
Os Bororo - uma sociedade indígena 
que ensina que, apesar de tudo, a morte 
pode ser bela e companheira na vida do 

homem. 
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A mortalidade do Homem tem sido alvo 
de considerações religiosas, filosóficas 

e estéticas desde tempos imemoriais. A pro
cúra do sentido da vida humana sempre per
meou a criatividade dos pensadores. 

A busca de respostas a esta questáo re-dun
·doa também em abordagens científic~s, le
vando-se em conta mecanismos de ordem 
p~íquica, sociológica, cultural, ecológica e 
histórica que se repetem, de maneiras diver
sas, ho seio das populações humanas. Lidar 
com estes ·mecanismos básicos envolve, entre 
ou as coisas, desvendar uma dialétic.à entre 
a vi ão de mundo do cientista e a do seu 
pare · ro no diálogo, o "índio". o "diferente". 
o "e ' tico". Explicitar esta dialética entre 
referenciais de vida humana constitui todo o 
esforço do etnólogo, o antropólogo que se 
dedica ao estudo de sociedades diferentes 
daquelas que nos são familiares, já que o 
objetivo é traduzir, para a nossa linguagem, 
idéias e condutas que nos são estranhas. 

O presente livro insere-se no conjunto das 
contribuições para uma Antropologia da Mor-· 
te e da Etnologia de s0ciedades indígenas 
brasileiras. Apresenta-nos aspectos dàs id~1as 
e práticas desenvolvidas pelos B_oroto do Ma
to Grosso qum\do de trata de dispensar cui
dados aos mortos e enlutados. Extraordina
riamente complexos e requintndos, os fune
rais bororo engendram padrões de coopera
ção vitalícia entre enlutados e aqueles que 
lhes prestaram serviços cerimoniais. Ao final 
de tudo, lembrança suave de tanto esforço e 
sofrimento durante o luto, ce-lebra-se uma re
feição, quando panelas fum egantes e bande- · 
jas com saborosos alimentos são alegretnente 
oferecidas àqueles que, ntuando corno repre
sentantes dos mortos d 1r:mtc os funer:iis, são 
chamados de "almas''. 
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As três "almas", representadas por dançarinos vestidos com saias cerimoniais feitas de broto 
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diadcmas de penas de arara dos subclãs dos mortos que representam. Na foto, vê-se também 
um chefe cerimonjal que acompanha os dançarinos quando estes saltitam ao redor do túmulo 
de um dos mortos, feito na parte ocidental da .praça da aldeia bororo, e um cesto-ossuário 
pintado e amamentado do fmado cujos ossos ainda não foram emplumados (cf. texto, 
p. 98). 
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INTR.ODUÇÃO 

' 

SEGUNDO UM BORORO, O FUNERAL CORRESPONDE A SEGUINTE 

expressão: Boe evi boegoare boejerimagarema boe itagarema, 
o que, traduzido literalmente, quer dizer: "O falecimento dos Bororo, 

acabamento dos Bororo, maus cheiros dos Bororo, a cabeleira de 

acumã do cilindro Marido dos Bororo" (cf. Muccillo, 1977 - ·notas 
de campo). 

O funeral constitui um modo de restabelecer a ordem doméstjca 

e comunitária, a harmonia sucial e a integridade física dos enlµt.ados. 

Consiste basicamente de: 

1. Cuidados com o côrpv do morto: enterro primário; áceléra., 

menta, por meio de águ~, da putrefação das carnes; lavagem e or

namentação dos ossos, col0cados em um cesto para serem enterrados 
definitivamente; 

2. Cuidados com a propriedade do morto: a) a eleição de um 
"substituto" do finado, que vai usar os objetos e enfeites mais va
liosos do morto durante danças dos mortos recentes; b) a queima 
e quebra dos objetos (panelas, esteira, abanicos, armas etc.) que são 
reduzidos a cinzas, colocadas no cesto de ossos; e) a colocação dos 

enfeites do morto junto aos ossos lavados e emplumados pelo "subs
tituto", acrescido das pll!mas usadas por este por ocasião da dança 
em homenagem ao morto, além de lascas de pedras ou objetos cor
tantes, \ltilizados pelos enlutados para os cortes do corpo; o conjunto 
é colocado dentro d,e um grande cesto funerário, subdividido ~or 
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seqüência de seu grande decréscimo populacional no decorrer dos 
260 anos de conta to com o "civilizado". O primeiro massacre de 
Bororo feito por civilizados remonta ao ano de 1719, o ú\timo, ao 
ano de 1976, pot ocasião da c.hacina do Meruri, quando, além do 
padre diretor da Missão Salesiana, foi assassinado o Bororo Simão, 
em razão de conflitos de terra com fazendeiros vizinhos. 

A convivência com o "civilizado'' exigiu a redefinição das estra

tégias de sobrevivência sempre discutidas e.m conselhos de chefes, 

reunidos na grande choupana central. 

Apesar da grande valorização das atividades de caça, muito 
importantes para a sua religião, os Bororo foram obrigados a 

intensificar o cultivo das roças, tradicionalmente realizado por 
mulheres. Exceto o cultivo de uma espécie de milho tradicional, 

não mais consumido pelos Bororo da atualidade, as roças bororo, 

além das pla~tas úteis tradicionais como o urucu, tubérculos, pal
meiras, possuem tambétn plantas de origem "civilizada": a mandioca, 
a banana, o arroz, o nrilho "de .civilizado", a cana-de-aç~car, o ma
mão, ·a laranja. Atualmente as roças são trabalhadas por homens, 

cuja produtividade itunca corresponde às expectativas dos repre

sentantes dos órgãos tutores, missionários e agentes governamentais 

da Funai. O trabalho de roça constitui resposta a um conjunto de 
transformações ambientais: diminuição de terras de exploração, de
terioração crescente dos solos das terras das reservas, imposição de 

padrões de trabalho e tecnologia não tradicional, depredação faunís

tica e florística acarretada pelo "civilizado", a não-autonoroia dos 

índios com relação à seleção e obtenção de mudas, sementes e ins

trumentos de trabalho e o suprimento de novas necessidades mate

riais criadas pelas relações interétnicas (roupas, alimentos, remé
dios). 

Apesar de algumas dificuldades, a pesca continua sendo atividade 
das mais importantes, já que é dela que provém o abastecimento prin
cipal do alimento protéico. Os Bororo são pouco receptivos à introdução 
do gado, preferindo a carne de eaça e o peixe à carne de gado, o que 
entre outros fatores se explica pelo ethos caqador de sua cqltura. 

INTRODUÇÃO 13 

O presente trabalho• tem como foco analisar as cerimônias fu
nerárias bororo, relacionando-as com alguns aspectos da religião e 

mitologia, além de interpretá-las como mecanismos de adaptação a 
um ambient~ específico: o contato contínuo com o civilizado, i:eJh 

resentante de uma economia capitalista, baseada em fases rápidas 
de expansão, incidindo, de modos e em tempos diversos, sobre as 
aldeias remanescentes da tribo. Estas se encontram em nichos eco
lógica e historicamente diferenciados, demográfica e territorialmente 
desfalcados pelo "civilizado", o que implicou profundas trans
formações ecológicas que ainda estão por ser melhor investigadas. 

Apesar de todas as dificuldades, os Bororo, embora integrados 
como mão-de-obra desde os inícios do séc~lo, não podem ser con

siderados como assimil'!d0s. Pelo contrário, em detrimento de todas 
as tensões internas e pressões externas geradas pelo contato inte
rétnico, os Bororo não abriram mão de um padrão de vida "aldeado", 
fundamentado em períodos de autonomia relativa dentro do que 

ainda é possível desenvolver num contexto de dependência do bran
co. Esta '~autonomia" expressa-se por atividades sociais pouco re

levantes para o civilizado - como as cerimônias iunerárias que, 

observadas desde 1827 e11;tre os Bororo da Campanha, perduram 
até hoje - exercidas em lugares. e tempos que pouco comprometem 
as atividades rotineiras dos Bororo enquanto mão-de-obra. 

Baldus aponta, em 1934, a justaposição entre religião tradicional 
e o cristianismo entre os Bororo das missões (cf. Baldus, 1937:307), 
e Saake ressalta, em 1952, que o cristianismo dos Bororo residentes 
em Córrego Grande,' advindos das missõ~, se resumia a orações e 
ao uso de terços e medalhas. De resto, participavam ativamente das 
práticas e crenças mágico-religiosas tradicionais (cf. Saake, 1953:51). 

* Representa uma versão adaptada e mcxlifiGàda de parte de uma tese de li
vre-docência apresentada ao Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, avaliada pelos 
professores Egon Scháden, J ui io Cesar Melatti, João Baptista Borges Pereira, Roque 
Laraia e Silvio Coelho dos Santos, a quem muito agr~deço pelas valiosas sugestões. 
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·os dados históricos mostram a constante associação entre as co
munidades Bororo e a prática de funerais, sendo justificado assumir 
que estes correspondam a estratégias de vidá úteis à sobrevivência 
na medida em que envolvem benefícios suficientes para compensar 
os esforços neles investidos. Gross aponta inclusive a possibilidade 
não apenas da conservação mas da intensificação de certos aspectos 
da vida cerimonial após o contato interétnico (Gross, 1979a). 

O funeral transformou-se em expressão da identidade étnica bo
roro,_ como bem revela a seguinte observação de Rondon, feita por 
ocasião de um reencontro com seu velho antigo, o cbefe bororo 
Cadete: 

"Sabe o que ele [Cadete] está dizendo? Me aconselh~ a vir morrer 
aqui, porque, diz ele, estando velho, não durarei muito e só os 
Bororo saberiam fazer o meu enterro" (E.ondon, apud Ribeiro, 
1976:131). 

O funeral representa o "foco" ou "interesse cultural" da cultura 

dos Bororo da atualidade, o seu sentido ou ethos específico presi
dindo o signüicado de suas vivências. Assolados pela drástica re

dução das suas terras e do seu contingente populacional, os Borero, 

como os Guarani, sentem-se culpados pela situação, resultado de 
uma lógica inexorável por eles defendida: a de que todos estes in
fortúnios sejam efeito das infrações por eles mesmos cometidas. 

Assim, vale também para os Bororo a afirmação de Schaden, feita 
para os Guarani: 

"As idéias alienígenas começam agora a suplantar o sistema tra
dicional de valoi:es, processo que corresponde à segunda fase de 

acultur&ção religiosa dos Guarani, caracterizada por um conflito 
aberto entre concepções antigas em retrocesso e uma nova im·àgem 
do mundo, que, entretanto, não chega a impor-se de maneira 
definitiva, porque o conflito coincide com uma crise profunda 
·da organização social [ ... ] Tudo isto gera, . como é óbvio, uma 
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grande insegurança psíquica na mente indígena, que~ por para
doxal que pareça, reage ao sentimento de inferioridade face ao 
mundo ocidental com atitude etnocêntrica acentuada, com ênfase 
cada vez maior nos valores centrais da cultura de origem. Pro
cura-se intensificar a vida religiosa, na medida em que ainda 0 

perm.ita a ordem social que lhe serve de sub_strato. A noção de 
culpabilidade se liga então com a in.observâ11cia do comporta
mento religioso nos moldes da tradição. E a mitologia se trans
forma no séntido de se adequar a essa nova maneira de ver as 
coisas" (Schaden, 1964:116 - grifos nossos). 

O Bororo Tiago Marques Aipobureu, ao ser interrogado quanto 
ao futuro do seu povo, respondeu referindo-se ao glorioso passado 

dos grandes e.a~adores ôe onça, 'ªº tempo em que eram obedecidas 
as abstenções alimentares e sexuais, quando os Bororo, muito vi
gorosos, viviam muito, ostentando pinturas e belos enfeites de penas 
hoje não mais usado (cf. Balôus, 1937:185-186). Primejyo, porque 
o "civilizado" só respeita queni usa roupas, e segundo, porque as 
aves, fornecedoras das belas penas, já s,e extinguiram. 

Segundo os Bororo, sua subordinação ao "civilizado" foi de sua 
própria responsabilidade, pois aceitaram depor armas e submeter-se 
aos seus cuidados. O infeliz inventor de tudo isso foi Jokoramo
dogedo, um protagonista mítico que criou os Tabae (negros), os 
Boa-doge (seres que se cumprimentam por "Boa") e os Barae (os 
"civilizados"), que começaram a construir suas moradas com paus 
de aricá, garapa e aroeira, doados pelo herói, e, cada vez mais nu

merosos, acabaram por se dispersar, navegando pelos rios'. Os Bata.e, 
ao partirem, roubaram a vareta mágica do seu criador bororo J o

koramo-dogedo, que, contudo, conseguiu recuperá-la ( cf. Albisetti 
e Venturelli, 1969:595). Em outras palavras, apesar de todos os 
aborrecimentos, os poderes mágicos acabaram permanecendo com 
os Bororo, coisa historicamente confirmada pelas curas de "ci:vili
zados" feitas pelo grande chefe Cadete, um grande xamã, bem como 
pelo prestígio desfrutado por certos curadores Bororo muito procu-
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rados pelos brancos da região. Esta superioridade em termos de 

poderes mágicos expressa-se também neste comentário feito por 
Jerigi Otojiwu: 

"(ao falar da limpeza dos ossos e da leitura dos sinais deixados 
pelos espíritos Bope nos restos do cadáver) É só c~m Bororo 
que acontece isto. Com civilizado não acontece (porque não lava 
os ossos dos mortos). O civilizado também tem aviso~.,, mas ele 
não sabe escutar"' (Jer1gi Ot0jiwu, 1970, Campo Grande. - pa
rênteses e grifos nossos). 

O funeral bororo é centrado no enterro "secundário", prática tra

dicional que não se perdeu, tal como sucedeu a outros grupos tribais 
que dela abriram mão após (l intrusão do "civilizado". 

Sem pretender enveredar pela história das idéias antropológicas 
relativas ao estudo das práticas funerárias, que nos levariam a uma 
incursão demasiado longa pelas reflexões dos principais autores da 
Antropologia Social e Cultural, partiremos de algumas idéias de 
Hertz. Autor de um estudo visando à compreensão antropológica 
das técnicas de sepultamento secundário, enfatiza o horror que tem 
a sociedade ao corpo do morto, símbolo extremo das tendências 

anti-sociais, a sua própria negagão, já que toda sociedade humana 
se fundamenta na idéia de contin1:1idade. O enterro secundário cons
titui uma expressão de recusa, por parte da sociedade, em açeitar 
o acontecimento inevitável da morte, tornando-a, de irrevogável, 
uma passagem para uma outra modalidade de vida social, a ances

tralidade ou vida post-mortem, mediada por rituais de saída do mun
do visível dos sobreviventes, que constituem, ao mesmo tempo, ri
tuais de entrada no mundo invisível das almas, em suma, a ressur

reição do morto enquanto ancestral ou antepassado ( cf. Hertz, 
1970:1-9). Neste sentido, as diversas etapas em que se divide o 
processo funerário (cuidado com o corpo, cuidados com a proprie
dade e cuidados com os parentes próximos do morto) correspondem 
à seqüência de profuhdas modificações de atitude em relação ao 
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finado, havendo um período intermediário, o luto, em que sua alma, 
ainda próxima ao corpo, deve iniciar a viagem para o mundo do 
além, chegando, com o enterro secundário, ao seu destino final. 

Os funerais, bem como quaisquer cerimônias, fundamentam-se 
no conhecimento de mitos e no domínio de certas práticas rituais, 
cuidadosamente transmitidas de uma para outra geração. 

Ritos e mitos representam um conjunto de· símbolos encadeados 
em seqüências, configurando aquilo que Turner designa como "perfis 
diacrônicos" ou "formas,,roc-essuais1

" (cf. Turner, 1969:13)~ No caso 
bororo, os mitos constituem a expressão conspícua de processos de 
transformações cerimonialmente dramatizados por ocasião de fune
rais, que constituem mecanismos adaptativos ao habitat e ao contato 
intertribal, configurando aquilo que Turner considera como a "função , 
politicamente integrativa dos ritos periodicamente celebrados" (cf. 

Turner, 1957: cap. X). 
Partimos da idéia de que o funeral pode ser considerad9 como 

uma grande cerimônia de cura para a maior de todas as doenças 
- a Morte, doença irreversível, de profundas conseqüências para 

os sobreviventes. 
Enquànto cura do morto e dos enlutados, o funeral implica a 

" passagem para o mundo do~ mortos"~ em cerimôniffs públicas, vi
sando à dramatização ela separação, liminaridade e agregação do 
morto no seu novo statu~~ restabelecendo-se um novo equilíbrio oa 
coesão social (cf. Van Gennep, 1960), esquema q-µe inspirou a Rad
cliffe-Brown, Warner, Gluclanan e Malinowski, que ressaltam a im
portância das instituições funerárias enquanto mecanismos de rede
finição da sociedade e de reorganização das personalidades dos en-

1 utados. 
Os costumes funerários envolvem mais do que fenômenos que 

designaríamos como representações religiosas ligadas a um mundo 
sobrenatural, um mundo de almas que nada mais têm a ver com os 
vivos, cujo destino é afastar-se deles. As crenças e práticas funerárias 
possuem implicações não religiosas, profanas ou seculares, em que 
transparece a avaliação que, faz a comunidade da pessoa do finaijo 



enquanto vivo, o .que afeta,,, de m.odo direto, a forma pela qual se,rá 
tratado após o seu :f'.aleeimento. Além disso, os funerais en:voiveni 
asµe<ttQs de re,disíribui~ão e de. com~ns.ações morais e mat~riais, 
qtJ.,e configQ.ram det~nados pa,drões êle transmissão de recursos, 
ôireitos sexua_i~ e posições de preslígío ôe umi\l para outra gei:ação. 

Além tia regulamentaÇao da:~ formas de transmíssãe da prt>prie
dade,. os funeràis, enquanto seqüências ordenadas de rituais, possue.m 
funções peHticas intt?gtativas maís amplas .. Turner, ft€> 'seu estudo 
sobre os Ndentbu, reenfatiza a Qpinião de Gluckman de que, em 
sociedades nãu-.esta.tais, a . ce1esãe social parece d-epender da divisão 
da SQciedade em um~a série de grapes OJJOS;te>s que, integrados pelos 
mesmos indivíduos,, .geram Q ·entFeernzam't~nte· de lealdades e; com 
isto,. a mannt~nçã© da a©.<tsão social (ef. @luckman, 1962). Os di
versos princípios de iilia~ão social - paJ.t~n;tes.co~ afinidade,,. \{wi
nhança~ viôa c.erimonial, s.exo, id&de - vati~m s_egundo a~ ptesc.ri
ções espaciais e temporaJ~ do comportamento so.cial parA os inôi
vídllos, gerando a dinâ'lni"ca de a.Jte,rn:âinc;;,ia entte tentl~nc°\as centrí
fuga.s e certtrípeJâ:~ das s.Pcieda.des nao-e&tatai~A .Estª~ pulsaçõ~~ in
iema,s c.ônfigµtam o pr0cesso político-Gerjmonial de integração dos· 
Ndembu como uni tàçlo, cara_plerizado pçr uma intensa flutuação 
de indivíduos entre os div~rsos grupos IQtais, com base em um 
conjunto de va1©res ou crença'&, que aoabam fundam.~nta.ndo formas 
mtti'to tênues e pouGo durad.ourás, de coeS"ão mais ampla, o quenãa 
impede que os Ndernbu tenham a consciência e o orgulli() de c'Ons
tituírem um grupg integra<ila na grande naç,ã'© Lunda. Em suma, a 
c,eesão dos Ndenibu baseia-se num sistema áO'mutn de v."alores .e 
normas de, conduta ética e não em uma ·unidade políti~a,: já que a 
auton0mia polític.e.-ec.onômica recai ae nlvel de cada grupo loGaL 
O conjunto de valores ou crenças c0·muns sfmnel,imndo a .especi
ficidàde Ndembu é dFamaticame11te expresso .f>elO' _eornplexo .sistema 
títual Ccf. Turner, 1957:288-289). 

