitiu também perceber como 

se transformam estas relações. · 
Um dos problemas do método de redes 

sociais que foi apol}tado por Mary Noble ( 1973 : 1 O) é o foco 
da rede - indivíduo ou grupo familiar . Como os dados foram 

sistematizados a partir de indivíduos enquanto n1e1nbros de 
uni grupo don1éstico específico puden1os contornar este pro

- blcn1a e mostrar con10 variavarn as relações de w11 indivíduo 
dependendo do grupo a que ele estive~ filiado . 

No entanto, como todo recurso fonnali
zante os grafos lev-ctm a uma esquematização dos dados de pesqui
sa e com isto corre-se o grande risco de empobrecimento da 
realidade pesquisada. Neste sentido pareceu-me interessante 
con1plementar a análise dos grafos com a utilização de um ou
tro recurso de análise que perm.iti~e o exame detalhado de 
certos casos, a fi1n de que se pude~e compreender de que modo 
atuam os indivíduos em determinadas situações concretas. A 
análise situacional permite exatamente perceber um aspecto 
que nfo é muito ressaltado pela análise dos grafos e que é a 
qualidade dinámica da vida social cotidiana e os vários conteú

dos que a definem . 
Com a análise dos grafos e a análise situa-

cion al procuramos mostrar a fluidez da vida social na prática 
do cotidiano, no dia a dia da vida Bororo. E é exatamente neste 
cotidiano que se percebe a importância do grupo doméstico 
Bororo. Como mostrou Crocker (p. 17, mimeografado) 

' 

.. 'The physical house itself, with all its totemic 
and cosmologjcal referents in the total village plan 
is the categorical, f unctional entity in the system " . 

Esta111os ta1nbém de acordo com Crocker quando ele diz: 

" I tlnd that the concept of the 'domestic aroup' 
as co1nposed of persons related by blood and by 
1narriage to be most inapproprlate to the Bororo. 
Their clans and houscholds are based on an idio1n 
o f conunon logjcal substance" (p . 17. mimeogra
faJo). 229 
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A casa Bororo só pode ser entendida a partir 
de uma dupla penpectiva. como mostra a epígrafe que escolhe· 
mos para este capítulo. Por um lado a casa constitui um espaço 
doméstico, das famflias nucleares e de indivíduos que se agregam 
a elas e vivem sob o mesmo teto, compartilham os mesmos ali
mentos e dividem entre si as atividades de subsistência. Mas, 
por outro lado, a casa é também o espaço físico onde se inscre
vem as linhagens e clfs: 

"une conftguration spatiale des essences lopques, 
les aroes, unies par leurs rapports anaJoglques aux 
totems des auues aroupes hétéroaênea, tandis que, 
dans le registre social, le 'clan' est uni seulement 
à tJavers des transactions avcc lea autres caté&ories 
sociales". (1977: 165 Crocker). 

No capítulo IV procuramos ilustrar esta 
segunda perspectiva através de uma análise do ciclo de vida 
Bororo. São dois os rituais que marcam de modo mais enfático 
a vida de um Bororo e de que a sociedade se utiliza para se 
reproduzir a si mesma. No ritual de nominação a criança é intro
duzida formalmente na sociedade Bororo através de seu iedaga 
(MB, nominador) e d~ mulheres do clf de seu pai que a orna· 
mentam para o ritual. Estas pessoas sintetizam de forma clara 
os atributos que formam a personalidade do homem Bororo 
e que integra de modo consistente aspectos jurídicos (transmi
tidos pelo iedaga e •ociados à ma trilinearidade) e aspectos 
de um caráter mais místico (associado à patrilateralidade), como 
tentamos mostrar nos capítulos III (páginas 89-93) e no capí· 
tu lo IV (página 184 e seguintes). 

Através do nome a criança é identificada a 
uma categoria social (a linhagem de um clã) que a localiza na 
sociedade Bororo permitindo-lhe uma atuação específica. Esta 
identidade, da qual a criança passa a ser portadora através do 

nome, corresponde a um processo de reificaçlo dos heróis cul
turais da sociedade Bororo que em tempos míticos estabelece
ram os fundamentos da vida social dos Boe e que deve agora 
ser vivida por homens concretos. 