O presenJe trabalh0 divide-se em qwrtr.o p..a:rtes: a primei"fa, apre
sentándo as ideias que têm os B(\)roro em rela~ão a certas entidades 
sobren~turàis muit0 importanle~ para a cumpr~ensã-0 do funeral; a 
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segunda, uma des'Criç,ão etnográfi;Ca dó f~nefal Búroro, levean,âe-se. 
em conta os- cantos., a~ "etapas)·' do prpcesse> cetimonial e o levan
tamento do luto, engendrándo &em·pre as ~ ·'refej~õe'S çla~ àlmas'", u.m 
padrão slií. gerzeri_s de distribuição de alimento fejta ém homenagem 
aos mortos mesmo fora dos cerimoniais funerários, ritmando .a vída 
s«:>cial das aldeias Boror@; a terceira, sugerindo algum.as hipóteses 
interpretativas quant0 ao sentide do fune'ral1 realçando a sua impo:r
tância para a oompr.eensão da "morfologia soeiaf' borera; e a quarta, 
sis.tematizando algumas impliíiaçoos sociológjcas, ecológ-ie:as, erga
lógi ca-s e ec('.)nômieas do proc:essa. futterárió boroFo. 

Dada ,a natureza do mat~Fial bibliográfio0 e de campo, não po
deríamo~., sob o nisco de e~tr~mo formalism0,, enveredar por uma 

anális~ do simbolismo ritu.al ~0;0110, ao nosso v~I prematqr:a nesta 
I 

fase inicial da ~squis~. Ptimeito., potque não dispoJllóS da riÇJJ.iem 
de material neees$-ária à co~ernirtl das divei:sas eta~as dos ritua:is 
bon~to, geralmenre reduz_fâos a fragmentos QQ fases fin(\is de ceri
mônias. Além dissp, os daélos relativos ao processo funerârío como 
um todo resume·oo-se nas precios(\s t~formáções compil~dQ~ ~lós 
missionátiós que, ap,é$ar da longa o.onv.ivênGia com os Et0Ior0 do 
rio das 1Garç~, pôr vezes deixam de fornecer â~talhes 'importa_nt~S 
para ª análise an1r.opofógic.a.. 

SegHndo, não domina:ntos a língua bo1:oro· a pqntov de pod~r:ttfoS. 
coletar as inf0rmações no próprio vemáculq, o gu@., por si só,. ç0ns
titui um granlie obstáculo a qualquer tt.abalho interpr.etativo. T@r
ceiro, dada a profusão cle .. dados e-u18adosarnente eompilatlos pelos 
missi0nários, publieados sob a forma .é:le mitos ( etn português., pos
suindo ve·rs.ões livr.es a partir de traduç~s literais de textos na língua 
bororo ), achamos que s.eria mais útil partir, nesta e.tapa inicial, de 
uma .sensibilizaçãg de um tipo de material que, ao dizer de Turner, 
constitui um dos pré-requisites à eompreens.ão mais: profunda dos 
sÍlilbalos rituais: a exeg~se indígena dos símbolos (cf"' Turner, 
1969:14-15)~ .ísto é, QtlmpreendeI a visão que têm os próprios Bai:oro 
do s~u m unClo sob,renatural e do s1gnificado da \lida e· da Morte ·de> 
Homem. 
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Em contraste com os Ndembu estudados por Turner, os Bororo 
possuem uma extraordinária riqueza de mitos, contados na forma 
de "ciclos", o que nos impele, ao menos por ora, a aprofundar a 
compreensão por esta via que, se bem que parcial, constitui um 
passo imprescindível para posteriores sofisticações. 

Dispomos de trabalhos publicados sobre alguns aspectos mais 
detalhados e de dados de campo que não permitem mais do que 
uma primeira tentativa de descrição do ciclo funerário enquanto um 
"todo", acrescentando-se a isto as dificuldades inerentes à obtenção 
de dados na esfera religiosa, reduto do maior sigilo por parte dos 
Bororo. A não-publicação dos cantos funerários coletados pelos mis
sionários salesianos por mais de 85 anos também não propicia tra
balhos de maior profundidade interpretativa. 

Limitar-nos-emos a apresentar uma. descrição do funeral que, por 
si só, encerra uma tentativa de interpretação com base nos mitos, 
idéias mágico-religiosas e instituições sociais descritas pela biblio
grafia especializada, além de pesquisas de campo realizadas pela 
autora complementadas por,.dados d~ campo inéditos, gentilmente 
cedidos por Neuza Bloemer, Sonia F. Dorta, Thekla Hartmann, Fran
cisca Leoi, Regina M. Muccillo, Sylvia C. Novaes e Paulo M. N. 
Serpa, a quem muito agrade.c.emos. 

Não nos teria sido possível realizar este trabalho sem a paciente 
coJaboração dos amigos bororo: Hugo Jerigi Otojiwu, meu primeiro 
mestre, de Córrego Grande; José Maria Mano Kurireu, de Sangradouro; 
Miguelão e Otávio Kodokodo, do Tadarimana (já falecidos); Mane
zinho, Canajó, Coqueiro, Cirilo, João Cândido e Kadagare, do Meruri 
e do Córrego Grande, que me beneficiaram com sua sabedoria; Beatriz 
e Kiga Meriri, que me hospedaram generosamente. 

" E com amizade e carinho que agradeço a hospitalidade dos amigos 
de Cuiabá, Edir, Sardinha, Maria de Lourdes e Júlio. Agradeço o 
apoio de Jurema e Francisco de Figueiredo, chefes do Posto Indígena 
Gomes Carneiro, estimulando o meu trabalho e elucidando-me quan
to às formas de um relacionamento mais eficiente com os Bororo 
da aldeia do Córrego Grande. 
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E, finalmente, agradeço à Fapesp pelos recursos que me tem 
concedido durante todos estes anos de investigação junto aos Bororo, 
bem como à Funai, que me autorizou a entrada nas reservas. 

Visando facilitar a tatefa do leitor, elaboramos um glossário -
que se encontra no final do trabalho - dos termos mais recorrentes 
em língua bororo, cuja tradução é feita no próprio texto apenas 
quando são mencionados pela primeira vez. 
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A VIDA DO HOMEM 

"Discutia1n entre si um dia o Tori (pedra) e o Kado (taquarà) 

acerca disto: a quem dos dois mais se assemelhava a vida do 
homem sobre a terra ganhando Kado na discussão, que disse: 
[ ... ] ' a vida do homem deve ser como a minha. Eu morro, mas 
volto logo à vida [ ... ] Infelizmente morrerei, mas hei de ressurgir 
nos meus filhos. Eu não faço assim? Observa ao meu redor. E 
como os meus filhos, também os deles terão uma pele mole e 

branca .' Tori não soube o que responder e zangado foi-se embora'' 
(Colbacchini e Albisetti, 1942:260-261 - parênteses nossos). 

rrtJri, A ETERNIDADE, ABANDONA Kado, A VIDA, POR ESSÊNCIA 

1 transitória, que passa a reger os destinos do Homem. Tal com~ 
Kado brota sob a forma de rebentos arranjados em círculos em 

torno da taquara original, também o Homem fenece, morre, dando 

lugar a um broto, que irá substituí-lo: o seu "representante" ou "subs

tituto", escolhido em algum ponto do círculo de choupanas que 

circundam o centro das aldeias, lugar onde se enterram os finados. 

"Vida", na língua bororo, corresponde a "Bi-bokwa", expressão que, 
traduzida em termos literais, quer dizer "Morte" (bi) mais "não" 

(bokwa); portanto, "Morte-não", simbolicamente expressa por Kado, 
a taquara. 

Os Bororo, seres terrestres de "pele mole e branca", são mortais 

.e distinguem-se dos Bopc e Maereboe, seres eternos, que meram 
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no céu, possuindo muitos cabelos, costas peludas e cabeças esbu
racadas - os espíritos de xámãs mortos que, durante as suas vidas,. 
eram maus e amedrontavam os Bororo. 

Os moradores do céu produzem as chuvas e o vento poi intermédio 
dos seus olhos, narizes, cabelos e unhas, as estrelas cadentes e a 
queda de bólides, sempre presságio de alguma morte na aldeia. De
signados de Maereboe ou "Bope do céu", manifestam-se sob várias 
formas, sendo nomeados segundo seus rostos e olhos. Os Maereboe 
são associados às estrelas e planetas: Je Kurireu = grande rosto (o 
planeta Vênus); Bika J oku = planeta vertnelho como olho de anu
branco (Marte); Okoge-J oku = astro bonito como olho de dourado 
(Aldebarã) (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:611-612). Seus nomes 
ínspiram-se também em cabeleiras e pés: Burekoibo, um filho cfe 
Maereboe Etu,o, o pai dos Bope no céu, e representado por um 
espírito de pododáctilo torto, termo associado a uma variedade de 
\epidóptero, que se associa ao espírito Meri, que faz crescer as roças 
~c.f. Albisetti e Venturelli, 1969:1159 - .nota 3; Colbacchini e Al
bisetti, 1942:96 e 98-99). Os nomes inspirados na raiz Bure (pés) 
-- Bure_-triodoJ Bure.kta, Buregodureu - pertencem a clãs que pos
suem espécies animais tais como a ema, a seriema, a araraúna, o 
ceivo, o cágado, o jacaré, associadas a constelações e manchas si
derais (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:612-614). 

Os Bope, habitantes da terra, têm uma perna só, ventre grande, 
o peito e as costas peludas como o morcego e os cabelos muito 
grandes, habitando o oco das aroeiras (cí. Colbacchini e Albisetti, 
1942:99). Representam a inversão dos atributos dos Bororo, que 
possuem duas pernas, v~ntre fino, ausência de pêlos no peito e nas 
costas, marca dos descendentes do casal ancestral mítico, de Pobogo 
Aredu, a cerva, e de Meriri·Poro, não sacrificados pelo pai. Isto 
porque os "sei:es de pele mole e branc.a"', desprovidos de couros 
duros e pêlos no corpo, podem ser mold~dos segundo as ~egras da 
ética e estética humanas. Segundo os autores, os recém-nascidos de 
pele clara são preferidos aos de pele mais escura, moldando-se-lhes 
a testa e o nariz com o fim de achatá-los, o que é considerado mais 
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bonito (cf. Albisetti e Venturelli, 1962;- Novaes, 1975 - notas de 
campo). 

Segundo Zerries, um dos atributos mais difundidos âo xamã sul
ame.ricano é representado pela profusão de pêlos e cabelos que, 
entre os Bororo, são associados aos Bopé (cf. Zerries, 1952:174). 

Daí existir a distinção, desde o início da reconstrução da população 
Bororo, após a grande inundação relatada no mito, entre os de "pe
le branca e mole", os depilados - os Doe (Bororo) -, e os de 
"pele escura e dura", coberta de pêlos - os Bope (espírito da na
tureza) -, associados aos animais de couros duros como as antas, 
aos inimigos, cobras e felídios, sempre esfolados ( escaJpelados, no 
caso de inimigos antropomorfos ), além de gaviões e aves sempre 
depenadas, que, excetuando o Aroe Eceba (o gavião-real), não se 

• 1 

pinta~ nem ornamentam como os humanos. O gavião-real, depois 
de depenado e deplumado, é espalmado com urucu antes de ser 
enterrado atrás da choupana das mulheres Apiborege, o clã bororo 
"dono" desta ave. Também o Bari, xamã intermediário entre os 
homens e os Bope, é e~palmado de urucu antes ae· indiear o Bororo 
a ser sacrificado para aplacar a ira destes espíritos oor ocasião da 
queda de bólides ou de eclipses ( cf. Viertler, 1985). 

A vulnerabilidade dos Bororo às· doenças e à morte não é fortuita. 
Explica-se, na maioria das vezes, por infr~ções cometid';ls pelo pró
prio finado, que, como castigo, se transforma em algum animal. As 
metamorfoses ou metempsicoses constituem racionalização em ter
mos de punições necessárias provocadas pela quebra de algum pre
ceito religioso ( cf. Schaden, 1959:89). 
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FORÇAS DO COSMO BORORO 

1. os Bope, E~PÍRITOS DA NATUREZA 

A palavra Bope é constituída de Bo(e) (coisa) + pe(ga) (ruim), 
significando assim "coisa ruim". 

A origem mftica do Bope M eri 

"Meri, o grande herói "tri~kster" da mitologia bororo1 depois de 
transformar em aves os donos do grande pote que quebrara propo
sitadamente, acabou sendo elimínado por eles; pintaram-no com 
muito urucu e o abanaram com tanta força que o herói acabou por 
desprender-se da superfície da terra para ser jogado na superfície 
do céu. Em troca, Meri exigiu pesados tributos de comida (carnes, 
peixes, cipós, ovos de pássaros, ·mel e milho) como expiação da 
enorme falha que cometeram ao fazê-lo subir à sua nova morada 
(cf. Albisetti e Venturelli, 1969:1139 e 1151 - nota 30). 

Caracterfsticas dos espíritos Bope 

Segundo os autores, os Bope predominam no seco (no ar, na 
terra)~ enquanto osAroe (as almas dos mortos e espíritos aquáticos) 
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constituem forças sobrenaturais do molhado e pantanoso (cf. Cro
cker, 1967:338). Os Bope associam-se a fortes cheiro~ (ierimaga) 
e a grande irritabilidade, em contraste com osAroe, que, mais lentos 
e calmos nas suas reações, não gostam dos cheiros fortes ligados 
ao intercurso sexual. Talcontraste expressa-se pelas "performances" 
rituais dos xamãs que gesticulam, gritam e suam abundantemente, 
ao mesmo tempo que se esfregam com . saliva nos cabelos e no 
corpo, quando recebem os seus Bope auxiliares. Já os intetntediários 
dos Aroe, os Aroe E.tawara Atege, falam baixo e calmamente (et. 
Albisetti e Venturelli, 1962:250-251; Crocker, 1967:344). Alimen
tam-se também de comidas diversas: enquanto os Bope gostam das 
carnes cruas e sanguinolentas, dos ovos crus e carnes cozidas de 
animais muito "cating~entos" como o jacaré, os Aroe preferem ali
mentos vegetais, líquidos doces, mingaus e carnes sempre bem co-
zidas. 

• 

Os Bope habitantes do céu possuem dieta diversa daqueles que 
moram na terrá. Os primeiros, que presidem os fenômenos celestes, 
comem a anta, a capivara, o jacaré, o veado-mateiro, o veado-ga

. lheiro, a seriema, a ema, õ jaú, o cará, a mangaba, o milho, frutas 
etc. (cf. Colbacchini e Alhisetti, 1942:96). 

Os Bope moradores da terra são, por vezes, xamãs Baire ainda 
vivos e não comem .os mesmos alimentos dos moradores do céu (idem, 
p. 99), sendo muito temidos porque mandam as doençqs e a .morte 

aos índios. Já as almas dos Baire mortos são denominados W(ligu.ru, 
tidas como eminentemente ruins, com a aparência de índios. 

Os xamãs Baire entram em conta to com os Bope do céu, os Bope 
da terra e com os Waiguru, os quais encarnam neles, temporaria
mente, subindo-lhes com os pés sobre as costas para penetrar ver
ticalmente nos seus corpos (idem, p. 99). Em cada Bari encarna-se 
um determinado grupo de lwaere, só vistos por ele, que relata aos 
outros as suas experiências (idem, p. 100). Ao recebê-los, o Bari 
dialoga com os seus Waiguru em tons de voz diversos. Curva 9 

corpo, voltando-se para o sol, c·om as mãos na boca, em forma de 
porta-voz, a fim de exercer os seus "benzimentos" ou "exorcismoS'P 
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de carnes de animais e frutos a eles reservados. Prevê os lugares 

de caça ou pesca, calamidades, mortes ou curas e roga pragas aos 

inimigos (idem, p. 100). 
Segundo Crocker, os Bope são imaginados como brigando entre 

si, e o Bari deve valer-se da ajuda do seu espírito guardião (Iwai
re = meu dono) a fim de combater os outros Bope ( cf. Crocker, 

1967:322). Todo bom Bari deve levar uma vida controlada, prin
cipalmente no que concerne à vida sexual e às relações sociais com 
os outfOS membras da aldeia. Descontrole ou paixões sempre acabam 

sendo punidos por um espírito, geralmente representado por algum 

irmão Bari já falecido (idem, p. 322-326), fazendo-o morrer esfa

queado ou envenenado. 
Ainda conforme o mesm0 autor, o Bope. é a otigem da suprema 

ordem e desordem do cosmo, associado aos fenômenos climáticos, 
astronômicos, biológicos, responsável pelo crescimento e decadência 
dos organismos animais e vegetais, à poluição sexual e social, aos 

cheiros fortes, ao intercurso sexual e outras atividades que exigem 
grande esforço físico. Envolve a transpiração dos vivos, a putrefação 

d<r carne dos mortos e as coisas muito "quentes". É representado 
por urubus, gaviões-carcarás, j<\carés, seriemas, emas e besouros na 

medida em que estes animais são feios, pretos, malcheírosos e co

medores de carniça (urubus, gaviões e jacarês) e aves não-voadoras 
(seriema e ema), comedoras de frutas reservadas aos Bope. Todos 

estes animais possuem carne com ierimaga (forte cheiro), emitindo 
gritos estranhos, parecendo humanos, tais como os de outras aves 

de 'mau agouro (corujas e sabiás) que "falam" ao Bororo. 
À noite, o Bope, espírito do Bari, pode encarnar-se temporaria

mente em uma onça ou cascavel a fim de comer o alimento do 

Maereboe (cf. Crocker, 1967:326-335; Albisetti e Venturelli, 1962). 
Daí a norma de não se sair para fora da aldeia, à noite, tempo de 

movimento destes seres maléficos. 
As doenças causadas pelos Bope manifestam-se por vestígios tais 

como pus (atudu), lascas de pedra sílex (bariga), substâncias vis
cosas (bekuru), pedrinhas (boporira) , coleóptero (bore_u), carvã'o 
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( eradu ), e insetos cheios de pontas tais como jerigigareu ( coleóptero) 
(cf. Albisetti e Venturelli, 1962:248). Segundo Souza, a menopausa 

seria associada ao descontentamento do Bope, que gosta de se re
lacionar com as mulheres durante a menstruação: 

" ... [as mulheres] se sentem tonturas, dores no útero ou qualquer 
fato estranho ao estado menopáusico, afirmam que nessa ou nas 
noites anteriores o Bope procurou-as" (Souza, 1941:345). 

A irritação maior do Bope volta-se contra o Bororo que comeu 
ou apenas mutilou o corpo de um animal ou planta a ele destinado. 
O ataque pode se dar durante o sono, quando a alma do Bororo sai 

do seu corpo .e fica sujeita às investidas do Bope, o que pode acarretar 
doença e morte da vítima. Neste último caso, ocorre a transformação 
da alma do Bororo em animais tais como a onça, o macauã, a lontra 

ou o gavião. Sob esta nova forma, a alma do morto voltará para 
comer a comida do Bope) agora impunémente, e, ao fazê-lo, vinga-se 

· dele ( cf. _Crocker, 1967:323-324). Segund0 Mussolini: 

" ... quando adoece e morre um Bororo por ter comido carnes re

servadas aos espíritos do Bope ou Maereboe, sem ~~orcismo do 
bari,. a alma da vítima, para vingar-se, desafiará a ira dos espíritos 

e como estes não lhe podem mais fazer mal depois da morte, 
toma a forma do animal que pode comer aquele alimento que 

por não ter sido exorcizado lhe causou a morte e, vagando pelos 

campos, procura encontrar aquele alimento (pesca, caça, fruta),, 
come-o com prazer, afrontando assim o espíriro que o castigou" 
(Mussolini, 1946:65 - nota 68). 

Os Bope como "senhores dos animais" 

Os Bope representam '·'senhores dos animais'' e associam-se a 
rituais de caça e de benzimento. Estes espíritos representam grandes 
caçadores, conhecedores das técnicas mágicas necessárias para ga
rantir sucesso nas expedições. Cada Bope ou M aerebóe é o "senhor"' 
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ou "dono" de uma espécie animal, controlando-a em seus ciclos de 
reprodução e movimentos sazonais. Tais espíritos revelam-se aos xamãs 
sob a forma de animais (macacos, antas, _capivaras, gaviões), por meio 
de assobios e falas, consolidando-se, assim, o pacto entre o Bari e o 
seu espírito guardião (cf. Colbacchini e Albisetti, 1942:111). 

·€ada espírito Bope controla os recursos necessários à alimentação 
do animal que possui. Assim, o espírito Onça controla todos os 
animais consumidos pelas onç~s, o espírito Anta, todos os alimentos 
consumidos pelas antas etc. Existe também uma hierarquia entre os 
diversos espíritos "senhores dos animais", encimada pelos espíritos 
dos animais que matam os outros, por isso mesmo, mais poderosos. 
Assim, os "senhores" de animais carnívoros são hierarquicamente 
superiores aos "senhores" de espécies herbívoras, como a Onça, 
"senhor" das onças, é superior à Anta, "senhgr'' das antas, porque 
as primeiras se alimentam das segundas. 

Os "senhores dos animais" associam-se a estrelas e constelações 
correspondentes às diversas estações do ano e ao ciclo reprodulivo 
de cada espécie (cf. Zerries, 1952:162-163). Daí os Maereboe se 
ligarem ao "tempo" astronômico e meteorológico e aos fenómenos 
celestes, cujos nomes se inspiram em espécies como a ema, a se
riema, o tatu, o guaçuetê, os dourados, o jacaré etc. (cf. Albisetti 
e v ·enturelli, 1962:611), enquanto a altémância dia/noite é marcada 
pelo aparecimento de Meri (Sol) e os meses são contados com base 
no aparecimento de Ari (Lua) (idem, p. 294). 

O conhecimento das épocas do ano propícias à caça de determi
nadas espécies ou peixes é indispensável para que o Bari, o repre
sentante dos Maereboe ou "senhores dos animais" na aldeia dos 
humanos, possa fazer as suas previsões. 

Um dos modos de propici~r encontros profícuos c0m os animais 
desejados é invocar os seus "senhores'' por intermédio de cantos 
de caça e pesca, feitos na vés~ra , além da disponibilidade de Eru
bo-mage (remédios ou magias de caça), passados no corpo e nas 
armas, muitos importantes na caça de animais de grande sensibilidade 
olfativa tal como a anta (cf. Da Matta,, 1970:86). Os Erubo-mage, 
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obtidos a partir dos arbustos, áivores e cipós do cerrado além de certos 
vegetais do brejo, são consumidos sob a forma de poções ou aplicações 
externas, por vezes misturados a resinas (kúioguru = almécega) passadas 
no corpo. São igqalmente usados no barro, para fazer as panelas de 

A • <'-: • • 

cei:am1ca, necessanas ao cozimento da carne de caça dos animais e peixes 
mais importantes ( cf. Albisetti e Venturelli, 1962:572). 

Os Baire, xamãs dos Bope usenhores dos animais';, costumam ' 
isolar-se em cabanas ~peciais. Daí talvez a associação dos "se
nhores dos animais" ao termo Bai, que significa choupana. Nesttt 
isolamento, conversam com seus aliados sobrenaturais, valendo-se 
por vezes da ventriloquia (cf. Zerries, 1952:164). O Bari Casemiro, 
de Tadarimana, em 1978, falava com um "pas·sarinho'', que lhe 
havia entrado no estômago. 

A invocação dos "senhores" mais importantes é. feita pelo tabaco, 
que sobe ao céu, o lugar onde moram os Maereboe. Estes, ajudando 
os humanos na obtenção de animais por eles controlados, irritam-s_e 
quando os caçàdores matam os seus subordinad0s de forma indis
criminada, recusam-se a abater os animais que lhes são enviados 
ou quando não repartem a carne obtida. 

Entre os Bororo, os "senhores dos animais'', invocados durante 
o Kiege Barege, canto que precede as caçadas de grande quantidade 
de animais (antas, queixadas, tatus, onças-pardas, jaguatirieas, paeas, 
capivaras, macacos, quatis etc.), esperam que as carnes obtidas sejam 
esquartejadas e distribuídas em seus respectivos nomes, cabendo a 
eles, '~senhores" Bope, o direito da primeira mordida em determi
nados pedaços da carne dos animais, seus súditos. 

Os ''senhores'' Bope também se comunicam com os seus rep.re
sentantes Baire por intermédio dos sonhos. Estes "são sempre pro
fetas de desventuras, exceto quando indicam o lugar em que a caça 
ou pesca será mais copiosa" (Mussolini, 1946:79): 

"Por intermédio do sonho, o bari tem contato com o bope que lhe 
permite ver o que irá acontecer, se haverá uma epidentia, se haverá 
um ataque por parte da tribo inimiga etc." (Mussolini, 1946:86). 
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Por meio deles, o Bari possui a função de lançar doença e 
morte para todos aqueles que lhe tenham sido hostis (idem, p. 
87), sejam eles inimigos externos ou internos, estes últimos apon
tados durante os rituais de exorcismo, feitos durante ocasiões anô
malas, provocadas por ataques, epidemias, eclipses, ou queda de 
bólides. Nestas ocasiões, o Bari não só aponta o indivíduo a ser 
sacrificado mas também o limite de tempo para que o sacrifício 
se consuma. Não dispomos de dados suficientes que pudessem 
esclarecer se tais matanças intencionais possuem um significado 
sacrificial no sentido clássico que lhe é conferido na literatura 
antropológica. O fato é que tais dados são sistematicamente omi
tidos nas relações com o civilizado, dificultando a interpretação 
destas práticas seja como "sacrifícios", "eutanásias" ou acelera
mentos rituais de indivíduos considerados "perdidos" ou "conde
nados" pela comunidade. 

A contagem dos dias que restam ao condenado é feita em termos 
de dias (mert), enquanto os nascituros condenados, nlhos de mu
lheres grávidas que tiveram sonhos maus, sempre prenúncio de ca
lamidades, são sacrificados no próprio dia do parto. 

Nas ocasiões de grandes crises, quando todos gritam, batem pedras 
e esteiras enroladas, é feita um_a grande fogueira na praça e ofere
cem-se cigarros aos Baire, recohertos com forte camada de urucu, 
visando apaziguar os Bope neles encarnados. Gesticulando muito e 
aos brados, os agressivos "senhores" escolhem as suas vítimas, cuja 
morte passa a ser aguardada com resignaçãb, na medida em que 
constitui a única garantia de bem-estar dos sobreviventes (cf. AJ
bisetti e Venturelli, 1962:168). N9,dia marcado, o condenado ou o 
recém-nascido é sufocado, seja por um parente (cf. Steinen, 1940) 
seja pelo próprio Bari. No caso de crianças, usa-se penugem colocada 
nas narinas, podendo-se empregar para os adultos cord(ls ou esteiras, 
tampando-se-lhes os rostos (cf. Colbacchini e AJbisetti, 1942:110; 
Albisetti e Ventnrellí,.1%9:139). Portanto, dado o direito de lançar .... --
ªmorte, o Bari, representante dos "senhores dos animais", constitui 
o foco dos temores dos homens eomuns. 
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Apaziguados pela matança de um Bororo, os "senhores dos ani
mais" voltam a enviar-lhes os seus súditos para provê-los de carne 
e peixe, principalmente por ocasião das grandes expedições coletivas. 
Entre eles, os "senhores'' mandam também onças, pumas, jaguati
ricas, predadores dos mais perigosos, para compensar a morte dos 
seres humanos sacrificados em seu nome. Os ferozes subordinados 
do Bope chegam ao encontro dos "substitutos" dos finados para 
serem abatidos e ofertados aos enlutados, compensando-os pelas 

tristezas e infortúnios por que passaram. ReinsJaura-se, assim, à 

reciprocidade entre "senhores dos animais" e caçadores humanos. 
Contudo, tal equilíbrio é pouco duradouro, pois, na realidade, por 
suas infrações, os Bororo voltam a atrair a ira dos "senhores dos 
animais", recomeçando um novo ciclo de trocas de mortos humanos 

por mortos animais, até voltar a reinstaurar um novo equilíbrio. 
O topo cla hierarquia dos "senhores'' é representado pelos espíritos 

dos animais mais agressi~os, os Barege-Morice (animais de desa

gravo), que se alimentam de espécies animais cuidadas por "se
nhores" subalternos (animais herbívoros, aves). Todos eles são do
minados pelos espíritos dos grandes caçadores heróis míticos "tricks
ter" Meri e Ari, que, juntos, dominam os "senhores" dos animais 
do cerrado, tais como onças, jaguatiricas, pumas1 gaviões, garças e 
periquitos; os "senhores" dos anjmais da montanha, tais como bu

gios; e os "senhores" dos jacarés, moradores das planícies e das 
margens dos rios (cf. Albisetti e Venturelli, 1969:1061). A domi
nação de Meri e Ari se faz em nome de Bakororo (o grande chefe 

das aldeias dos mortos). Muito espertos, lograram impor a sua he
gemonia sobre os "senhores dos animais". 

2. os Aroe, ALMAS oos MORTOS E ESPÍRITOS AQUÁTICOS 

Segúndo Mussolini: 

"Os Aroe, de um modo geral, são espíritos que podem viver 
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isolados do corpo ou encarnár-se em animais e homens. Admitem 

as seguintes espécies de aroe: a) o espírito dos mortos em geral; 
b) os aroe jakome, que nunca foram homens e sempre existiram 

sob a forma de espíritos; e e) os aroe dos heróis da tribo, re
presentados por ocasião das festividades . sob o aspecto de um 

índio, munido de toda sua indumentária" (Mussolini, 1946:64). 

Desprovidos de sua forma física, as almas dos mortos (sombras) 
são bonitas, detestando os cheiros fortes, preferindo o consumo de 
milho e frutos que não sejam do Bope. São vistos como bonitos, 

tais como os peixes dourados. Entram nos enfeites e pinturas dos 

dançarinos usados por ocasião das cerimônias funerárias e refeições 

comunais celebra"das na choupana central, em homena.gem às almas. 
Segundo Crocker, constituem ''tipos ideais" ou "ideais platônicos" 
das espécies animais reais (cf. Crocker, 1967:336-338). 

OsAroe, almas dos mortos, moram e~ lugares longínquos, terras 

e rios de Bakororo, Aije, ltubore, Ukigaio, Panariare, Meri Rutu 
(cf. Albisetti ·e Venturelli, 1962:116-117). 

" Kuogori pijiwu era um índio do clã dos Paiwoe. Agora é um 

espírito. Habita no poente perto de Bakororo, em cabanas feitas 

com penas timoneiras dos Cibae (araras amarelo-vermelhas)'" 

(Colbacchini e Albisetti, 1942: 188-189). 

Algumas das cabanas dos Aroe são feitas de penas resplandes

centes e são habitadas pelos irmãos mais velhos; outras, co:pi penas 

menos bonitas, pelos irmãos menores. Quando as cabanas principiam 
a se estragar, as almas que as habitam, comendo e conversando, 

dizetn: 

"É preciso tirar as penas do rabo dos xiba~ exerae, para consertar 

as nossas cabanas. Então espalham milho pelo chão, a fim de que . 
sirva de alimento aos xibae. Quando, no pátio diante das cabanas, 
estão reunidos os xibae, as almas pegam as varas compridas e, 
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avizinhando-se com precaução, apert~-lhe o rabo contra o chão. 
Então, com grandes brados espantam as aves que fogem, deixando 
no chão as penas da cauda. Com elas Kuogori pijiwu conserta as 
suas cabanas" ( cf. Colbacchini e Albisetti, 1942:188-189). 

Fica patente nesta passagem que as almas moram nos enfeites 
feitos com penas de araras, diferenciados entre mais bonitos, per
tencentes aos irmãos mais velhos, e menos bonitos, aos irmãos me
nores. Tais enfeites correspondem pripeipalmente aes pariko-dog.e, 
diademas feitos com as penas do rabo das araras, usados durante 
os cantos, depois do que são sempre guardados, pendurados sob o 
teto das choupanas das irmãs de seus donos. 

Chegando ao reino dos Aroe chefiados por Bakororo e ltubore.-, 
"Aroe chefes'', que possuem a pele pintada de listras pretas e ver
melhas, a alma do morto encontra-se com a de um parente ou amigo 
que, juntamente com ele, faz uma visjta a todas as cabanas das 
almas, ficando naquela que mais lhe agradar. A viagem dura cerca 
de vinte dias, o tempo neeessário para a realização dos :~eus funerais 
entre os vivos, de modo que a chegada ao seu destino final corres
ponde ao sepultamento definitivo dos seus ossos (cf. Colbacchini e 
Albisetti, 1942: 189-190). 

Contudo, os Aroe são muito irrequietos: 

"A morada das almas, Aroe E-iao, é um lugar ideal porque as 
almas não têm mais corpo[ ... ] as almas moram nas grandes pedras, 
nos paredões [ .. . ]não há lugar fixo e material para as almas, mas 
só ideal. Quase todos os Aroe Etawara arege (xaniãs das almas) 
dizem que há um lugar para algumas almas, para ir ao qual basra 
acertar o princípio do caminho que é muito apertado no começo, 
mas depois vai alargando-se até chegar ao lugar. Dizem que estas 
almas vivem lá naquele lugar como viviam aqui nesta terra; tem 
caçadas, pescas, banhos etc." (Colbacchini e AJbisetti, 1942:230-
231 - parênteses nossos). 

Também segundo Mussolini, os Aroe vivem caçando e pescando 
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para obter o seu alimento, transformando-se em animais do ar, da 
água e da terra, impelidos pelo frio, calor, sede e desejo de vingança. 
Afastados dos vivos, os Aroe tiram a desforra comendo o alimento 
do Bope sob a forma de um animal, para .depois abandoná-lo e 
entrar em outro (cf. Mussolfui, 1946:64-65 - notas 67 e 68). Neste 
caso, comem alimento cru, sem prepará-lo, já que não possuem o 

fogo, perdido junto com a vida. 
As doenças causadas por Aroe associam-se a resíduos (restos de 

pintura, tocas de charuto, penugem etc.) das representações fune
rárias feitas em sua homenagem ou ao çontato com os obje•os ce
rimoniais nelas usados. Por esta Iazão é necessária a limpeza cui
dadosa do corpo a pós as danças fúnebres e a utilização de pinturas 
corporais e faciais protetivas após os banhos (cf. Albisetti e Ven
turelli, 1962:117-118). Deve-se evitar também a queda de objetos 
cerimoniais durante as representações funerárias, sempre interpre
tadas como sendo de mau agouro. E, finalmente, as representações . 
dos Aroe são terminantemente proibidas para os não-iniciados -
crianças, mulheres com crianças pequenas e jovens ainda não in

troduzidos nos assuntos funerários: 

"As mulheres e as crianças não pod~m ver o homem mascarado 
que durante · as cerimônias representa a alma do defunto; se o 

vêem, é crença que morrerão. Além disso, admite-se que estes 
espíritos possam causar moléstia e morte, mesmo que a sua atua

ção se limite a deixar o índio sem apoio e, portanto, vulnerável" 
(Mussolini, 1946:71). 

Os Aroe como forças aquáticàs 

O xamã sul-americano, quando realiza suas curas, deve possuir · 
os seus chocalhos e diademas de penas (cf. Zerries, 1952:166).1 

No caso bororo, chocalhos e diademas são vistos como a morada 

• 1 Segundo Melatti, os xamãs Krahô não usam chocalho P?rque o seu emprego 
assustaria as almas dos mortos (comunicação pessoal). Já os Bororo empregam-no 
em todos os seus cantos. 
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das forças sobrenaturais associadas às ofensas de morte (Aroe) que 
devem ser manipuladas durante as cerimônias visando ao levanta
mento do luto dos atingidos. 

As forças sobrenaturais· manipuladas por intermédio dos enfeites 
e chocalhos distinguem-se daquelas controladas pelos Baire pelo 
fato de estarem associados a cantos, danças, enfeites, pinturas e 

padrões de comportamento estereotipado de seres humanos. Trata-se 
portanto de forças desenca.ôeadas apenas por homens enquanto aque

las controladas pelos Baire envolvem a interação destes com animais; 

Os chocalhos devem ser tocados e os diademas usados, conse:r-
tados e guardados de moôo adequado, relíquias penduradas sob o 

teto das choupanas, longe das vistas e do alcance das mulheres e . 
cnanças. 

Para poder realizar as "curas" cerimoniais os tocadores de chocalho 
devem receber tabaco, Mea (provavelmente uma variedade de tabaco 

silvestre), oriundo de um espírito das águas, o peixe Kudogo, que o 
trazia dentro do seu ventre, aberto por Kuiagu ("Mito de Baitagogo"; 
cf. Albiseni e Venturelli, 1962:139). A origem aquática do tabaco Mea 
associa-se aos seres perigosos das águas mais profundas, turvas e lo

dosas, aos Aije-doge, ou monstros aquáticos, ao espírito das águas 

Imedu, aos espíritos Jakomea; ao espírito Meru (raia), betn como aos 

espíritos dos répteis e cobras das margens dos rios (Uwaí =jacaré, 

Jure = sucuri) (cf. Albiseni e Venture11i, 1969). 
I' 

E também nas águas que se encontram os espíritos Jpte que, 

junto com os Aije-doge (monstros aquáticos associados à ceri
mônia dos zunidores ), pertencem ao clã do grande herói ~ultural 

Baitagogo, o inventor de todos os belos enfeites plumários dos 
Bororo - diademas, viseiras, labretes, colares, brincos. - tão 

belos quanto os peixes coloridos (cf. Crocker, 1967; " Mito da 
origem de alguns peixes"; cf. Albisetti e Venturelli, 1969:436). 