Por outro lado, durante os ritos funerários 
é necessário recuperar a categoria social, que nlo pode ser -per
dida' com a morte de um indivíduo. Manuela Carneiro da Cunha 
desenvol~u um interes.unte trabalho ace~ca das representações 
relativas aos mortos e da construção da noção de pessoa entre 
os índios Kraho. Segundo ela: 

" ... a morte não se satisfaz em destnair o que cha· 
mamos de organismo, mas inida também um proces· 
so de dissolução do homem social" (1978 : 2). 

Entre os Bororo a morte nfo inicia um pro
cesso de dissolução do homem social. Pelo c~ntrário, esta per
sonalidade social é não só recuperada através do aroe maiwu 
como também enfatizada através da própria omamentaçlo do 
aroe maiwu durante o funeral. 

' 

• 

" ... l'aroe maiwu se pré sente 1 la ftn du cycle fu. 
néraire, dans une paiure synth~tique qui ressemble 
toutes les connotations lconographiques du nom 
d u dé funt. Ainsi le substltut, son double en quelquo 
sorte, porte les peintures corpordles de l'aroe 
de plus importante du clan du défunt, dlver1 orne· 
ments liés à sons groupe de noms, mil• aulli dé· 
corations que le mort a merltées par l'accomplis1e· 
ment de ses devoirs vis-à-vis de l'autre moltl~ .. 
(Crocker, 1977 : 175). 

Através da análise de um dos elementos do 
funeral - o cabelo dos enTutados - proc.uramos mostrar como 231 
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• 

é possível pemar a continuidade da vida social Bororo a partir 
de certos processos específicos de transformação - dos homens, 
dos objetos criados por eles, das categorias sociais que eles en
carnam . 

Nwn outro trabalho desenvolvi mais deta
lhadamente wna análise sobre outros elementos do funeral, 
como a onça que deverá ser caçada como mori e as cabaças 
mortuárias -- powari aroe, guardadas pelos parentes do morto~ 
são elementos que tem muito a dizer sobre a cosmologia Bororo 
e sobre a própria noção de pessoa nesta sociedade. (Caiuby 
Novaes, 1981 ). 

Mas tudo leva a crer que ao falarmos do ci· 
cio da vida dos indivíduos nos afastamos de nosso tema central, 
do grupo doméstico. Começamos com a composição dos indiví
duos em uma casa Bororo, terminamos com categorias sociais 
como o clã e a linhagem. 

Retomemos novamente um Autor que já 
citamos inúmeras vezes. 

•• ... le clan n'existe pas s<Xiologiquement ou sim
boliquement en dehors de ce n1oments rituels. 
Cette émergcnce de soi claniquc, sulcmcnt par le 
processus double d'une collaboration avec un opposé 
métony1nique de son propre clan et avec un contrai
re métaphorique de l'autre n1oitié, est le mode 
t ransactif par lequel les Bororo construisent un 
miroir pour l'identité" (Crocker, 1977 : 170). 

Ora, e aqui finalizamos, o clã Bororo nfo 
existe apenas na cabeça das pessoas. Embora as pessoas de cada 
clf estejam muitas vezes dispersas em várias casas (fundamental
mente em virtude da uxorilocalidade) o clã enquanto categoria 
social se inscreve fisicamente no plano da aldeia, no espaço 
ocupado por cada um dos grupos domésticos, que por sua vez 
pode ser detectado· pelas casas, onde tudo flui , tudo se trans
forrna , mas as 1nulheres pem1anecem . 
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PARA LETI'URA DOS GRAFOS 

Trocas 

' TI. Doação de pequenas coisas como gulo-
seimas, mate, querosene 

em casa de 

para tal. 