Como os Bakairi, os Bororo acreditam que as almas dos mortos 
humanos refugiam-se em corpos de animais que, embora não sejam 

peri.gosos, devem ser acalmados quando se lhes rouba algum com
panheiro de mesma espécie. Em suma, os animais, após o abate, 
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emanam forças perigosas visando proteger-se da depredação feita 

pelo Homem (cf. Zerries, 1952:168-169). , . 
Os espíritos de animais mortos não se confundem com os esp1ntos 

"senhores de animais", ou Bope, pois os primeiros só se encontram 
encerrados dentro do próprio animal enquanto os últimos estão sempre 
fora dele. Isto porque, enquanto almas de humanos ou animais mortos, 
os Aroe são sempre manipulados por princípios externos, sejam eles 

decorrentes de propriedades inerentes à vida orgânica, sejam eles con

seqüência da trama de relações sociais das comunidades. No prim~~o 
caso, as exigências dos Bope cGrrespondem à expressão de forças vitais 

necessárias à sobrevivência das espécies. No segundo, os Aroe asso
ciam-se às normas decorrentes da vida em sociedades humanas, ca

racterizadas por modalidades de alianças e trocas entre as unidades 

sociais que as constituem. _ 
As unidades sociais ou segmentos da sociedade Bororo sao 

representadas pela co-residência e cooperação de parentes, orga

nizadas sob a forma de "linhagens ma trilineares". Como se sabe, 

uma linhagem é constituída por um grupo de indivíduos que se 
consideram parentes pelo fato de descenderem unilinearmente de 
um ancestral comum, no caso de uma "matrilinhagem", uma mulher, 

ancestral feminino. Um conjunto de "matrilinhagens" forma um 

"subclã" matrilinear que se integra hierarquicamente com outros·; 
formando "clãs" matriline.ares ou "matriclãs'', os segmentos que, 

como se verá mais adiante, constituem a base da morfologia social 

das comunidades bororo. .. 
Além do nascimento, os membros de cada "matrilinhagem" são 

recrutados pelo critério de adoção cerimonial, feita por intermédio 

de ritos de nominação. Assim, pode haver parentes próximos " pelo 

nome", embora distantes em termos biológicos. As cerimônias de 
adoção clânica, feitas com recém-nascidos, jovens ou mesmo adul
tos, bem como aquelas ligadas à morte dos membros das "matri

linhagens" portadores dos seus nomes, são sempre organizadas pelos 
seus membros mais velhos, designados de Iedaga-mage, chefes sub-

clânicos. 
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Os J edaga-mage, profundos conhecedores dos nomes, cantos e 

procedimentos cerimoniais ligados à vida dos seus parentes, são os 
organizadores do "culto aos ancestrais", quando lembram os nomes 
de mortos falecidos há muito, Aroe Marigudu., para outorgá-los aos 

jovens. Mas também são os responsáveis pelo culto aos seus mortos 
recém-falecidos, Aroe M aiwuge, que exigem cuidados especiais por 

meio de cantos, danças, taçadas, e cuidados com os seus corpos. 

3. OS ESPÍRI1US ASSOCIADOS A VEGETAIS DE GRANDE PORTE E 

PLANTAS CULTIVADAS 

Representam entidades sobrenaturais que habitam as florestas ou 
que correspondem a espíritos de árvores, palmeiras e plantas culti
vadas. Esta tipologia, de grande utilidade para a análise da cosmo

logia, foi formulada por Zerries (cf. Zerries, 1952). 

a) os "espíritos 1w floresta" 

Entre os Toba-Pilagá, ~s doenças originam-se de espíritos malé

ficos que moram dentro de árvores. Os próprios espíritos assumem 
a forma parecida com eni-a ou seriema. Segundo Métraux, tais es'
píri tos nada têm a ver com as almas dos mortos associando-se a 
espíritos de crianças logo falecidas e destinadas a levar uma vida 

noturna . Segundo um inito bororo, os filhinhos de uma mulher mor

reram porque comeram frutos de jatobá sem pedir licença ao dono 
da árvore, o espírito Ciriwore. 

O xamã deve subir numa árvore para poder entrar em contato 

com tais espíritos, advindos de um mundo subterrâneo caracterizado 

por uma grande árvore, cheia de sangue invisível, que jorra do corpo 

dos doentes, bebido pelos espíritos causadores das doenças. A cura 
do xamã consiste em recolher junto a esta grande árvore o sangue 

perdido por seus pacientes. Entre os Mataco, tais espíritos encerram 

as almas dos xamãs dentro de árvores a fim de ensinar-lhes a sua 
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língua. No céu existe uma enonne átvore, ponto de referência impor
tante para uma série de ritos. A morte do xamã implica ·o desapare
cimento da áivore enquanto a alma do primeiro vai para o céu, ocupando 
o mesmo lugar da sua áivore da vida ( cf. Zerries, 1952: 170-171 ). 

Segundo os mitos bororo, o herói cultural Baitagogo, antes de 
entrar nas águas, premido pelo peso de um grande jatobá que lhe 
crescera no ombro, também se transforma em "Morcego", nome 
dado a uma das danças funerárias (cf. Albisetti e Venturelli, 
1962:140), para castigar com cegueira os súditos que não lhe haviam 
ofertado tabaco. Os próprios Bope da terra são vistos como seme
lhantes a morcegos, morando dentro de aroeiras. Os espíritos Me
ri-doge, associados ao calor intenso e a flamejantes diademas de 

penas vermelhas, apresentam-se em cima de árvores Gatobazeiros, 
jenipapeiros, embiruçus), exigindo pinturas protetivas negras no ros
to dos partieipantes (cf. Albisetti e Venturelli, 1969:945-1043). In
teressante é lembrar que durante os funerais bororo os enlutados 
cortam-se o corpo, jorrando o sangue sobre os restos mortais do 
seu parente, posteriormente recolhido. 

Segundo outro mito, o céu possui um enorme cerne de sucupira 
que, entre os Timbira estudados por ;Nimuendaju, é considerado 
como símbolo da resistência (cf. Nimuendaju, 1946). Entre os 
Bororo, a sucupira é alcançada pelos moços por intermédio de 
um cipó-escada (cf. Albisetti e Venturelli, 1969:47:3), o que nos 
faz pensar na associação entre a subida ao céu em árvores com 
o processo de iniciação dos jovens em suas atividades de caça. 
Esta hipótese é corroborada pela alusão, neste mesmo mito, a 
animais de caça bem como ao aprendizado dos nomes das estrelas 
e constela~ões, e em outro, por parte de um menino escondido 
no topo de um enorme jatobá ("A origem dos nomes das estrelas", 
idem, p. 495). O jatobá é da espécie do clã dos Baadojebage 
Cebegiwuge, os chefes máximos da aldeia, encarregados de iniciar 
os jovens, cujos membros tocam o Ika, a trombeta do espírito 
Bakororo feita de madeira de jatobá, por ocasião dos ritos de 
passage.m. 
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Entre os Bororo ressalta igualmente a importância do esteio central 
da casa-dos-homens, o Bai~ verdadeiro esteio do mundo unindo os 
submundos subterrestre, terrestre e céu, prirteipalmente por ocasião 
do Aije-doge Aroe, a cerimônia dos zunidores, quando estes, ini
cialmente espetados no solo, são agitados no ar, formando círculos, 
depois de terem sido cuidadosamente preparados pelos homens. 

As grandes árvores crescem sempre nas florestas, razão pela qual 
são freqüentadas por esp(titos que moram deutro ou em cima delas), 
abeJ.!iás, pássaros, caça arbó_rea e terrestre, atiaídos pelos seus frutos 
ou troncos ocos. Nessa perspectiva, as antas, queixadas, capivaras 

e demais animais freqüentadores das árvores cuj~s frutos eles con
somem podem ser igualmente considerados como "espíritos na flo
resta", um tipo de representação religiosa historicamente associada 
a povos caçadores e coletores. 

b) os_ ''esplritos de árvores e palmeiras" 

Nem todas as árvores possuem tais espíritos, o que impediria a 
derrubada e a queimada para o preparo das roças. Alguns destes 
espíritos roubam as almas das crianças fazendo-as adoecer, enquanto 
outros fornecem cipós utilizados como alucinógenos. A cura. pode 
envolver o uso de trajes cerimoniais feitos com suas folhas tal como 
entre os Baré, tribo Aruak do noroeste brasileiro (cf. Zerries, 
1952:171-172). Esta idéia é importante para a análise dos Bororo, 
que sempre dançam no pátio ornados com o Toro, tanga de brotos 
de babaçu ( cf. Albisetti e Venturelli, 1962:927). 

Os donos dos espíritos Meri-doge, o clã dos Baadojebage. Cebe
giwuge, possuem também o controle do espírito do jatobá (cf. AI
bisetti e Venturelli, 1962;105), a grande áivore freqüentada por ga

viões-reais, cuja resina é aproveitada tanto para colar rachaduras de 
cerâmica quanto ingerida como substância afrodisíaca pelos homens 
(idem, p. 510). Num mito, "Jaó" sara com resina de jatobá o olho 
de "Onça", que tinha sido vazado pela garra de "Tamanduá-bandeira" 
(cf. Albisetti e Venturelli, 1969:665). 
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Foi por causa de um jatobá nascido do esterco do pássaro E togo 
(bem-te-vi) caído no ombro do herói Baitagogo que este saiu e 
desapareceu nas águas. Etogo era filho de Baitagogo comArogia
reudo, sua esposa adúltera, por ele assassinªda. Enquanto "filhos" 

de Baitagogo, os Bokodori Ecerae, clã a que pertenciam sqa esposa 
e filho, possuem a primazia da fabricação do instrumento do herói 
Baitagogo depois de morto, sempre feito com a madeira do jatobá 
(cf. Albise.tti e Venturelli, 1969:139; 1962:54). 

O espírito do jatobá é representado por unt velho, Ciriwore, que, 

no mito, se encontra furioso pelo roubo dos seus frutos e mata as 

crianças da mulher Araruga Paru, que não respeitaram a sua pro
priedade. O espírito, sentindo-se lesado, começa a rogar pragas e 

maldições sobre os pequenos, que acabam morrendo ( cf .. Albisetti 
e Venturelli, 1969:887 - nota 73) ao entrarem na água e serem 

devorados por Inorubo, um espírito maléfico das águas, que deixou 

como sobras apenas aguapés cujas folhas têm contornos semelhantes 

aos dos pulmões (idem, p. 865). 
O pau-jangada, o j~quitibá e algumas tiliáceas possuem espíritos 

que controlam o corpo das mulheres por meio de entrecascas, uti

lizadas para a confecção de cintos ( cf. Albisetti e Venturelli, 

1962:888), enquanto. o jatobá parece associar-se ao corpo dqs homens 
(ao corpo de Baitagogo) e à sexualidade masculina. 

Em oposição às árvores "femininas,,, existem, além dos jatoba

zeiros, as árvores "masculinas", tais como o jenipapeiro, as lixeiras 

e os pateiros, associados à fabricação dos zunidores, que só podem 

ser vistos e manipulados pelos homens. Já os cin~os de jequitibá, 

usados apenas durante a menstruação, só podem ser vistos e tocados 

pelas mulheres (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:89; Viertler, 

1976:52). 
As grandes árvores da floresta contrastam com as palmeifas, cujos 

espíritos, menos perigosos, excetuando-se lworo, espírito associado 
às propriedades inebriantes do vinho da palmeira acuri ( cf. Albisetti 

e Venturelli, 1962:677), fornecem cocos e palmitos para todos, além 

de pr~ciosas folhas usadas para a confecção de tangas, cestos, esteiras 
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e abanicos. Representam espíritos mansos, akuge (animais domés
ticos) (idem, p. 66). 

A importância do espírito das árvores expressa-se também pelo 

uso de travesseiros de madeira - Erigigi - etimologicamente as
sociados a J erigigi, o cágado, e espíritos do clã Paiwoe, cujos mem
bros têm a primazia de usá-los ou doá-los ao Bari para que tenha 

bons sonhos (cf. AJbisetti e Venturelli, 1962:570). Desta perspectiva, 
o casamento entre Jerigigi (Joku.rugw(l ou Meriri Poro) ·e Pobogo 
A redu, a cerva associada à palmeirinha Kaúlaga ( cf. Colbacchini e 
Albisetti, 1942), o casal de ancestrais míticos (vide "A Vida do 

Homem"), é a expressão do casamento entre um espírito de árvore 
"masculina" e um espírito de palmeira "feminina" realizado, após 

a descida das águas, numa região de planície, propícia ao cultive, 
atividade geralmente associada ao espírito "Veado" (cf. Zerries, 

1952: 176), representado por Pobogo Aredu, a mãe-cerva primeva 
de todos os Bororo. 

E, finalmente, considerando a árvore morada do Bope, a aroeira 
- "um belo exemplar da mata, de elevado porte e de cerne duós-

simo" (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:530) -, sabemos tratar-se 

de matéria-prima da mais alta qualidade para o fabrico de certo tipo .,. 
de arcos e flechas do tipo tugo. Sugerimos, portanto, que as. re-
presentações ligadas aos espíritos de árvores e palmeiras implicam

1 

além de padrões profiláticos e terapêuticos, uma regulamentação do 

acesso de homens e mulheres a determinadas fontes de alimento e 

de matéria-prima indispensáveis à caça, à pesca, à coleta, base para . 

a emergência dos padrões éticos e estéticos ligados à organização 
social Bororo. 

e) os "espíritos das plantas cultivadas" 

Os "senhores de animais'', os "espíritos da floresta'', as "almas dos 
mortos", transformados em animais, e os "espíritos das árvores e pal
meiras" referem-se a espécies selvagens. Associam-se, por isto mesmo, 
aos espíritos das plantas selvagens do cerrado (Erubo-mage) indispen-
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sáveis às práticas mágicas propiciatórias da caça, pesca e guerra. 
No Meruri, ,prefere-se buscar os Erubo-mage em zonas mais af~tadas 
da aldeia, enfatizando-se assim, além de cuidados higiênicos, o caráter 
selvagem destas plantas ( cf. Novaes, 1975 - notas de campo). 

De modo geral, os Bororo concebem a origem das plantas cul
tívadas a partir das partes do corpo de alguma entidade mítica morta 
e esquartejada. 

Entre os Bororo, a origem do tubérculo pobodori remonta ao 
herói mítico Toribugu, que por meio dele reconstrói a sua região 
anal danificada pelas bicadas do espírito Ciwaje ("Urubu") ( cf. Al
bisetti e Venturelli, 1969:303), diferente do esquema lógico da ori
gem das plantas selvagens ,que, ao caso do jatebá., se originam do 
ombro de Baitagogo, cujo corpo acaba por se desintegrar nas águas. 

Bem mais claro é o mito do milho, do algodão, do urucu e das 
cabacinh;\s domésticaS,, cuj<.t origem remonta às cinzàs de uma enor
me sucuri, Jure, gerada no ventre de uma mulher engravidada pelo 
sangue de um perigoso monstro, Butoriku, morto a cacetadas e quei
mado (cf. Colbacchini e Albisetti, 1942:199). O monstro Butoriku, 
matador de Bororo, é visto como tendo originado as regras das 
mulheres (cf. Muccillo, 1977, Tadarimana - notas de campo). 

Outro mito fala da origem de quatro variedades de milho a partir 
da trans.founação de jovens que, desafiando-se mutuamente, pulavam 
uma fogueira e diziam o nome de uma das espécies: milho branco, 
milho amarelo, milho dos kudoboe (quatis), milho jerigigi (tartaruga). 
O último dos jovens, ao fazer o salto, disse: "Eu sou o milh0 com 
osso e com sua carne." Os jovens transformaram-se em aves de cores 
diversas causadas pelo fogo, razão pela qual a última, não conseguindo 
saltar para o outro lado, virou uma arara-canindé, mais queimada do 
que as outras (cf. Colbacchini e Albiseui, 1942:213-214). 

Segundo Colbacchini e Albisetti, o milho originado pelos jovens 
não necessitava do benzimento para ser consumido enquanto aquele 
originado por Jure correspondia a diveI'Sas espécies, entre as quais 
uma, de cor negra, vista como perigosa, ofertada aos Baire, os xamãs 
intermediários entre os espíritos Bope e os homens (idem, p. 199). 
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O Bari, ao benzer o milho e algumas frutas e cipós, trata-os 
como se fossem animais ou peixes. Segundo Zerries, o benzimento 
de produtos cultivados parece corresponder a um cerimonial de ca
ráter secundário, derivado dos rituais de benzimento de espécies 
animais, estendendo, às plantas cultivadas, atitudes ligadas ao mundo 
da caça e da coleta, correspondendo a strata culturais de formação 
posterior. Assim, os espíritos associados ao milho possuem as mes
mas características de agressividade e periculosidade daqueles as
sociados aos animais de caça, analogia esta que caracteriza o pen
samento religioso de caçadores e coletores que desenvolveram for
mas incipientes de horticultura. 

Entre os Tenetehara, a origem do cultivo da terra associa-se a 
espíritos representados pelo veado (cf. Zerries, 1952:176). Também 
entre os Bororo, no mito da inundação, o herói mítico Meriri Poro 
(ou Jokurugwa) casa-se com um veado fêmea; Pobogo areâu, espí
rito ligado ao cultivo, encontrado ao 'pé de uma palmeira (cf. Col
bacchini e Albisetti, 1942:201), expressão das atividades femininas 
ligadas à coleta do alimento vegetal, de átvcues .e de palmeiras, 
complemento das atividades de coleta, caça, pesca e manufatura 
desenvolvidas pelos homens. Tanto Pobogo quanto seu marido, J e
rigigi (Jokurugwa) (cf. Colbacchini e Albisetti, 1942:200), asso
ciam-se a constelações: Pobogo à de Centauro, Jerigigi à de Orion 
(cf. Albisetti e Venturelli, 1962:612-614), cujo surgimento talvez 
esteja associado às épocas propícias para o desenvolvimento de ati
vidades econômlcas organizadas em termos da divisão sexual de 
trabalho dos Bororo tradicionais. 

d) conclusão 

Os diversos sistemas de idéias mágico-religiosas - "senhores 
de animais", "espíritos da floresta", "espíritos de árvores e. palmei
ras•', "almas dos mortos" e "espíritos de plantas cultivadas" - con
figuram um pensamento religioso muito complexo. Encontramos 
nele influências Gê (dos Timbira Orientais e Apinayé) no que con-
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cerne ao culto dos mortos, associado a representações religiosas de 
horticultores; influências chaquenhas dos Chamacoco, em particular 

no que concerne aos "senhores de animais" (Bópe), segundo hipótese 
de Foc e Radio (1906:391 ), associados a povos caçadores; e pro
váveis influências da área do leste boliviano~ associadas aos "espí
ritos das árvores" e ao uso de indumentária feita de entrecasca. 

Reduzir a complexidade do pensamento religioso bororo à dico
tomia Aroe/Bope, tal como o sugere Crocker (1967) quando preco
niza a associação dos Aroe eom o equilíbrio e a harmonia, e dos 

Bope com mudanças e transformações, implica um esquema mais 

abstrato que, em se tratand0 de compreender mitos e cerimônias 

Bororo específicos, constitui um procedimento de utilidade relativa 

para uma melhor compreensão da cosmologia Bororo. 

4. os Erubo-mace, REMÉDIOS E VENENOS VEGETAIS 

Não dispomos de material mítico ligado à origem dosErubo-mage 

enquanto "venenos" ou "remédios". A farmacopéia de orige.m ve
getal, baseada em arbustos, cipós e árvores do cerrado, além de 

certos vegetais do brejo, asso.eia-se a técnicas utilizadas sem a in

tervenção dos Baire ou Aroe Etawara Are, os especialistas na cura 

dos doentes. 
Aplicados no corpo ou nas armas, usados mastigandQ-lhes as raízes 

e folhas, reduzindo-os a carvão usado em pinturas corporais e faciais, 
aplicando-se diretamente sobre o corpo por qieio da saliva, os Erubo

mage representam um conjunto de práticas utilizadas para controlar 

relações humanas e relações entre homens e animais de caça e pesca, 

bem como processos de desenvolvimento .orgânico ( cre$cimento das 

crianças, fortalecimento do corpo, desenvolvimento da memória, fer
tilidade ou esterilidade femininas) (cf. Mussolini, 1946:98). 

São igualmente associados à caça de animais e às cerimônias 

fúnebres, em que emergem como substâncias profiláticas contra a 
agressividade dos espíritos dos animais e das almas dos mortos. 

II 

O DUALISMO RELIGIOSO ENTRE OS BORORO 

A DIFERENCIAÇÃO ENTRE o Bari E o Aroe Etawara Are (CF. AL

bisetti e Ve.nhJrelli, 1962) proposta pelos missionários salesianos 

tem sido bastante elaborada por diversos autores (cf. Mussolini, 
1946; Crocker, 1967), sugerindo a idéia de uma divisão dicotômica 
do cosmo Bororo, principalmente por parte de Crocker, que a leva 
até as últimas conseqüências. 

A dicotomia Aroe/Bope foi interpretada por Colbacchini e Albi
setti como correspondendo à justaposição de dois sistemas distintos 
de crenças, originariamente independentes entre si. · Visto os Bope 
serem pouco explorados pelo sistema mitológico-religioso da maioria 
dos autores, basicamente desenvolvida em torno dos Aroe, os mis
sionários deduzem que "a instituição do bari, com todas as supers
tições anexas, é coisa relativamente recente porque não pode penetrar 
no sistema de crenças religiqsas transmitidas pela tradição" ( c[ Scha
den, 1959:82-83). 

O sistema religioso do Bope teria surgido por influência de outra 
tribo (idem, p. 83). Fri~ e Radin apontam possíveis semelhanças 
entre os Bororo e as tribos do c;haco, em especial, os Chamacoco, 
para quem OS espíritos dos mortos 'CTam especialmente perigosos, 
sendo os homens descendentes de animais. Segundo os mesmos 
autores, para os Bororo, a alma humana em si é vjsta como um 
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Bope, representado por figuras feitas de cera. Talvez provenha daí 

a associagão entre o Bepe e <determinadas espécies de abelha. As 
influências ·chaquenhas também parecem ser corroboradas pelo uso, 
por parte das mulheres Bororo, de cintos feitos de entrecasca ou 
líber, que talvez seja influência do leste boliviano (cf. FriC! e Radin, 

1906:391). 
Discutindo a grande diversificação e variabilidade das instituições 

sociais Gê, Radin aponta a possjbilidade de descobrir traços mais 
antigos cômuns a partir dos sistemas religiosos centrados no Sol e 

na Lua, que seriam espíritos ligados a modos de vida não sedentários. 
O ciclo dos mitos ligados a estes espíritos evidencia temas e motivos 

muito semelhantes aos de tribos norte-americanas, de mesmo nível 

de integração sociocultural, o que permite sugerir que se trate de 
elementos pertencentes a strata dos mais antigos na América ( cf. 

Radin, 1942:155). 
Segundo o mesmo autor, "~Sol" e "Lua", "tricksters,, de cíclos 

míticos, ensinam gradativamente as regras da convivência humana, 
transformando aos seus parceiros bem como a si mesmos, princi

palmente nos assuntos ligados à produção dos alimentos ( cf. Radin, 
1942:161). Tais ciclos míticos associam-se a organizações duais e 
a clãs que, segundo alguns, poderiam também ser coµsiderados como 

pertencentes a esta camada mais antiga de cultura nas Américas. 
Radin afirma também que o dualismo expresso pelos irmãos mí

ticos "Sol" e "Lua" associa-se à divisão em metades da aldeia, ba

seada em pontos cardeais ou cores, a formas institucionalizadas de 

hostilidade ou antagonismos lúdicos, à prestação de serviços ceri

moniais recíprocos, em uma organização complexa de atividades 

comunitárias, sistemas de nomes pessoais e decorações faciais. Se
gundo o mesmo autor, a associação entre organizações duais e clãs 
parece ter sido disseminada pelos Aruak, os Palikur e os Tukuna 

(cf. Radin, 1942:164), processo de difusão este que poderia ter atin

gido também os Bororo, para quem os espíritos Meri ("Sol") e Ari 
("Lua"), já que se associam aos Bope, possuem implicações das 

mais importantes. 
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O problema da dicotomia Aroe/Bope é retomado por Zerries, que 

parte da análise da distribuição geográfica, fqnção e significado do 
zunidor no culto de diversas populações tribais sul-americanas, asso
ciando-o a uma antiga camada cultural de lavradores, que teriam che
gado à Amazônia, correspondente a diversas tribos do Brasil central 
a partir do noroeste sul-americano (cf. Zerries, 1953:298-304). 

De acordo com Zerries, como entre os Bororo é apenas uma das 
metades que possui o direito de fabricar o zunidor (aije), haveria 
a possibilidade de se considerar as metades como cronologicamente 
diferenciadas. Poder-se-ia considerar a metade associada ao Bope, 
como sistema de introdução mais recente, enquanto a outra, asso

ciada aos Aroe, como sistema estruturado em época mais antiga, 

influenciado por tribos Gê, em especial pelos Timbira Orientais, tal 
como foram observados por Nimuendaju (cf. Zerries, 1953:299-300). 

O sistema Bope seria expressão de cultura de povos caçadores, e 
não poderia subsumir a religião dos Gê, associada aos A roe caçadores 
"superiores", pois já conheciam o cultivo do solo. As diferenças de 
"força'' entre as metades (cf. Colbacchini, 1925; CoJbacchini e Al
bisetti, 1942) poderiam sugerir movimentos étnicos e culturais que 
redunda,riam na formação de organizações duais. Sob o ponto de 

vista histórico, poderiam ser interpretadas como expressão de "con
quistas" de uma Sobre a outra metade, reminiscência de um período 

antigo de invasões por parte de tribos estrangeiras que, "fortes" no 
passado, se tornaram ''fracas" no decorrer do processo de fusão e 

aculturação intertribal (cf. Zerries, 1953:300). Segundo Zerries, su

pondo que as influências do xamanismo do Bari possam ser asso

ciadas à metade "forte'', o "uije", enquanto traço de culto aos mortos, 
t .; ' t d "fr ,, . d per encera a me a e aca , aos conquistados, . etentores do culto 

dos mortos, associados a strata culturais Gê, mais antigos. Dada a 
refação entre o xamanismo do Bari e a vida de caça é coleta, po
der-se-ia sugerir que tivesse havido a conquista de uma população 

de .cultivadores incipientes por parte de uma tribo de caçadores. 

De modo geral, associados a monstros aquáticos e espíritos da 
floresta, muito recorrentes entre povos caçadores e pescadores, no 
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caso Bororo, os zunidores acabaram sendo absorvidos pelo "culto 
dos mortos'', de origem Gê. Contudo, entre os Xerente, o zunidor 
associa-se a espíritos ligados à caça e ao xamanismo, à personifi

cação do planeta Marte (igualmente associado ao Bope entre os 
Bororo), constituindo a voz de uma única metade ("shiptato"), em 
contraste com os Bororo, para quem o zunidor representa a voz de 
todos os mortos ( cf. Zerries, 1953:301 ). 

Segundo Schaden, existem aspectos comuns entre os Aroe e os 
Bope na medida em que o último é associado às almas de Baire 
mortos perigosas porque, graças às suas faculdades sobrenaturais, 

eram muito temidos em vida. Todas as almas de mortos, tanto as 

do Boe (Bororo), homens comuns, quanto as dos Baire, homens 
com poderes sobrenaturais especiais, têm a faculdade de encarnar-se 

em animais, razão pela qual não existe cisão profunda entre os sis

temas religiosos a elas associados (cf. Schaden, 1959:85) - os 

mortos, Aroe, e os animais, súditos dos seus "senhores" Bope. 
Um argumento a favor da inter-relação profuodà entre os dois 

sistemas é sugerido por Mussolini quando afirma que os Bope seriam 
Baire vivos ou mortos, só quando atuam maleficamente sobre os 
vivos, coisa que os distingue pela posse de poderes superiores quando 

comparados com as almas dos outros mortos (cf. Mussolini, 1946:73 

- n.ota 81). 
Um último argumento a favor da inter-relação entre os Aroe e 

os Bope seria o de que eles cqrrespondam à justaposição histórica 
• 

entre sistemas religiesos diversos, com o predomínio daquele cen-

trado no "cu1to dos mortos" ou Aroe, pois a hierarquia cerimonial 

a eles associada constitui o fundamento da autoridade dos chefes 

máximos da aldeia. Desta perspectiva a dicotomia Aroe/Bope cor
responde à adapta<;ão recíproca entre sistemas religiosos distintos, 

que podem ser divididos em: l.º) um sistema centrado nos "senhores 

qos animais" (Bope), associado a povos caçadores e . coletores; 2.º) 
um sistema focalizando o "culto dos ~ortos", de influência Gê, 
ligando os Bororo aos Timbira Orientais; 3.º) idéias relatiyas a espí

ritos que vivem na floresta e espíritos de árvores e palmeiras, pos-
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sivclmentc de irtfluência chaquenha, logicamente relacionadas com 
o prim.eiro sistema; e 4.º) um conjunto de idéías baseadas em crenças· 
acerca dos espíritos de plantas cultivadas, Jogicamente ligadas ao 
segundo sis tema. 



SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS ETNOGRÁFICOS DO FUNERAL BORORO 

' 



INTRODUÇÃO 

SEGUNDO UM BORORO, O FUNERAL CORRESPONDE À SEGUINTE 

expressão: Boe evi boegoare boejerimagarema boe itagarema, 
o que, traduzido literahnente, quer dizer{ "O falecimento dos Bororo, 

acabamento dos Bororo, maus cheiros dos Bororo, a cabeleira de 
acumã do cilindro Maridn dos Bororo" (cf. Muccillo, 1977 - notas 
de campo). 

O funeral constitui um modo de restabelecer a ordem doméstica 
e comunitária, a.harmonia social e a integridade física dos enlutados. 

Consiste basicamente de: 
1. Cuidados com .o corpo do morto: enterro primário; acelera

mento, por meio de água, da putrefação das carnes; lavagem e or
namentação dos ossos, celocados em um cesto para serem enterrados 
definitivamente; 

i. Cuidados com a propriedade do morto: a) a eleição de um 
"substituto" do finado, que vai usar os objetos e enfeites mais va
liosos do morto durante danças dos mortos recentes; b) a queima 
e quebra dos objetos (panelas, esteira, abanicos, armas etc.) que são 
reduzidos a cinzas, colocadas no ces to de ossos; e) a colocação dos 
enfeites do morto junto aos ossos lavados e emplumados pelo "subs
tituto", acrescido das plumas usadas por este por ocasião da dança 
em homenagem ao morto, além de lascas de pedras ou objetos cor
tantes, utilizados pelos enlutados para os cortes do corpo; o conjunto 
é colocado dentro de um grande cesto funerário, subdividido por 
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abànicos ou bqrtdejas,. qq:e acaba s~ndo fortemente cosJurado pela 
bbea; 41 a trànslada~&o final dp cesto para: o cernitêrio, fêita Rélo 
~'substituto" acnmpaiihado pot alguns bom'éns'; 

3. Cuidados com as svbrevive1a.tes: a escnlha do "substituto" 0: 
feita através do ofer,eaimenro de bebidas e eharutos 6ornecides pelas 
mulh~res enlutadas, q~e por sua vez retribui eom Qfertas de carne 
ele ca~a e peixe., obtidos nas caç~da:s e pescarias realizadas em ho
menagem às "~almas~' dos mortos:, e com a oferta ele um animal de· 
desagi;avo; os enluladtis benefic~ctdos pela ofertâ do anitnàl retribuem 
pgr meio da of&rta de nome~ e enfett~~ ao subclã enh,it~tlo, à que 
implica o diteitó vit~Jício de rec~bet a ';4comid~ das alma~11 , preparada 
pela_s mu_lh,etes liberadas do luló,; dad~ a qivi~ão da carne oq d,e 
peixe entre. reb<tptores e· dnàqQre~,, a ·"e,.o)niéla da8- ,a.lma.s~' beneficia 
a ambos o& Jados, restab&lecendo-se as tondi~ô'es de ~basteciroen10 
~fünen'tar do. grupo doméstico afe1ado pela tljbtf~. 

Os la~os de ''substituição-'1 de mürtas são sempn~ es,tabelecidos 
entre grupos nab aparenta.dos em termos ·çfo sistema -de descend0ncia 
ma.trilinear. As unidades são representadas por l'edagtfl-mage (sub
Glãs) de metades div·ersas,,. lig:ados por laços de afinidade~ dentre 
cuj0s represe:ntantes será eleito um-Aro.e Maiwu, o "8t1b..stituto~', per 
vezes também um amigo f0nnal, um ·'E,Fu.bad:are~ 

·e cempoitãrnento reÇíproc.o entre uiilhos"' e "pais" de. Aroe" 
,, . ,_, "f.lh H • • d l I'h d . pais e i os .ntuais, . eyes~rex€mp ar1 me :ür og:ueoex1s.tente 

~ -
. . H . • " "f'il• h· " . ••,, la • f• .,,. ' entre paJS e. · ... os parentes aonsa.ngu1neos. ou e . ss.i lCaton0s~ 

Y.isando u,grada.r a©s mortos. 
Os príncipais prot.agonistas tl_p fune,i;al bororo ~ão, al8m dp ptóprio 

mono, o se_u "substituto:)' e o casal de ''pais" rituais. 0 primeiro é 

estàlhido pref.e.rencialmente en'zye os bons e.a'ia.d:ores, q\..!:.,e de.vem 
pertencer à out;ra. meta.de: no caso QQ m.orto -EC-.era,~db~ .o ''subsJitutO''' 
de:ve ~er Tugo;regedo, e viee-versa. A ·"mãe~' ritual é gei;alme.n,te 
re_p~esentada wr uma parenra ~e mesrno subclã do fin4do, 1cujo ma
rlâo atu·a como ''pai" ritual. Cabe ao "&ubstituto" dançai:, lava,r e 
enfeitar@$ ossos é:l,o finado e caçar uni animal de d,esagravo ein sua 
homenagem,. ó qu.elhe v~le o ·girei to de u-sat nomes e f&brie:l\r enfeites 

da outra metaqe., dtreitb que lhe é as:se;gurado pqr ocasião da e!)treg~ 
do animal {cf. Viertler, 1978). Possuiiguabnente o dire'it© de receber, 
cozid~s e prepara~os, os alimentos por parte de sua "'·mãe" ritual 
da outra metade, se:mp~e ,cartegad<\ls para a :choupana central, o lugar 

.... ' . . d d ~'- \;;.. t '•t t ... 1 .,, nP.}n "na''·' semnf~ da reuma o s~gra a es suus· ,1 u ns was a ma:s , g:~ M ..:- ,1 , - · • . ~· ~ 

de meuide ig,:ual à sua. &te difeito € vitalício ·enquanto for viva a 
"tnãe" e o "'-subs1itute>", :que é designado de "fj.Tij:o" por parte do 
casal de f'pais" Fi:tuais. Desta forma~ 'irm'ãos de~esm,a metade podem 
acabar se €hamando de ''pais" e ''filhos~' entre ~·i, e liomens e mu
lh€res d~ m-etades div&rsas, de ·f'fiUios" e ''mã&s",, alte_railô<?-~e pro
fundamente o seutído das genealogias levantadas pelo pesq~i&ador. 

Ao presJar s.eus servi9ps, o "substí\uto') subotél_itfá.-S'e à prestaçã.o 
de s.~rviços muitõ (lurqs e extenuantes, razão pela qual .são. e©nsi
derados "~rigõsôs'·' (:pega) para :aqueles que deles .devem se tlesin-: 
cumbir: êantat por longos nerlodos, dançar até t:tanspitar fortemente., 
receber qanb_os de água frja, litnpa:r os essos do m.0-rt©, -.<t-açar feras 
sob o risco da _própria vida,,, de gi:av~s ferimentos, ou de estragos 
irreversíveis .. Tudo isto em t1oca àe ·belos enfeites, armas e acesso 
sexual às mulhe.res mais novas, além de alimentos: eo~idos .e bebidas 
vitalieiãruente ofertados pele s11bclã do morto. Para a.l©anqar estas 
regalias~ é necessário 0beàecer à voz dos d'o:nos. do morto, os chefes 
do s:eu,sub'Clal sujéhand0-s~ às suas oFdens, sem brigar·ou se zangai:, 
cum-o se fosse um animal deméstieo (e;f. Albis:etti e Ventµrelll, 
1969:'363). 

Depois d0 "paroxismp" d-o funeral a~soclado ao Grande eãnto, 
entoacle por ©casião do arranjo final do cesto fp;ner.á-rio (êf. Albísetti 
e Venturelli, 1962.:.662), o morto, agora sob a form~ de U:Jfi_ cesto 
pintado, 'bem fe:ch~do, rep1eto de ossos e enfeites, Viai ·Hdesc-an~ar?' 

em um tú.mu,lo ou numa lagóa. 
Uma vez de:spachad,o o cesto, e$pera-se qu~ o substituto t"sem 

pressau (ef. N,o~ae'S, 1972 __. noteis de C.àmJ_>o) aace um animal de 
MQFi (~esa.gtavo ), pte.dador ele caça: difícil. Q)qt.~do, existem limites 
d~ tolerânçja, já que os e.nlutàdes deixam de poder de$·envolver as 
sqas alivi~des normais. de ptodução. 
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A prestação dos serviços funerários associa-se igualmente à abs

tenção sexual, visando acelerar o levantamento do luto o mais rápido 

possível tanto para os parentes do morto quanto para o próprio 

caçador (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:137). 
Espera-se por um Mori que realce a memória do falecido além 

do fato de implicar o acréscimo, para o subclã enlutado, da valiosa 

mão-de-obra de um "filho" ritual. A demora demasiada na oferta 

do Mori acarre.ta insatisfações e ressentimentos entre os homens da 

aldeia, já que as mulheres, ~em saberem a identídade dos "~ubsJi
tutos" dos seus finados, só lembràm que o seu morto ainda não foi 

vingado por meio dos seus periódicos choros rituais. 

A realização dos funerais implica seqüências temporais rígidas 

que têm sua própria razão de ser pelo grande número de pessoas 

envolvidas nas cerimônias. Principalmente na fase final, quando se 

lavam os ossos do morto, toda a comunidade, ajudada por visitantes, 

passa a colaborar nos cantos, no preparo de bebidas e charutos e 

nas danças. Bloqueia-se assim a rotina das atividades de subsistência, 

o que evidentemente limita o tempo que pode ser gasto com as 

lides cerimoniais. 