T2. Trocas Simétricas simultáneas 
T3. Doaçlo de alimentos 
T4. Fazer refeições, tomar mate, sucos, etc., 

TS . Doação de animais domésticos - cachorro 
T6 . Doação de arte fatos e de matéria prima 



246 

Favores 

Fl. Tomar conta da casa, ir buscar água 
ou lenha, cozinhar, trazer algo ou ir chamar alguém, apanhar 
objetos, traduzir para o portugu~, cuidar dos cachorros 

canoa 

funeral 

F2. Empréstimo de casa, empréstimo de 

F3. Fazer mudança para abrigar em sua casa 
F4. Cortar o cabelo de 

Relações Temporárias/Ritualizadas 

TI . Morar na casa de, por causa de algum 

T2. Passar urucu em/matar coruja e dar para 
T3 . Carregar caça ou pesca 
T4. Choro ritual 
TS . 'Mori' para 
T6. Cozinhar para/Dar comida para 

Negativas 

Nl . Roubou de 
N2. Sepuaçlo de casal 
N3. Intriga simples a respeito de 
N4. Radicalizações da relaçlo negativa 

~ ! ! 
~ 1 ~ : 
... i i 1 

. ! 1 
1 1 1 

IO l.O - -
. 
' 1 • 1 

. . . 
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Casa À 

Baadojeba Cobugiwu 

1970 ( S pessoas) 197 .1 ( 6 pessoas) 

AI 

+ • 

- 6 
A! 

A 2 A3 

., -

A4 
A4 

1971 l4 pessoas) 

AI 

-

A 1 Abelardo (lwagudu Kujagureu Suture Agadu • 
A4 A 5 A 2 Adebíde (Bakoro Ecen1e, Jerigi Otojiwu) 

A 3 AfonS<> (Paiwoe Kujagureu. Alurua 1 
A 4 Americo 
i\ ' Ana 
\ t-- Ante nv1 

252 -\ • \racv IBakor\\ h:t.ra~ . Jengi 0 1u11wu1 • 1 1 

C' ASA 8 Ba..Sojebl Cóbupwu( 1970) 
BokodOri: Ecene 11973) 

84 

8 1 

0=6 
8~12 
~ 

13 . 1971. Casa vazia. M\ldaram ... todos 
p1111 a aldela do Perlpra. 

85 

1973 ( 10 peuou> 

Q o 
8 13 

B li B 12 

"' B 1 Banira (Balcoro Eçerae, Munvia llwuFtceba) 
B 2 Bullio (Boltodorl EcerM, Bokodori Aldrt) 
B 3 lbstllna (Bakoro Ece,..) 
B 4 Bartolomeu (8akoro- l!eer ... Munui1 Uwuaeec:eb1 J • Saiu em 19? 1 
8 S - Bt"'-r• 
8 6 -- Beth (Bo~odori Ee11111) .. w 9 
8 7 ··- Bolwr(J<Je, Kl Bakororo) .. W 10 (A 2) B 14 - Bonlf6clO(Ba1dojeb1 Arua) 
8 8 ·· Bonita .. WJJ (A 4) B 15 - Benmdl (Budojeb• Merirlbo) 
89 ·-Bdpda .. Wl4 (A.5)116-Braz 
810-
B li - Belisatio .. W 11 
B 12-- Bravllo-+ W 12 
8 1.l Brlpte (lwqudu Aroia Kurheubotaltejewu) ... P 9 --coreu 253 



e 12 e• 

1973 (8 posou) 

C 12 C4 

197.S (4 P•SOH) 

e 12 C4 

254 

e .s c 1 

CJO e 11 

C 1 - Cada (Bokodori Eoe111e, lnokuri) 
C 2 - Candldo(Aroroe. Brimodo) 
C 3 -Camil.a 
C4 -CarUto 
C .S - Carla (Bokodort Ecerae Kalgu) 
e 6 - Carlos (lwagudu) 
C 7 - Carmem (Bokodori Eoerae Kaigu) 
C 8 - Celso (Apiborege Kujtaureu K11zugusu-> .. J 7 ... W 1.S 

(13) C 9 - Carolina (Aroroe Mano Kurireu) 
(T 4) C 10- Clineu (Bokodorl Eoerae) 

C 11 - Cla111(Aroroe)-+ 1 
e 12- ClodoaJdo 

1973 (9 . 8 pe•Oll) 

09 

os 06 

-
' 

197.S (10 pe11oa1) 
Todos que eat1vam na casa om 1973, 
com exceçlo de O 8. Alem deles b t.s. 
fliho de D 3 o G 7 (urna mulher Kle) 