Este grande investimento de recursos 'e esforços humanos poderia 

explicar a preferência por fune.rais qu.e incluam· mais de um morto. 

Contudo, não sabemos até que ponto a celebração de funerais múl

tiplos poderia representar uma resposta à exigüidade de tempo e de 

recursos imposta pelo contato interétnico. 

Outro aspecto, provavelmente decorrente das transformações eco

lógicas acarretadas pela intrusão do branco, é o da relativa demora 

na entrega dos couros de animais de desagravo, que por vezes che

gam a ser obtidos através do "civilizado", dada a sua escassez nas 

áreas atualmente exploradas pelos Bororo. 
Segundo Novaes, o funeral segµe um ritmo acelerado no que con

cerne à escolha do substituto logo após a morte do Bororo associada 

à fabricação do Ae, cordel d~ cabelos humanos, feitos com os cabelos 

das enlutadas. Seguem-se seqüêneias temporais rígidas de atividades 

das mais diversas: bu~ca de matérias-primas, ~onfecção de ~rajes 
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cerimoniais, conserto de enfeites plumários, preparo de cigarros e 

bebidas, associados aos cantos realizados, sem interrupção, varando 

as noites, principalmente na fase associada à lavagem dos ossos e 

ao preparo do cesto funerário. O serviço é duro e cansativo. Sin

cronizar cantos; danças e demais cuidados com o morto, dentro do 

ritmo imposto pelos cantadores, envolve a cooperação de muitos 

indivíduos, razão pela qual não há tempo para brigas internas, emer

gindo a harmoniosa dramatização de um grande espetáculo. 

Dada a impossibilidade de conhecer os funerais realizados pelos 
Bororo antes do cantata interétnico, só nos resta inferi-los a partir 

dos dados bibliográficos e de campo referentes a períodos de grandes 

mudanças internas e externas aos aglomerados de aldeias espalhados 

pelo território tribal. 

Por contingências internas e externas, alguns destes grupos lo

graram sobreviver sob a forma de aldeias, no caso, comunidades 

dos Bororo Orientais, que não só persistiram mas exacerbaram suas 

atividades cerimoniais funerárias pela ai ta incidência de mortalidade 

acarretada pela primeira fase do contato interétnico. 

Consideramos os funerais bororo da atualidade não apenas como 

" persistências'' cultuTais mas também um modo de se adaptar às · 

novas condições de vida social. Enquanto respostas adaptativas, ç;s 
funerais, como seria de se· esperar, variam segundo as diversas al

deias, realizados segundo suas peculiaridades ecológicas, demográ

ficas e sociopolíticas. 

Pela história dos contatos interétnicos, perdeu-se a possibilidade 

de conhecer os padrões cerimoniais funerários dos Bororo Ocidentais 

atualmente extintos. Pela bibliografia sabemos terem existido, entre 

os Bororo da Campanha, as danças ligadas ao espírito da onça e o 

uso de cabelos para máscara (cf. Petrullo, 1932:121), o preparo do 

couro da onça, dos colares dos seus dentes e coroas das suas garras, 

o choro de mulheres, a nudez, a cobertura com barro e cinzas, o 

corte do corpo e a extirpação dos cabelos dos parentes próximos 

do morto, o consumo de b~.hidas de frutos de palmeira e chicha em 

potes de cerâmica,. o descamam,ento dos ossos, a fabricação e agi-
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tação de zunidores, e a presença de médicos-feiticeiros Baire, de 

grande influência (cf. Koslowski, 1895:384). 
Apesar da divers'idade entre os vários subgrupos bororo em termos 

de sua cultura material, evidenciada por meio da variabilidade de 

matérias-primas utilizadas para a confecção de ornamentos, do corte 
de cabelos, das pinturas corporais etc. (cf. Hartmann, 1975), acre
ditamos que, tal como no Alto Xingu, se possa considerar a existência 
de alguns aspectos comuns a todos eles - a estrutura básica do 

cerimonial funerário - que, mesmo implicando a variabilidade de 
recursos demográficos e materiais de cada aldeia ou região, podem 
ser vistos como um padrão c.aracterístico a todos os Bororo, basi- · 

camente representado pelas técnicas ligadas ao tratamento do corpo 

dos mortos e à distribuição do alimento feito em nome de suas 

almas. 
Tudo indica que os funerais não representam cerimônias sazonais. 

Ocorrem tanto durante os períodos de chuva (cf. Bloemer, 1979, 
Meruri; cf. Leoi, 1977, Campo Grande - notas de campo) quanto 

na seca (cf. Novaes, 1973, Campo Grande; Viertler e Muccillo, 
1978, Tadarimana; 'Hartmann, 1970, Meruri), o que se torna com

preensível se lembrarmos que em sua vida tradicional os Bororo 

dispunham de peixe, carne e frutos em ambas as estações do ano. 
Dada a variabilidade dos nichos ecológicos do território tradicio

nalmente ex.piorado por meio das migrações sazonárias (Maguru), 
deslocando-se de um acampamento para outro, havia a possibilidade 

de caçar aves, animais, explorar árvores e palmeiras, seja para a 
obtenção do alimento de rotina, seja para fabricar os vinhos e cestos 

necessários aos cantos e ao transporte de ossos, caso houvesse al
guma morte durante esse período. Só depois é que se voltaria à 

aldeia permanente, paTa a inumação definitiva do cesto funerário 

( cf. Rondon, 1948). 
Nos tempos de Maguru, as caçadas e pescarias mais intensivas, 

necessárias para abastecer os cantadores, enlutados e "substitutos" 

das almas dos mortos, representavam períodos de adaptação das 

·"hordas" bororo aos seus diversos nichos de exploração. Ao mesmo 
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tempo, pela prática da substituição dos mortos, restabelecia-se a 
coesão interna às comunidades bororo integradas sob a forma de 
metades, clãs e subclãs. 

1 

Admitindo-se que os funerais dos Bororo da atualidade sejam 
mais do que meras sobrevivências, restaria saber até que ponto eles 
podem ser considerados como estratégias de adaptação às novas 
contingências ambientais acarretadas pelo contato interétnico. 

A resposta a esta pergunta é complexa e envolveria a consideração 

da história e dos recursos materiais e humanos desfrutados por 
cada aldeia bororo. Tais as~ctos foram muito pouco pesquisados 
pelos autores, que, de modo geral, descrevem os funerais sem as

sociá-los a contextos mais amplos. É necessário também diferen
çar-se entre fatores internos e externos às comunidades consideradas, 
que concomitantemente condicionam a seleção de alternativas para 

a realização de cerimônias muito variáveis. Assim, Bloemer (1980), 
por exemplo, sugere uma relação entre a absorção de remanescentes 

do Pobojari, aldeia atualmente extinta, e o renascimento de tradições 
funerárias no Meruri, aldeia que os recebeu pela influência dos mis

sionários salesianos. Já Saake (1953) e Lévi-Strauss (1936) ressaltam 
a importância dos "chefes" para se compr~ender a dinâmica da vida 
cerimonial bororo, isto no tempo em que vivia o grande "cbe(e'' 
Cadete, enc-0ntrado pela gtímeira vez por Rondon quando da paci

ficação dos temidos "Coroado", os Bororo Orientais, que Logtatam 

sobreviver à extinção dos Bororo Ocidentais, quase todos massa
crados, e uns poucos refugiados para além das fronteiras com a 
Bolívia. 



1 

OS CANTOS BORORO - Roia 

1. Bakorokudu E Akaruio Bokodor~ OS "MESTRES DE CANTO" E 
, , 

CARACTERISTICAS DOS CANTOS FUNERARIOS BORORO 

Na língua Bororo, Roia também significa ''modo de fazer, cos

tume" ( cf. Albisetti e Venturelli, 1962:908). 
A primazia de organizar 0s cantos funerários c~be aos chefes 

cerimoniais máximos, os Baadojebage, da metade Ecerae, privilégio 

este que lhe.s foi conce<Üdo, juntamen1e com as insígnias da chefia, 
os chocalhos, os diademas de penas de araras e cantos funerários, 
de caça e pesca, por Baitagogo e Boroge, da metade Tugarege, 
grandes chefes do passado, heróis culturais que humaniza~am os 

Bororo por intermédio de práticas cerimoniais até então desconhe

cidas: 

. 
" Nestes tempos [nos tempos dos antigos] só Tugarege morria 

igual bicho, jogava fora, não enterrava ... Quando morre um então 
como é que vai fazer? Aí escolheram como é que fazia casamento, 

morte (com base nas relações entre Tugarege e Ecerae ). Abriram 

Arigao Bororo só para isso. Antes disto era igual a bicho. O 
Arigao Bororo fica na barra do Areia, pra cima do Pobore" (Jerigi 
Otojiwu, Campo Grande, 1970) (também segundo o "Mito do 
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chefe Akaruio Bokodori e as tabas Bororo", cf. Albisetti e Ven
turelli, 1969:257). 

Segundo Jerigi Otojiwu: 

"Bakorokudu é o primeiro a começar o funerar' (Jerigi Otojiwu, 

1970, Campo Grande). 

O início dos funerais corresponôe à realização de longa seqüêncía 

de cantos. 
Entre os cantos dos Baadojebage, ressalta.m o Roia Kurireu, o 

Cibae Etawadu, oKiege Barege, o Roia Mugureu (diurno e noturno) 
e o Jurekía: 

" quem canta isto pela primeira vez tem que se guardar, pois o 

bope vai lá para escutar ... " (Jerigi Otojiwu, 1970, Campo Grande). 

Os cantos, de propriedade do clã, são conhecidos apenas pelos 

homens nele nascidos, designados de "donos" dos cantos. Por oca

sião dos funerais de parentes, os ''donos" dos cantos podem ensinar 

algumas de suas partes a homens da outra metade ou de outro clã., 

os "pais" rituais dos finados, m1aridos das "mães" rituais. Na medida 
em que as "mães" são representadas por parentas clânicas (irmãs,, 

sobrinhas etc.), os "pais" dos finados são também os cunhados do~ 
"donos" dos cantos funerários. 

A transmissão dos cantos é rápida, associada ao ritmo intenso 

da intrincada engrenagem cerimonial, implicando a . capacidade de 

memorização dos "pais", treinada desde~ mais tenra idade. Os cantos 

assim aprendidos são entoados às vésperas de caçadas e pescarias 

feitas em homenagem às "almas'', além de precederem e acompa

nharem as danças e demais procedimentos ligados aos funerais. 

Segundo os Bororo do Tadarimana, e~dstem, além dos "donos'\ 
qs "cantadores" ou "puxadores de danças", sempre representados 

pelos "substitutos" dos finados, que, além de Aroe Maiwuge, são 
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igualmente designados por Jadu-mage (literalmente, "alguém que 

represente um outro", no caso um morto; cf. AJbisetti e Venturelli, 

1962:596). 

A ordem da seqüência dos cantos nem sempre é rígida, podendo 

ocorrer inversões entre conjuntos de cantos, embora tais mudanças 

não cheguem a alterar o andamento gera) do funeral. Contudo, exis

tem alguns cantos invariavelmente associados à presença do corpo 

do morto. Assim, o Roia Kurireu (Canto Maior) é cantado sempre 

para comunicar-se com o cadáver coberío por esteiras quando for 

feita a verificação do seu estada de decomposição, e quando forem 

ornados os ossos dentro do Bai. Os Roia Kurireu são também can

tados pouco antes ou depois dos Marenaruie (O Canto dos Enlu

tados). possuídos por cada clã. 

Segundo Muccillo, o canto Roia Kurireu é "um só, igual para 

todos", distinguindo-se_de outros cantos, variáveis de um para outro 

clã (Kodokodo, 1977, Tadarimana - notas de campo); daí os chefes 

clânicos sempre acharem que os cantos por eles conhecidos sejam 

"verdadeiros" enquanto os de outros são "mentira". 

Os cantos que se endereçarem ao cadáver em decomposição, ex

pressão da presença dos maléficos Bope, que o devoram no túmulo, 

são considerados da mais alta Re'riculosidade. 

Um canto que acompanha o Roia Kurireu, este último possuído 

pelos Baadojebage Cebegiwuge, é o Cibae Etawadu, pertencente 

aos Baadojebage Cobugiwuge, irmãos menores dos primeiros. Este 

canto, seguido de outro, o Bakure Enogwari (por vezes chamado 

Baore Padu), pertencente aos mesmos donos, associa-se à pintura, 

ao envolvimento cm esteiras e à amarração do morto com embira. 

Já o canto Kiege Barege, possuído pelos irmãos maiores Baado
jebage Cebegiwuge, sempre feito de madrugada, liga-se ao preparo 

da cova, para o enterro primário, bem como ao término dos funerais 

que, concluídos pelo canto Jurege-doge, precede a saída do cesto 
funerário para o seu túmulo final. 

Segundo Muccillo, o modo de cantar o Marenaruie (Bire Boe 
Eparuia = "canto sobre o Bororo que. tem mort.e") varia segundo 
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os clãs: só os n:iembros do clã dos A roroe e alguns Baadojebage 
(Bakoro Ecerae) levantam a mão para cantá-lo, enquanto os do clã 

dos Iwagudu-doge o cantam com as mãos para trás, os Bokodori, 
com a mão estendida para frente, os Kie, pondo a mão para trás, 

gritando "Kao, Kao, Kao ... n Quando morre um membro da metade 

dos Tugarege, é um membro da metade dos Ecerae que canta. o 

M arenaruie, iniciado por um homem do clã Baadojeba, e quando 

morre um Eceraedo, é um Tugaregedo qµe vai cantá-lo, iniciado 

por um homem do clã dosAroroe. São cantos tristes, acompanhados 

pelo toque de um tambor {Ka), que requerem silêncio e respeito de 

todos (cf. Muccillo, 1977, Tadarimana - notas de campo), 

Os cantos M arenaruie, repetidos djversas vezes durante· o funeral,, 

iniciam-se logo após o desenlace, associados aos prantos, arranca

mento de cabelos, e representam o último canto que precede o se

pultamento definitivo (cf. Leoi, 1977, Campo Grande), quando são 

feitas ofertas de cigarros e evocações fora da aldeia. Segundo qs 

mitos, osMarenaruie foram inventados pelosAroroe, o clã do grande 

herói cultural Baitagogo, que, junto com seu irmão menor, Boroge, 
instituiu os costumes funerários. 

Alérn do Roia Kurireu e do Cibae Etawadu, existem mais alguns 

cantos, claramente associados a determinadas formas de tratamento 

do corpo dos mortos: o Eléureuge, feito por ocasião d~ entrega -do 

cesto contendo os ossos do finado para a "mãe" ritual, um.a das 

protagonistas do funeral, que o recebe com choros, em sua choupana. 

Depois, o cesto, Aroe j'aro, que literalmente quer dizer Aroe (ca

dáver) + iáro (cesta), portanto, "cesta funerária" (apud Albisetti e 

Venturelli, 1962:163), é levado para o Bai, ao som do canto Aroe 
Enogwari (o canto da "comida das almas"), precedendo a dança do 

"substituto" do finado, o personagem principal de todo funeral. Este, 

todo enfeitado e recoberto de plumas, dança ao som do canto Bure 
Etawadu. 

Estes cantos sempre precedem a realização dos Aije-doge Aroe, 
a cerimônia dos zunidores, para a q\1al o "substituto" do morto wai .... ·. 
retirar as plumas usad~s ·nél dança, colocando-as dentro do c~to 
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funerário. Posteriormente, incinera os objetos do morto em uma 

pequena fogueira no pátio central, para marcar o fim desta cerimônia. 

O canto Ekureuge (Ekureu = amarelo, claro, limpo, belo) associa-se, 
portanto, à cesta em que serão colocados os ossos limpos ( cf. Al
bisetti e Venturelli, 1962:560). 

Passam a ser pintados e emplumàdos delicadamente, ao som do 

Roía Mugureu Merijiwu ("canto sentado diurno"), pertencente aos 

Baadojebage Cobugiwuge, os irmãos menores dos Baadojebage Ce
begiwuge, "donos" do Roia Mugureu Boecojiwu ('f'canto sentado 
noturno"), iniciado na noite anterior, quando a alma do finado é 
convidada a entrar no cesto. 

Outro canto solene é o lka Ako, que, junto com o Roia Kurireu, 
se associa aos momentos em que os parentes se cortam os corpos, 

pela última vez, jorrando o sangue sobre o crânio ornamentado, 

recoberto por uma bandej inha, e· sobre o cestg dos ossos que, ra
pidamente costurado pela boca, é lentamente carregado de volta à 
sua choupana, nas costas de sua "mãe" ritual. 

A investidura do "substituto" do finado (Aroe Maiwu) associa-se 
aos cantos Pobo Makudu ("oferta de água") e Kidoguru Paru e à 
primeira oferta de água doce, feita após a saída do c.0rpo do finado, 

todo enrolado, da sua choup~na para o pátio ceritFal ( cf. Leoi, 1977, 

Campo Grande). Em fase mais avançada do funeral, 0 '''substituto" 
do Aroe Maiwu associa-se, como já foi mencionado anteriormente, 

ao canto Bure Etawadu, além de outro, o canto J okurega, realizados 
antes e durante a sua dança, feita em homenagem ao finado. 

Existem outros cantos, de caça ou pesca (Kare Paru, Kuati Reruie, 
Barege Paru), que precedem as expedições coletivás, necessárias à 

alimentaçcão da comunidade, absorvida pelas atividades cerimoniais. 

Entoam-se também cantos ligados às "representações" das almas 
funerárias·: Mano Paru (canto que precede a reálização da repre

sentação do Mano); Toro Paru (canto que precede a realização da 

representação do Toro);AijeParu(canto que precede a representação 

dos Aije-doge) etc. Entremeando as "representações", são feitos os 
diversos Ke Roia, cantos que se referem aos mihgaus e bebidas 
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mandados para a choupana central por parte das mulheres enlutadas: 
cantos Iro ("arroz"), Arae t'Aria Kejewu ("sobre- os potes de comid·á 
dos Aroe") e Aroe~E-Ke Roía ("comida das almas"), realizados du

rante todas as (ases do funeral. 

2. A V ARIABIUDADE OOS CANTOS E A ESCOUIA DOS CANTADORES 

Segundo 0 sugerem os dados bastante ralos a este respeito, .os 

cantos, tais como as danças, podem variar de acordo com o clã do 

finado, ocorrendo a realização de cantos especiais, principalmente 
no caso de se tratar de mortos pertencentes a algum subclã de chefes. 
Assim, um morto /wagududogedo foi homenageado por um canto 

especial designado como Iworo Rokua (cf. Leoni, 1977, Campo 

Grande), não cantado em outros casos. 
Existem, portanto, seqüências de cantos mais ou menos comple

xas, quer se trate de um morto de maior ou menor prestígio social. 