6 
p7 D8 

saiam 6-1974 

º' l 
o l.S 

D 1 . . Deni .. (Bokodori l!cer•, lnokuri) 
Dl - OJ!ma 
D 3 - Dante (Baadojtba ANa) 
04 - Divina 
D S ·• Dom!Ulla 
D6 · Dora 
O 7 -· Dulce (Bakodort l!cene) 

G7 

D 8 -· DaYl (lwapdu Kujlaunu) X 4, K 4, 113 
09 - Dario 

(G 8 1 O IS Donato (KJe) 2SS 



1 
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CASA I! lokodcwt 

( 1970) ( 7 pcllOU) 

7= 6 
lil El 

IJ 

1973 (3 J*IOU) 

=6 
E2 

E3 

CASA F llUe 

6 - 0 
87 16 

l li 812 

=~ 

Ó
-~ 

E3 B4 

ES 

E 1 - tiia (Bolrodort fnokurt) 
I! 2 - Eduardo (Apibor .. Kujlpnu. kunaauaua) 
E 3 - Jil&he1 
8 4 - l!ulatio (lw .. udu) 
l S-Enn.lprcla 
B 6 - lelh (lolrodort) 
1 7 - lollvu (JO. KI Bakoioro) 
1 11 - 81Mcuio 
8 12- lnullo 

<UI F IC» 

1973 (6 pcceou) 

0-6 
PI P2 

~-
F4 

PJ fS 

P6 PI 

6 
P7 

1915 
~- tocb paA wna 
cala no r.:»to lndfprui - W 

f 1 - fllo1119na (IOt KJ .lakororo) .. W J 
F 2 - ·falllto OW11udu coNu) ... W 4 
FJ - P1óra-WS 
P 4 - Ptmando (lwf1Udu êoreu) • 1 14 
F S - Favk> .. W 6 
f 6 - Frtcla .. W 7 
F 7 ·- Ftrctinando (Bokodori f.cerae Boeakejewu) 
F 8 - fab~la 

K.le 1970 

1970 r---------__,B11dojeba 197.l 

(9 pc~)ó + ( l ) -l_\ 
G 1 G2 

G6 

G8 

1973 (10 pessoas) 

GIO 

Civilizado 

Gl 

( 

·-· A 
·-- ~ 

G 12 

=O 
C IS G 13 G 14 

. . 
G 17 -

+ =6 
G 10 GJ G 12 

''cl Yilludo" OU Gil Ct• 

G 20 G 21 

== !~ 
G4 G5 

Glt> G 19 

G 18 

l 
G 16 G 19 

lS 4. K JS) li l Gertrudes (Kie êo,.u Ki Baltororo) 
CS S, K 16) G 2 - Gtrvílio (Aroroe Manokurirw) 

(S 6) G 3 · Gellúa (Kl• kujapireu Torv AkaJuJ . 
(S 7) G 4 • Glkela (Xie Kujapreu Toro AJtadu) 
(S 8) G S Graco (Bakodori lnokuri) 

G 6 Geruaia (Kit êoreu KI Ualtororo) 
G 7 ·- Gl1ucl1 (KJe Ki Bakororo) 
G 8 ·- Gllnw .... D IS 

(J 6) G 9 - Gloria (Bokoclorl Ecerae) 
(1 2) G 10- Gofredo (Budojeba Noapalcpa) 

G 11- Oorete (Ballodojcba Noapaicp11) 
G 12- Gtuseppe (Kit) 
G 13- Gumerc!ndo 
G 14- Geno~va (Bokodori lnokuriJ 
G IS- Gabriela (Baadojeba Noapaepa) 
G 16- Genl 
G 17- Geralda 
G 18- Garci1 
G 19- GulU11m1e 
O 20- Graça 
G 21 Gustavo 25 7 



CASA H Budojeb• 

1970 (7 pesaou) 

6 
111 H J 

o 
11 l H4 

HS 

1971 (1 petlOU) 

HI 6 
HS 

H2 o 
HIO 

1973 (7 petlOU) 

r' .... __,, 6-0 
H 1 H8 H9 

H 10 "' li H 12 

258 

G 
K9. 

o 
H 11 H 12 

H 13 

, 

l 97S · Casa vula 

H l Hebc (Baadojeba Arua) 
H 2 -· Heitor (Budojeba Arua) -+ B 14 
li 3 - Harolclo (Bhimodo) , 
H 4 ··· fllda (BMclojtba Morirtbo)-+ B IS 
H S - Humberto (Budojtba Merirlbo) ... B 16 
H 6 - Hor4cio (Budojtba ANa) 
H 7 - RerÍnlnda 
H 8 ·· Henrique (Budojtba)(O 4) 
H 9 - Helena (Aplbore1e) (O J) 
H 10- Helolla (OS) 
H li - Htrcut.no (O 6) 
H 12- HUIO (O 7) 
H I~ Hello (O 8) 

CASA 1 Aroroe 

1970 (4 pHIOll) 

ó õ 
14 1 J 

1973 (7 pe~•) 

6==0 6= 
6110 1 5 14 16 

1975 

0 =6 
J 4 IS 

·== u= o 
112 1 li 

1 13 -

o 
18 19 

6 
16 17 

18 . 

6 6 
1 10 114 

1 1 - llmmla (Aroroe) .. L S 
1 2 - buc (Budojeba Noapaiepe) (G 10) 
13 - lrent (ArolOt Mll\O Kurlreu)-+ C 9 
1 4 - lnna (Arome) 
1 S - lv111 ~woe êoreu) 
16 - lrlnou (Aplborep) 
1 7 - Dana (Aroroe cebe&lwu) 
1 8 - lnK!o (Aroroe c:eboalwu) 
19 - Isabel (Palwoo KuptUrtu) (Q 6) 
1 10- Inul (Arorot cebllJwu) 

(C li) 111- Ida (Aroroe cebollwu) 
1 12- lddoro (Bladojeba c:eboatwu, Bakoro Eunc) (K 2) 

• 113- ho(twaplu KujapRu)(X4 , K 4; 08) 
(f 4) 1 14- Do (Iwaaudu êoreu) 259 



CASA J lw.udu 1970, 71 . 7l 
Bokodori 1975 · 

1970 

O · 
J 1 

J3 

J973 

6= 
JS 14 

J 6 
- 6 

J 7 

Ja 
J9 J 10 

197S 

o 
J6 

260 

• 

• 

J 1 - Julie (lwapd11 ÕONU) 
J l - Jultmar (Bu<loJ-ba Mamlda Uwu ... ceba) 
J 3 - lutl#f (8udojtb1 Jert• Otojwu) -+ A 7 
J 4 - J\ldf&h (lwaaudu KuJll.,,...) 
JS - Jac6(Aptbor• Kuruaup11) 
J 6 - JUlt1n1 (Bolrodorl &0111) (G 9) 
J 1 -Jolrt (Apiborep Kujqureu) (C 8, W 1') 
J 1 - Jorita 
19 -Juwnal 
J 10- Juliana 

• 

1970(2 plllOM) 66 
KJ K.4 

==6 
Kl 

KJ K4 

n-6 
~ Kll 

K 13 K 14 

197S I 

0-6 
K li K 12 

K 13 K 1., 

K9 

K7 K8 K 10 

o 
K IS K 16 

o 
K 17 

K 1 - Keila (lw•udu Kujaau,.u) (X 1) 
(X 2) IC. 2 - 1.utor (Baadojeba cebeatwu Baltoro l!cer11) -.1 12 
(X 3) K 3 - Ku.muru 

K 4 - Kab61o (X4, D 8, 113) 
K S - Kllma (Jw11udu AJOla KwtNu) 
K 6 - KAl.ur (lwapaclu Butor• Apdu) 
IC. 7 -Kako 
K 8 - Kalm\111 
K 9 - ICebna (lwqudu Arola Kurtreu) 
K 10- Kuelm 

(X S) K 11- Kandira (lwqudu KuJllureu) 
(X 6) K 12-K1ko (Kje) 

- K 13-KIJiW 
K 14- Karl 
K IS- Kadla(KJe) (C l,S4) 
K 16- Kafka (Aroroe) (G 2. S) 
K 17- Klb 

261 
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CASA L lwlpdu Kujapreu 

1970 (4peu~O - A 
Ll tr 

L3 L4 

L l - Lai.s (lwaaudu Kujapreu) 
L 2 Uneu (Daadojeba Bakorokudu) 
L 3 - Luii.a 
L4 - Luzia 
L S - IAonor (Aroroe) (11) 
L 6 - Ludana (Baadojeba) 
L7 - Uane 
LS - Uvto 
1. 9 leocádia (Aroroe coreu) (P 4 . S 3) 

CASA O Apiborep 

1970 (7 pea-.) 