Um finadoButoreAgadu, do clãlwagududogedode Córrego Grande, 

foi homenageado com u~ funeral riquíssimo, enquanto outros do 

mesmo clã, no Tadarimana, foram sepultados por meio de cerimô

nias, danças e cantos meno~ "incrementados~.,. 
Segundo Novaes, na aldeia do Córrego Grande quem escolhe 

os cantos é sempre o chefe Kadagare, um Ba.adojeba Cebegiwu 
( cf. Novaes, 1973 - notas de campo). Os cantos dividem-se em: 

1. cantos realizados. pelos próprios "donos", que correspondem 

aos cantos do próprio clã dos Baadojebage e cantos Marenaruie; 
e 2. cantos delegados a membros da metade oposta à do finado1 

aos cunhados ou "parentes" rituais, ·que também devem "puxar'' 

os cantos das danças. 
Antes da sua realização, ocorre a djstribuição dos cantos por 

parte dos "donos", que selecionam os cantadores segundo as con

dições demográficas vigentes na aldeia. Assim, os Baadojebage dis
tribuem partes do canto Roia Kurireu a cantadores do próprio clã, 
bem como a outros .que tenham a capacidade ·para tal: homens qu~, 
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mesmo não nascidos no clã, tenham recebido instruções pelo fato 
de terem participado de funerais anteriores, enquante ''pais" ou "fi
lhos" de mortos Baadojebage. Portanto, a realização dos cantos en
volve, antes de tudo, a "sabedoria" ou "erudu" dos cantadores, em

bora a prerrogativa da sua distribuição caiba sempre aos "donos". 
No caso, esta sabedoria implica a capacidade que tem o Bororo em 
memorizar longas estrofes de cantos e fragmentos de tradições orais, 

transmitidos por parentes desde a infância. 
A realização dos cantos é assunto ·sério .e importante. 

A concentração dos cantadores, designados de Roía Epa, expres

sa-se, entre outras coisas, pela abstenção sexual. Isto porque, ende
reçando os seus cantos às almas de mortos -Aroe --; estas esca
pariam ao cheiro de fluidos sexuais. Os cantadores também fecham 
os olhos, geralmente escondidos por viseiras, feitas de penas de 

japu, a fim de reforçar a "visão" das almas, que devem ser cuida

dosamente induzidas a obedecerem às ordens dos Yivos. 
"Vistas" como animais, peixes ou pássaros, em que podem se 

transformar após a perda de suâ forma humana, as almas dos mortos 

são gradativamente persuadidas a "repousar'' no lugar representado 

por seu destino final: um túmulo se~o ou um pântano, abaixo da 

superfície habitada pelos vivos. O exorcismo final das almas dos 

mortos Bóroro é representado pelo fechamento do eesto funerário 
contendo os ossos enfeitados, definitivamente sepultado em algum 
1 ugar afastado. 

Visto tratar-se de atividades extenuantes, exigindo grande esforço 

de concentração e resistência física, na medida em que estão asso
ciados à memorização de longas estrofes e batidas regulares de cho

calhos, variáveis para cada canto, os Roia são, por vezes, delegados 

a irmãos menores dos receptores do~ cantos e danças. Num funeral 

realizado na aldeia de Tadarimana, em 1978, o chefe Kadagare, que 

viera da aldeia de Córrego Grande para oficiar como Aroe Etawara 
Are no funeral de dois Iwagududoge e uma criança Bokodor~ exe
cutou o Roia Mugureu Boecojiwu, o canto ligado à evocação solene 
da alma, feita no meio da noite, deixando de cantar o Roía Mugµreu 

, 
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Meríjiwu e o Roía Kurireu, ambos cantos de sua propriedade, cuja 

entoa~o delegou ao seu irmão menor. Os dois chefes clânicos se
leciénados para dançar a dupla dos Boeru Kiari (a versão da dança 

dos espíritos Bakororo-doge, pertencente ao clã Paiwoe) delegaram 
as suas obrigações aos seus irmãos menores, de mesmo subclã (Aro
roe Cobugíwuge e Apiborege Kurugugwa). 

Em suma, as substituições evidenciam a ascendência ou autori
dade dos. irmãos maiores sobre os menores, que, muitas vezes, can

sados e ressentidos, são obrigados a obedecer, o que bem reflete G 

antagonismo entre os heróis míticos, Merí e Arí, irmãos que, embora 

colaborando na hora da morte, vivem discutindo entre si. O desfecho 

inevitável da supremacia do irmão mais velho sobre o mais novo 
expressa-se também no mito de Baitagogo, que acaba levando con

sigo o seu irmão menor Boroge, que não queria, mas foi obrigado 

a acompanhá-lo para a longa viagem ao reino dos mortos (cf. Al

bisetti e Venturelli, 1969). 

3. OS CANTOS COMO EXPRESSÃO DAS RELAÇÕES CONJUGAIS E 

A HIERARQUIA DOS CANTADORES 

Segundo o comentário de um chefe tradicionalista: 

"O chefe cantando sozinho é vergonha, é danado mesmo [ refe

ria-se a um chefe casado com uma mulher do Meruri, que não 

sabia cantar]. As outras aredo [mulher boioro] que canta, fala 

demais que o que tá cantando [o chefe em questão], mulher dele 

tá lá dormindo. O certo é a mulher acompanhar igual, ele é, o 

chete. Se Kiga [mulher do infonnante] fosse assim também, eu 

não casava com ela. As mulheres têm que cantá, chorá. No Pe

rigara todos canta, pra chorá, só algumas chora. Mulher de Oko

geri [outro chefe tradicionali~ta ], quando marido dela faz sermão 

na aldeia, ela chora. Kiga, quando não tá doente, canta duro, 

canta noite inteira. Muito doente, canta pouco ... [para cantar] que-
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ro ir com mulher [não sozinho]. 0s de lá (do Meruri] não sabem ... " 

(Canajó, 1977, Tadarimana). 

Segundo este depoimento, as esposas bororo devem sentar-se atrás 

dos maridos que cantam, abanando-os, oferecendo-lhes cigarros ou 
bebidas, acompanhando-os, sós ou em coro, com outras mulheres, 

Devem também chorar, com os cabelos caídos sobre o rosto, ao 

relembrar os seus mortos clânicos, evocados pelos cantos dos ma
ridos, lembranças de funerais passados. Os choros repetem-se por 

ocasião da visita de algum parente de outra aldeia, quando as mu

lheres, principalmente, se curppriment(,lm com "saud&ções. lacrimo

sas" ou "chõros rituafs". 
As almas d.e mortos recentes (Aroe Maiwuge) e de Bororo fale

cidos }lá muito tempo (Aroe Marigudu) encontram-se, por ocasião 

dos funerais, para dançar ao som dos cantos e dos ritmos dos cho

calhos agitados pelos Roía Epa. Os cantadores apresentam-sç or

nados com resplandecentes diademas de penas de araras, a morada 
dos Aroe, os ancestrais clânicos cuja forma se inspira no formato 

de folhas de plantas aquáticas ( cf. Dorta, 1978). 
Os clãs correspondem à integração hierárquica entre " irmãos ma

iores" e "irmãos menores" fundamentada sobre a distribuição de re

cursos não perecíveis, tais como armas, enfeites, nomes e cantos. Os 

recursos dos innãos maiores são mais numerosos e de melhor qualidade 
do que os dos, &eus in;n.ãos menoies ( cf. "Mito da origem das flechas"., 

"Mito do encontro do tatu-canastra", "Mito da origem de alguns co

lares"; cf. Albisetti e Venturelli, 1969:111, 564 e 533). O topo da 

hierarquia é represenfaélo pelos membros~d~ . .chefes máximos, Baita
gogo e Boroge, ambos Tugarege, que, segundo o mito, antes de de

saparecerem definitivamente nas águas, voltam mais uma vez à aldeia 
dos vivos, ostentando belos enfeites, pinturas e instrumentos de sopro~ 

Todo o desenvolvimento das transformações mágico-religiosas 

ligadas aos funerais é conduzido por meio de ca,ntos e proclamações, 

feitos por grandes chefes, hi,erarquicamente divididos em bapo rogu 
epa (ou bapo rogo jiwu), os tocadores de chocalhos pequenos; mais 

ASPECTOS ETNOGRÁFICOS DO FUNERAL BORORO 73 

difíceis de serem tocados, e bapo Kurireu epa (ou bapo Kurireu 
jiwu), os tocadores de chocalhos grandes. 

Durante os funerais, os cantos são de,signados como sendo de 
"Bokodori", "Kie" ,' "Baadojebage Cebegiwuge" e "Baadojebage Cobu
giwuge", clãs da metade dos Ecerae; de "Paiwoe", "Apiborege", 
"Araroe'' e "Jwagududage'' , clãs da metade dos Tugarege. Isto por

que os cantos implicam, para a sua execução, um esforço conjunto 
dos repres_entantes masculinos dos clãs, os "donos" dos cantos e os 

"cantadores", ou "'puxadores", representadôs pelos cunhados ou "fi

lhos" rituais dos primeiros. 
A duração dos cantos envolve a subs.tituição dos cantadores, que,, 

puxando cantos distintos pelo ritmo, estilo e combinações sonoras, 

lideram com seus chocalhos as filas de dançarinos. Cada movimento 
de dança é prescrito em tempos e espaços bem determinados. 

Existe também a distinção entre cantos diurnos e noturnos; aqueles 

feitos no pátio e estes na choupana central; cantos feitos em pé, 
com ou sem movimento dos joelhos; e sentados, com e sem danças, 

de que pãrticipam ou não mulheres; com chocalhos grandes e pe

quenos, eom um e dois ehocalhos; com ô chocalh0 virado coro a 
haste para cima e em posição normal etc. (cf. Colbacchini e Albisetti, 

1942 - quinta parte; Albisetti e Venturelli, 1976). 
Dada a dificuldade do aprendizado dos cantos de caça, pesca e 

funeral, são apenas uns poucos Bororo que, pela idade e pela história 

de vida, tiveram a oportunidade de ouvi-los um número <ile vezes 
suficiente para memorizá-los, junto com as várias estruturas rítmicas 

desenvolvidas pelos chocalhos. 
Embora possam ser Sígilosamente treinados pelos parentes mais 

velhos, os cantadores mais jovens desenvolvem o processo completo 

do seu aprendizàdo apenas por ocasião dos cantos em vésperas de 
caçadas e pescarias coletivas, bem como durante as fases de trata

mento do corpo dos finados da aldeia. A educação cerimonial con

siste na integração entre cotthecimentos ligados a espécies naturais 
e a etno-história da tribo, memorizados com as batidas rítmicas e 

demais controles do corpq~ que exigem formas intensas de concen-

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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tração mental por parte dos Roia Epa, que, por isso, usam adornos. 
especiais na cabeça, os diademas e as viseiras, além de empregarem 
remédios para fortalecer a memória. 

4. OS CONTEÚOOS DOS CANTOS 

O conteúdo dos cantos versa sobre as diversas espécies clânicas, 
animajs '~de carne", animais predadores, enfeites e armas, configu
rando entrechos· de solidariedade e de conflitos, guerras, caçadas, 
pescarias e brigas ocorridas em nichos ecológicos variados. Por vezes 
imitando vozes de animais, os cantos utilizam uma linguagem espe
cial, pouco compreendida pelos não-iniciados (cf. Colbacchini, 1925 
- quinta parte). 

Os cantos revelam excursões coletivas por vastos territórios pelos 
quais se encontravam espécies animais, transformações de almas 
dos mortos, que, distribuídos em seus nichos, falam aos caçadores, 
entregando-se a eles, seduzidos pelos seus corpos pintados e arcos 
belamente ornamentados. Falam de guerras e brigas, em que aquele 
que primeiro mencionou os nomes de lugares geográficos (monta
nhas, taquarais, rios etc.) é censiderado o seu legítimo possuidor 
(cf. Albisetti e Venturelli, 1969:93, 112 e 307; AJbisetti e Venturelli, 
1976). 

Em suma, os cantos representavam complexa codificação de téc
nicas ligadas à caça e à guerra, associadas a conhecimentos espe
cíficos sobre a fauna e a flora do vasto território tradicional. Ex
pressam verdadeiras viagens mentais pelo habitat, feitas segundo o 
ritmo do sol (cantos diurnos alternados com cantos noturnos), que 
influencia o aparecimento dos animais, representados pelas danças 
circulares no pá tio. Os Aroe, almas de ancestrais que a parecem sob 
a forma de animais, são puxados pelo som dos tocadores de chocalho, 
que cantam sentados, em pé, com ou sem movimentos, tal como 
fazem os caçadores quando caminham, param, espiam ou correm 
em suas incursões, 
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Por intermédio de estruturas rítmicas, modulações de voz, posturas 
de corpo e expre~ões faciais, os cantadores configuram um ambiente 
extraordinário, um impacto emocional semelhante àquele acarretado 
pela visão de um belo animal ou de um perigoso inimigo, na imi
nência do confronto. 

Segundo Crocker, 

"Os antepassados de ooda clã vi~iam em sua própria região, muito 
distante das áreas ocupadas pelos progenitores de outros clãs. Ele& 
lutavam violentamente em cada grupo e um com o outro nas poucas 
ocasiões em que tinham oportunidade de encontrar-se. Alguns in
formantes achavam que esses grupos eram tribos distintas, falando 
línguas diversas, praticando costumes diferentes, mas igualmente 
bárbaros e não sendo mais do que outras tantas variedades de animais 
selvagens. Na verdade, cada grupo se compunha dos descendentes 
de determinado animal, geralmente um inseto, como traça ou be
souro. Em conversa particular, essas criaturas são às vezes mencio
nadas corno 'mães e pais' (paxe pao) de tal ou qual clã, porém 
assuntos dessa natureza nunca se discutem em público, pois são 
considerados vergonhosos e insultantes ... Durante este período pré
social, amoral, atemporal, deram-se fatos narrados na maioria dos 
mitos bororo e estes refletem um universo em que as distinções 
entre seres humanos., espíritos e espécies naturais são toldadas e, 
não raro, inexistentes. Esse caos terminou e a organiz,ação social 
se estabeleceu através dos feitos de dois heróis culturais, Baitagogo 
e Borogei, que criaram a planta da aldeia, o sistema de prestações 
rituais entre os clãs, os grandes cerimoniais e os direitos de pro
priedade dos clãs. Cada tribo foi transformada num clã exógamo e 
relacionada a outros clãs por um sistema de metades. A transfor-

. mação de um mundo anárquico, desorganiz,ado e muito parecido 
com o dos animais em um mundo moral e socialmente ordenado 
é atribuída, no mito, à introdução de trocas ou prestações prescritas 
entre os grupos humanos, em particular das que se dão no contexto 
de casament0s e funenüs'" (Crocker, 1976:175-176). 
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Pelo que se pode inferir dos mitos, houve conflitos sobre territórios 
entre Aroroe, clã dos Tugarege, e Bokodori Ecerae, clã dos Ecerae, 
espacialmente não adjacentes entre si (Mito "O chefe Baitagogo 

batiza o morro Kudorori", cf. Albisetti e yenturelli, 1969:91). Tais 

conflitos eram mais graves do que aqueles relativos a divergências 
entre clãs pertencentes à mesma metade: Baitagogo, do clã Aroroe, 
tirando o "aije", a cerimônia do zunidor, dos seus irmãos menores 
do clã dos Paiwoe; Baitagogo, apoderando-se do espírito "Tugo 
Imedu" de seus irmãos tnent)res do clã dos lwag.ududoge, todos da 

mesma metade, espacialtnente adjacentes (cf. AJbisetti e Venturelli, 
1969:119). 

Contudo, os conflitos mais graves e ofensas mortais acontecem 
sempre motivados por mulheres: Kiareware, um homem do clã dos 

Baadojebage Cebegiwuge, da metade dos Ecerae, queria matar o 

seu filho Toribugu, do clã dos Paiwoe, da metade dos Tugarege, 
que se deixara seduzir por uma de suas esposas, portanto, "mãe" 
do jovem. O pai acabou sendo morto pelo filho, transformado em 

veado-galheiro. Também Baitagogo, do clã dos Aroroe, sucumbiu 

à vingança de seu próprio filho; este, transformado em pássaro, 
logrou fazê-lo entrar nas águas, para vingar a morte de sua mãe, a 

esposa Bokodori, que cometera adultério com um homem, Butore 
Agadu, pertencente a um clã de inesma metade à de Baitagogo que, 
por vingança, acabou transformando em anta o seu irmão menor 
( cf. AJbisetti e Venturelli, 1969:139 e 303). 

Nos mitos, os conflitos sobre territórios, éerimônias e matérias

primas ou enfeites acarretam cisões e separações, sem os massacres 

mútuos que vinham em resposta aos conflitos sobre mulheres. Por 

isso a política de pacificação tem de enveredar pelo intercasamento 
entre "inimigos", tal como fez, pela primeira vez, Akaruio Boroge, 
que chegou a estabelecer relações pacíficas com Adugo, o chefe 

das Onças, gente inimiga, que acabou casando com uma de suas 
filhas, alimentando-a e engravidando-a para fazê-la morrer e dar à 

luz os gêmeos Bakororo-doge ("Mito dos gêmeos Bakororo-doge", 
cf. Albisetti e Venturelli, 1969:187). 
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Portanto, os cantos rememoram assuntos sigilosos de conflitos e 
tensões do passado, inscritos na morfologia da aldeia pelo código 
das adjacências e não adjacências espaciais: os que brigaram entre 
si ficam longe um do outro (Viertler, Jerigi Otojiwu, 1970; cf. Lé
vi-Strauss, 1936) e os que se conciliavam podem continuar vivendo 
um ao lado do outro. 

Por isso, os cantos devem ser apresentados de forma a não reavivar 
suscetibilidades dos se11s conhecedores. Devem ser apresentados d~ 
modo impecável, se,m falhas; por meio de profunda concentração, 
evidenciando o máximo de respeito por parte dos cantadores. Ob
servados e vigiados pelos "donos" dos Roía, os cantadores devem 

memorizá-los bem e reproduzi-los na íntegra, já que dizem respeito 
às façanhas e glórias de ancestrais pertencentes a outros clãs. 

Pelo modo como são executados, os cantos convertem as guerras 
e brigas dos heróis míticos em melodiosa harmonia. Pela voz dos 
seus cantadores, solando ou cantando em coro, uníssono ou contra

ponto, acompanhados ou não de mulheres e instrumentos de sopro, 
mantêm-se em equilíbrio dinâmico as delicadas fronteiras musicais 
entre as "partes'' possuídas por cada clã, por meio do ingresso co

letivo num mundo imaginário de forças sobrenaturais e conheci
mentos esotéricos de uma pequena ~lite de homens maís velhos, 
que, animando-se e desafiando-se mutuamente num "potlatch" so

noro, chegam a ser ouvidos a quilômetros de distância ( cf. Rondon, 
1949). 



TI 

AS ETAPAS DO CICLO FUNERÁRIO 

Primeira Etapa - O sepultamento provisório e a desagregação 
do corpo provocada pela safda da alma 

1. o DESENLACE - Boe E-vi (DOS BORORO DELES MORTE) 

A marcação do dia da morte de um Bororo segue as conveniências 
da aldeia :e do grupo de parentes que, por assim dizer, projetam o 
deseJo da morte de um· dos seus que, doente e inativo por longo 
período, sobrecarrega os sobreviventes. Os Baire,. intérpretes de so
nhos, ou os pr6prios parentes, sensíveis aos "avisos", põem um fim 
às tensões geradas por doenças prolongadas e irreversíveis, estabe
lecendo o limite de vida do doente. 

O Bororo condenado à morte não recebe mais alimento. Confonne 
o seu estado, vigiam-no, dia e noite, para que pertnaneça imóvel e 
não infrinja as exigências de abstenção alimentar, para acelerar a 
sua morte física . 