º -6 
0 2 

010 

-

O 1 - Odete (Aplboreae Kurusuaua) 
O 2 - Osório (Bokoclori Ecer .. Kalau) (Z 4') 
O 3 - Olp (Apiborege Kujaaureu (H 9) 
O 4 - Odilon (Baadojeba A.rua Nupliepa) (H 8) 
O 5 - Otília (H 10) 
O 6 - Olaoro (ti 11) 
O 7 Ollmpio (H 12) 
O 8 - Oswaldo (H 13) 
09 - OKar 
O 10- Odill 263 
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CAIA P Apt1t°"fl 

l970 (6 peeaotll) 

6= 
P7 

1973 (4 peaou) 

~ 

P3 

197$ ($ peaoea) 

6·-

PJ 

P4 

P3 

0=6 
PI P5 

0~6 
PI PS 

6=0 
, ., , 16 

ú 
PI 

o o 
P9 , .. 

P 1 - Plerin• (Aptborep K\ljapreu Kuruppa) 
P 2 - Ptinio (Bokodort 1.ce ... Kaiau) 
p 3 - Portlrta 
P4 -hullna(Arooe êoma) -+S3 ... L9 
, 5 - l'lulo (Budojlba) 
P 6 - Palmlra (Aplbo.9• Kunaau1u1) 
P 7 - Phatarco (Balldojebl) 
r a - J11at1o 

(B 13) P9 - Ptrola (lw1padu ArGAa Kurbtu õonu) 
P 1$- Pllccal (Budojeba Jertat Otojlwu) 
P 16- Pedrot1 (Paiwot Õoreu) 

CAIA Q l'alwoe CASA ll Potwoe 
Bokodorl 

)970 (8 pellOU) 

0 - 6 
Q 1 Q2 

QJ Q4 

Q6 QS 

Q7 Q8 

1973 (13 pe•ou) 

O-A 
Ql ~ 

o 
Rl 

QJ 

R l 

RJ · R4 R$ QS 

197$ ($ peUOIS) 

6+-o 
QI 

-

QS 

Q8 

Q4 

Q7 Q8 

Q l - Quintlna (Patwoe Atunaakujaau.reu) 
Q 2 - Quidno (Bokodor: Jestai OtoJwu) 
Q 3 - Qu1ra (Palwoe Kuja11ueu) 
Q 4 - Quardm (Bok\ldor: Ecleru lwau) 
Q S -Queiroz 
Q 6 - Qu.intiliana -+ lubcl ... l 9 
Q 7 - Quare1ma 
Q 8 -· Quetma• 
R l - Raulfalwoe) 
R 2 - Repna (Bokodort Ecerae Boe Akojfu) 
R4 - Remto 
R S - Raf•la 265 



1971(2 2 ,. •> 

0=6 
s 1 12 · 

197J(l0pr••) 

0=6 
SI 12 

o 66 
13 S9 Sl9 

1975(•~··1 -

0=6 
s 1 52 . 

6 . 
s 10 

266 

0-6 
S4 

S7 

S7 

S5 

=6 
S8 

, .. . 
==6 

SI 

(Pl6) 
(P IS) 

' 

s 1 ·- Soma (Niio. Gonu) 
S 2 - S."'° (l•doJlbe .11-. Otojlwa) 
SJ - S.an.(Aloloeêoin)(P4, L9) 
14 -a.B(bêareu)l. IS,G J) 
IS - t.i1u(Aloroe)(K 16,02) 
S6 - So-.(03) 
S 1 - Sua (G 4). 
S 1 - Sllnuel (Bokodori) (G 5 > 
s 9 - Slrafim (Bolrodori) 
S I~ Sebattlo ~li) .. W 16 

T7 

1970 (4 ptll08I) 

0=6 6 
Tt T2 T4 

1973 (13 plllOll) 

{)-6 
':fr1' T6 

0-6 
T IJ â\dlo Kaiabi 

T7 TI T9 T 10 

o 
T JS 

-õõ 
T 12 T ll 

T 14 

197S (9 pe90U) 

o 
TS T6 Til T 13 

T9 T 14 

TIS 

T l - r ...... (B•dl»ja'b1) 
T 2 - Tldlu (Bolmdod) 
T 3 - Tlllla (•w'oJtba) 
T4 - TlllO(loko4od) .. C 10 
T S - Teodola (lt1~ba) 
T 6 -- Tenosto (lw .... u ÔONu) 
T7 - T"81o 
TI - Tom• 
T9 - Tlta 
t 10-Tuba 

1 

T li - Tina (hnau4u ICujtprtu) 
T 12 - TanaJura (Bladojlbl) 
T l 3- Tlmorlln 
T 14- Tava• 
T 15- T•la (lw1pdu êoreu) 
T 16- Tobtla(?) 267 



CASA U lokodDd (• roça do a-to mdípna) 

1973 

UI 
=6 

U2 

U3 

U4 

197S 

==6 
u 1 U2 tJ s 

lJ3 

U4 

268 

• 

U 1 · Urania ( Bokodori Ectne) 
U 2 - UliaNa (lwapdu Kujll"f'u) 
U 3 -· Urblna 
U4 Unlllina 
U S Ubaldo (Bokodori Ecerae) (Z S) 

• 

• 

CASA W Bokodori lüe (no posto indíat"•I 

1970 
(6 pcasoas) 0 - 6 

W3 W4 

ws W6 

1973 C:asa va~.IH . Estavam todos na Casa F 

1975 ( H> pessoas) 

o ·:-:.: /':'~ 
w 1 w ] 

... 
6 --I 

W9 w 10 U W7 

w 16 (\ - 1 
~ Ll I - -. -.) 

w 15 w 13 Wll w 12 

w 14 

L~ 
W4 

ws W6 

W8 

W 1 •• WUma (Kie) 
W 2 - Walmor (Bokodori) 

(F IJ W 3 ·· W111da (Ktc Ki Bakodoro) 
(F 2) W 4 - Wilmar (lwagudu corcu) 
(f 3) W S - Wcra (Klc) 
(F S) W 6 - W11nderley 
(F 6) W 7 - Welcd1 

W8 - Wanesaa 
(B 6) W 9 - Winlnh1 (Sokodori Kaiau) 
(B 7) WI O - Walter (KJe KI Bakororo) 
(8 li) \Vil - WWtam 
(B 12) Wl2 - Waldemar 
(B 8) Wl3 ·- Waldomlro 
(B 9) Wl4 - Wltoria 
(C 8, J 7)Wl S - Wladimlr (Aplborew Kurugugua) 
(S 10) Wl6 - · Wagner (Kle) 

.._ ________________________________ ...... _____________ ~~~~~ 
269 
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CaJ11 X lwaaudu 
(Hospital do posto indígena) 

1970 

6 
XI X2 o 

X :i X 4 

X 1 Xica (lwagudu Kujagureu) .... K 1 
X 2 Xavier (Baadojeba cebegiwu Bakoro Ecer•e 
X 3 Ximenes K 3 K 1 
X 4 Xi110 - K 4 ... D 8 .. 1 13 
X 5 Xina (lwagudu Kuj.ureu) ~ K 11 
X 6 Xavante (Kle Ki Bakororo)-+ K 12 

1973 Estavam todo1 na Ca11 k 

Casa Z Bumlllla aejewu 
(Casa dos Homens) 

1970 Z 1 Zen(Baadojel>a) -• .:asa "J"~ "P" 
l 97S, 1975 + Z 2 - li (Aroroe)-+ casa 1 

1973 + Z 3 Zepelln (Baadojcba) ... casa H, P 8 
J 973 . 1975. 1977 z 4 -- Zuqulm (Bokodori)-+ casa O - O 2 

1973, 1975 Z S Zúaldo (Bokodori) - casa U U ~ 
197 3, 5 + Z 6 2'.A!llo (lwagudu) .... c.sa D 

• "' 

~-· 

.. 

e 

PS 

- .... ~- 1 ,.,,,_ 

• u: --• • - -

-• u• 
V) !.. 
S\ • 
,..... IXI • --<• --• u: 
M -r-. • 
°' IXI • - -

-<· --• u: -

-• u: 
o -
~ - -• 

IXI ·• -
-<• 

c:n 

'< 
~ 

u 

1-

.... ---
,....M,...._, 

1 - 1 

1 M 1 

MM--

1 - 1 

00 

-

-

-
00 

00 

o 

...... 1 

1 N M (f"I 

-M--\DM -
--M 

--N 
-'MM-f'""'V) -

, _ 1 --

. 

--· -· . • • • --- 271 
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E E 

E 

G E 

B 

o 

Alde.ia do Córrego Grande 

~ 

1sG@10 
....___ 

casa queimada 

B e 

TABELA DE EQUIVALÊNCIAS 

A4 = 116 F6 = W7 
A7 = J3 F7 = Wl 
84 = Sl 1 
86 = W9 Gl = Kl5 =S4 
87 = WlO G2 = Kl6 =SS 

B8 = Wl3 G3 = S6 
89 = W14 G4 = S? 
811 = Wll G5 = S8 
812 = Wl2 G9 = 16 
813 = P9 GlO = 12 
814 = H2 G23 = N6 
815 = H4 G27 = N7 
816 = H5 G28 = N8 

C8 = J7 =Wl5 = F8 H8 = 01 
C9 = 13 H9 = 03 
ClO = 010 =T4 HlO = OS 
Cll = 111 I 

Hll = 07 
H12 = 08 

07 = T16 H13 = 09 
08 = 113 =K4 =Tl7 =X4 
015 = G8 11 = MS 

07 = Tl6 
Fl = W3 19 = Q6 

F2 = W4 112 = K2 
F3 = ws 113 = K4 
F4 = 114 115 = Tll 
F5 = W6 

Kl = Xl 
K2 = X2 
K3 = X3 
Kll = X5 
Kl2 = X6 

Ll = Ml =Nl 
L2 = M2 = N2 
L3 = M3 =N3 
L4 = M4 =N4 

N9 = P4 =S3 

02 = Z4 

P8 = Z3 
PS = Zl 
P15 = S2 
P16 = Sl 

SlO = Wl6 
S14 = T12 
Sl6 = T14 

T20 = V2 

us = zs 
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Alguns dados sobre a população Bororo 

Aldeia do Perigara. Julho de 1971 - 90 indivíduos 
Aldeia do Meruri. Julho de 1972 - 201 indivíduos 
Aldeia do Tadorimana. Outubro de 1975 - 48 indivíduos 
Aldeia do Jarudori . Julho de 1977 - 25 indivíduos 
Aldeia do Córrego Grande: 

Julho de 1970 - 104 indivíduos 
Julho de 1971 - 70 indivíduos 
Setembro de 1973 - 139 indivíduos 
Novembro de 1975 - 116 indivíduos 
Julho de 1977 · 143 indivíduos 
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I' rabalhos publicados nesta < 'oleção : 

1 CaipiTas Negros no Vale do Ribeira. 

Renato S. Queiroz. 
2 . Os Senhora da Terra e os Homens do Mar. 

e. Serrano. 
3. O Negro na Televil4o de São Paulo. 

Solange M.C. Uma. 
4 . Os Ciganos. 

Maria de Lourdes 8 . Sant'Ana. 
S . Socializaçlfo e Relaç(Jes Raciais. 

Irene Maria F. Barbosa. 

6. Nomes e Amigos. 
Aracy Lopes da Silva. 

7. Os Ba1anga de Shaba. 
Kabengelê Munanga. 

Seçção de Publicações e Gráfica da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP. 
R.ua do Lago, 717 --·CP 81 OS 
Cidade lTni\'ersitária -· (CEP O 1051 ) 
São Paulo (SP) tel : ~ 11-2431 
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