Pouco antes do dia marcado, os parentes omàmentam e cortam 
o cabelo do doente, espalmam-no de urucu e enfeitam-no com plu
mas, coorindo-lhe a cabeça com um boe at'ao bu, capacete de plumas 
também usado durante outros ritos de passagem, enquanto se entoa 
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o Boo E-vt Mode Dukeje-wu Roia (Canto da Agonia) (cf. Albisetti 
e Venturelli, 1962:650), Os parentes e amigos põem, um a um, a 
mão sobre a fronte do agonizante, dizendo: '~Pobo muguia manno 
tadda (vai morar dentro da água, no meio do caeté) ... " ( cf. Colbac
chini e Albisetti, 1942:153). Os grande chefes costumam ser aba
nados pelas parentas (cf. Novaes, 1975 - notas de campo). 

Os chefes cerimoniais circundam a cabeceira do agonizante, can
tando e tocando um tambor e chocalhos. 

O d.esenlace pode dar-s~ natural ou artificialmente. No segundo 
caso, pode ser apressado pelo Barí, pai ou "tia paterna", por meio 
de técnicas de sufocamento usando-se cordéis, penugem nas narinas 
ou bandejas trançadas apertadas sobre o rosto do moribundo. 

O primeiro estágio do funeral é representado pelo momento em que 
I 

o agonizante deixa de respirar. O momento de falecimento -Bi (morte) 
- quando o sopro se esvai, toma perigosos os olhos do moribundo" 
imediatamente tampados com um abanico (cf. Albisetti e Venturelli, 
1%2:650). A periculosidade dos olhos e do sopro associado aos pul
mões parece decorrer, entre outras coisas, do fato de que se trata de 
partes muito perigosas dos animais do espírito Bope, cujos pulmões, 
coração, olhos e língua, como no caso da anta, são de consumo ex
clusivo do Bar~ o xamã que com eles se comunica. Na língua bo.roro, 
"bari'~, além de xamã dos espíritos, significa também "pulmão", termo 
pelo qual são designadas as cabacinhas mortuárias feitas para os finados 
(cf. Albisetti e Venturelli, 1962:239). 

O aviso oficial da morte é representado pelos altos gritos das 
parentas, que se cortam o corpo sem piedade. Braços, peito, pernas, 
coxas começam a jorrar o sangue sobre o cadáver, estendido no 
solo da choupana, recobetto de esteiras ( cf. Albj~etti e Venturelli, 
1962:650). Para os cortes, usam conchas (cf. Kozák, 1963), lascas 
de quartzo, dentes de piranha (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:651) 
ou pedaços de vidro (cf. Steinen, 1940:644). As pontas usadas são 
molhadas na boca antes de retalhar o corpo com grande rapidez 
(idem), expressão da "histeria" esperada dos enlutados, impedidos 
de dar prosseguimento aos cortes pelos parentes e amigos. Os que 
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jorraram sangue sobre o morto consideram-se parentes próximos 

dos enlutados. 
A "mãe" ritual, mulher escolhida pelo conselho dos homens deritre 

as diversas mulheres parentas próximas do finado (mãe verdadeira, 
irmã, tia materna), arranca os seus cabelos por mechas, colocadas 
numa bandeja, posteriormente guardada junto com as penas, para 
depois. serem trançadas em cordéis pelo cunhado dó "substituto"- do 

finado, que os atará ao braço para proteger-se durante a caçada do 

Mori (ef. Novaes, 1979:175). 
O corte dos corpos dos enlutados é feito ao som do canto Roia 

Kurireu, na choupana do finado, precedidJl pelo canto Roia B~ake

jewu, enquanto se quebram, queimam, enterram e atiram no rio os 

objetos do finado·. Deixam-se apenas alguns (no passado, arcos e 
flechas dos homens; cestos, panelas de barro e abanicos das mu
lheres) para serem recobertos de penugem branca ou preta, poste

riormente usados pelo Aroe Maiwu por ocasião de sua solene dança 

em homenagem ao seu morto (cf. Albisetti e Venturelli, 1962). 
Ao pôr-do-sol, o corpo é levado para a praça, aos lúgubres gritos 

de "Kae, Kae, Kae ... ", imitando as almas. Canta-se outro Roia Ku
rireu no pátio, todos ornados com seus belos diademas de penas 
de arara, um Marenaruie (Canto dos Enlutados) e um Kiege Barege 
(Canto de" Animais/Pássaros" associado ao espírito Meri) para abrir 

a cova ao romper da madrugada. . 
Ao som do Bakure E1.wgwari (canto associado ao Bakure, o macaco 

noturno), o morto é enrolado em uma esteira e amarrado com embira 
(cf. Leoi, 1977, campo Grande - notas de campo) pelo seu "substi

tuto", rapidamente escolhido e investido pelos parentes do finado (cf. 

Muccillo, 1977, Tadarimana - notas de campo; Grocker, 1967). 

2. A INVESTIDURA 00 "SUBSTITUTO" DO MORTO - Aroe Maiwu 

As danças funerárias ou "representações" de Aroe (ancestrais clâ
nicos ), bem como todos os cuidados com o corpo e os pertences 
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do morto, têm o seu ponto de partida na escolha de um "subs
tituto" do morto falecido recentemente, igualmente designado 
de Aroe Maiwu, quando não for chamado de "ladu" ("um ou

tro"), companheiro do morto. 
O "substituto" do morto (ou da morta) deve, além de dançar em 

sua homenagem, lavar-lhe o crânio e os ossos, enfeitá-los com urucu 

e plumas, ordená-los no cesto funerário para o sepultamento defi

nitivo fora da aldeia e, posteriormente, caçar um animal de desagravo 
e abastecer com carne de caça e peixe os seus "pais'-' rituais. 

As danças envolvem esforço físico extenuante, pelo que os "subs

titutos'' recebem bebidas, tabaco e alimentos designados de "alimento 

das almas". 
O "substituto" é escQlhido pelos parentes do finado entre os ca

çadores mais fortes, ''filhos" ou "pais" da metade oposta à do finado, 

decisão que c;leve ser ratificada pele conselho da aldeia. A cerimônia 

da sua eleição (Aroe Etawujedu - cf. Colbacchini, 1925) envolve 
a oferta de água doce e cigarros por parte das parentas do finado, 
cujo marido, "pai,, ritual, deve confeccionar uma cabaeinha (powari 
aroe), instrumento musical represçntando a voz do finado. Este sem

pre é usado pelo eleito durante as danças, caçadas e pescarias co

letivas feitas em homenagem às almas, depois do que é devolvido 

e guardado na casa da sua "mãe" ritual. 
Além da cabacinha, o "substituto" do finado recebe também um 

cordel feito de cabelos humanos, o Ae, insígnia dos guerreiros do 

passado (vide Apêndice 3). 
A cerimônia da eleição do Aroe Maiwu tem lugar na beirada 

ocidental do bororo (aije rea paru kae1 bororo okwa kae), para 
onde é levado o escolhido. Atualmente nem sempre os escolhidos 
aceitam por motivo de velhice, doença ou falta de capacidade, no 

caso de homens mais jovens. Segundo o Bororo Kodokodo, anti

gamente, os chefes brigavam para a pessoa assumir tais obrigações 

(cf. Muccillo, 1977, Tadarimana - notas de campo). 
Segundo Colbacchini e Albisetti, a investidura do "substituto" 

envolve a oferta de um cordel feito de cabelos humanos (Ae), de 
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água doce, tabaco e das armas do morto, que devem ser utilizadas 
em seu nome para vingar o assassino. Este é localizado pela voz 

de um xamã das almas, cuja boca, por ter ingerido a bebida das 
"almas", chega a expressar a vontade dos finados, com os quais 
chegou a se comunicar (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:118). De 
acordo com os mesmos autores, o Ae é oferecido logo de início, 

por ocasião da investidura dp "substituto" ( cf. Colbacchini e Albi

setti, 1942:158). Já Novaes fala cla entrega do Ae apenas ao final 
das cerimônias funerárias, ó que demonstra poder haver variações 
quanto a este aspecto. O objetivo é sempre o mesmo: o desejo de 

vingança por parte dos enlutados, cujos cabelos arrancados e choros 
visam lembrar ao "subs1ituto" que cace um animal de desagravo o 

mais rápido possível. 
A investidura doAroe Maiwu é rigorosamente interditada às mu

lheres e crianças, ocorrendo o mesmo por ocasião da cerimônia dos 

zunidores, osAije-dogeAroe, da lavagem dos ossos e da incineração 

dos pertences do finado. 
O eleito, juntamente com um xamã das almas, recebe bebidas 

(noa kuru =água com tabatinga, adoçado com mel ou com palmito 
ralado), além de cigarros preparados pelas mulheres enlutadas, ao 
mesmo tempo que se evocam as almas dos defuntos perto dos objetos 

pertencentes ao finado. Nest,a ocasião outros finados podem ser lem

brados por intermédio do envio de bebidas e cigarros aos seus res

pectivos "representantes", protagonistas de funerais anteriores (cf. 
Albisetti e Venturelli, 1%2:653). 

Segundo Colbacchini e Albisetti, a cerimônia é realizada dois ou 
três dias após o enterro provisório do cadáver. O Aroe Etawara Are 
consulta a alma do finado, para saber onde está a caça que deverá 
ser abatida em sua honra pelo Jadu (o representante de um "outro", 

de um morto). Este caçador, "amigo" da metade oposta, logo após 
o abate do animal deve tocar a cabacinha mortuária, ornada de dis

tintivos clânicos do finado, com sopros característicos ao seu subclã. 

Nesta primeira fase do funeral, o "substituto" deve zelar pelo corpo 
de seu morto de modos bastante v.ariáveis, conforme se pode ver a 

\ 
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seguir. A ornamentação dos envolvidos pelos cantos e lides com o 

morto visa protegê-los, já que se encontram espacialmente muito 
próximos ao cadáver, consumido pelo perigoso espírito Bope. 

3. O SEPULTAMENTO PROVISÓRIO 

Segundo Steinen, o sepultamento do corpo enrolado do morto, 

falecido em Colônia Teresa Cristina, em 1888, efetuou-se "'no se
gundo ou terceiro dia, quando, pela decomposição, já não havia 
mais dúvida da morte. O cadáver é enterrado no mato, perto da 
água ... " ( cf. Steinen, 1940:640). 

De acordo com Waehneldt, entre os Bororo da Campanha, os 
corpos eram enrolados em esteiras, peles e folhas verdes, cobertos 

com terra, folhas de palmeira e esteiras no cemitério, o meio da 
aldeia, que era conservado com muito asseio (cf. Waehneldt, 
1863:217). 

Rondon afirma que o co1p0 de um morto do São Lourenço ficava 
exposto no pátio da aldeia, recoberto por diademas de penas de 

arara, e era circundado peios cantadores, que vinham cantar sobre 
ele e ~eus pertences (cf. Rondon, 1946:271, fotos 452 e 453; p. 
272, fotos 454 e 455) para depois ser enterrado no pátio (idem, p. 

278). Segundo o chefe de Górrego Grande, Kadagare, os Bororo 

desta aldeia enterram os seus mortos no Aije Muga, clareira do 

oeste, fora da aldeia, coisa já observada por Steinen em 1888. Dentro 
ou fora, os túmulos provisórios são sempre feitos seguindo um eixo 

leste-oeste, djspondo-se o morto de forma a olhar para o poente, 

com a cabeça mais próxima da parede ocidental da choupana central 

e os pés voltados para o Aije Muga, clareira cerimonial a oeste, 
fora da aldeia. 

No C6rrego Grande, na área do São Lourenço, os enterros são 

feitos ao entardecer, após um dia inteiro de cantos sobre os corpos 
dos finados falecidos na noite anterior, expostos no bororo ( cf. Leoi, 

1977, Campo Grande - netas de campo). Já entre os Bororo das 
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missões, os enterros são feitos ao romper da aurora, quando a cova 
é aberta pelas mulheres pertencentes à outra metade da do finado 
(cf. Albisetti e Venturelli, ~962:652), o que é fotograficamente con
firmado por Rondón, para os Bororo do São Lourenço. Já segundo 
Colbacchini e Albisetti, a cova é aberta por jovens do sexo masculino 
(cf. Colbacchini e Albisetti, 1942: 155). 

A cova não passa de quarenta centímetros de profundidade, regada 
por mulheres, segundo fotos de Rondon, a fim de apressar a de
composição da carne para pGSterior lavagem e omâmen.tação ( cf. 
Albisetti e Venturelli, 1962:652). 

Os enlutapos, Marenaru, sentam-se sempre bem longe de todos, 
sem cabelos nem roupas, fechando-se dentro da choupana vazia 
depqis da saída do corpo para o bororo (cf. Novaes, 1979:161): 

"O que está com sentimento não pode nem olhar para o meio 
porque está triste. Não pode .cantar, não pode dançar. O que está 
com sentimento só canta na casa, não no Bai ou no bororo'' 
(Xuabori, 1974, Córrego Grande)[ ... ] "porque ... no bororo é ale
gre" (Akiró, 1973, CórregQ Grande, apud Novaes, 1979:162). 

Durante os funerais, as enlutadas suspendem as suas atividades 
sociais, limitando-se a visitar parentes do mesmo clã e a buscar 
água sem banhar-se, tudo isto "por causa do Bope ". Sentam-se no 
chão, e não em esteiras, não usam pinturas nem enfeite~, aparecendo 
sujas e maltratadas (cf. Novaes, 1979:163). Depois que volta a cres
cer o cabelo, não cortam a franja, coisa só feita por ocasião do 
levantamento do luto (Jerigi Otojiwu, 1970, Córrego Grande). Se
gundo o chefe Kadagare, os enlutados, os M arenaru, "não têm aonde 
ir" (cf. Leoi, 1977, Campo Grande - notas de campo), o que se 
explica pelo "Mito da morte de Meri" ("Sol"), após !l qual Ar~ 
("Lua"), seu irmão menor, sozinho, faminto, andava sem rumo, até 
que lhe voltou o irmão, transformado em delicioso dourado, que 
matou-lhe a fome e tirou-lhe a tristeza (cf. Albisetti e Venturelli, 
1969:1115). 
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Daí a eleição do "substituto" do finado, encarregado de alimentar 
e proteger os enlutados, pobres, famintos e abandonados, correspon
der à ressurreição de Me.ri que, chamado por bebidas e charutos, 
vem protegê-los e providenciar-lhes o alimento. 

4. AS DANÇAS OU "REPRESENTAÇÕES" DAS ALMAS DOS MORTOS 

-Arbe Etawujedu 

Após o sepultamento provisório e a eleição do "substituto" or
ganizam-se diversas danças ou "repiesentações" funerárias, enq,uanto 
se espera pela putrefação das carnes do cadáver. 

O critério mais importante para a escolha na quantidade de "re
presentações" ba'seia-se no prestígio do morto. 

De início, ressalta a diferença entre os funerais de crianças e os 
d.e adultos, já que as primeiras, quando pequena_s, não podem ter 
um enterro secundário, pois possuem os ossos demasiadamente mo
les, razão pela qual são enterrados uma única vez: 

"Se morre criança pequena, põe no baku [bandeja trançada], en
feita ele, põe kidoguru [resina] e plumas, boe et'ao bu [capacete 
de plumas] e já leva. Não descarna porque ossin;ho é muito moie. 
Aí só canta Roia Kurireu [canto maior]. Não canta canto pequeno" 
(cf. Miguelão, 1977, Tadarimana). 

Ainda com relação às crianças, a distinção entre aquelas que, pelo 
fato de possuírem nome, são celebradas por funerais, e aquelas que, 
não tendo sido nominadas, deixariam de ter esta prerrogativa, não é 
muito clara. Em Tadarimana, em 1978, presenciamos a invocação da 
alma de um bebê, ainda não nominado, cerimonialmente representado 
por um "substituto" ricamente ornado. Mais importante do que o nome 
parece ser o status. dos seus parentes próximos, homens mais velhos, 
tios matemos, pais ou avôs, o que denota que os funerais tendem a 
expressar o prestígio social de chefes clânicos, ledaga-mage. 



86 ASPEO.TOS ETNOGRÁFICOS 00 FUNERAL BORORO 

A diferenciação entre os diversos funerais com b~e no prestígio 
do Jedaga (subclã) do morto manifesta-se, nesta fase intermediária 
entre o enterro primário e a lavagem dos ossos, poi ciclos de "re
presentações" ou danças funerárias mais ou menos ricas em termos 
de ornamentos, pinturas e contingentes demográficos por eles mo
bilizados: 

"Se o chefe foi grande, faz dança de todos os Aroe [espécies 
clânicas celebradas sob a ferma de danças funerárias]. Se for 
qualquer um, só alguns, mas sempre Aije-doge [a cerimônia dos 
zunidores], Marido [a cerimônia dos grandes cilindros de talos 
de buriti]" (cf. Miguelão, 1977, Tadarímana). 

Os autores da Enciclopédia ressaltam ainda outro fator além do 
prestígio - o da própria vontade do chefe da aldeia - tal como 
se pôde oBservar entre os Bororo chefiados por Cadete, cujas ceri
mônias eram ritmadas pelo seu estado de saúde e vontade, na medida 
em que só ele as conhecia bem (cf. Saake, 1953). Apesar de todas 
as variaçôes, as representações àas práticas ligadas ao sepultamento 
provisório, as dos últimos três dias, antes da lavagem, gozam de 
uma certa obrigatoriedade. 

Durante a primeira fase da putrefação do corpo, período aproxi
mado de vinte dias, os missionários observaram, entre os Bororo 
das missões, a seguinte seqüência de representações cobrindo o espa
ço de uma semana: TamigiAroe (espíritos '"Anhumas"), pertencentes 
aos Aroroe, que os fazem representar, de preferência, pelos Baa
dojebage ou Kie; Parabara-doge Aroe (espíritos "Taquaras fendi
das"), pe.rtencentes aos Apiboreg.e, associados a taquaras qu~, agi
tadas, produzem um rumor característico. Aparecem também os Ba
kororo-doge Aroe, espíritos possuídos pelos Aroroe, que os fazem 
ser representados por um membro dos Baadojebage Cebegiwuge, 
encarnando o espírito Bakororo, e por um membro dos Baadojebage 
Cobugiwuge, encarnando o espírito Itubore. Seguem-lhes Bokwoje
ba-doge Aroe (espíritos Bokwojeba e Bure Jkabéo) possuídos -pelos 
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Kie, que os fazem ser representados pelos Aroroe Cobugiwuge; os 
Aere-doge Aroe (espíritos dos "Urutaus") possuídos pelos l~ag~
dudoge, que os fazem ser representados por homens dos elas Kie 

e Bakodori; os Buturori-á.oge-Aroe (espíritos das "Pedras que caem"), 
possuídos pelo_s Paiwoe., cujos atores são em núm~ro arbitrário e 
não levam pinturas nem enfeites; e, finalmente, os Kazwo-dogeAroe, 

espíátos pertencentes aos Paiwoe. 
"b . d . " " Segundo Novaes, em Cárrego Grande, as nnca eiras ou re-

presentações" feitas durante os funerais seriam: Toro, para todos os 
mortos Kie; Kaiwu, para todos os mortos Paiwoe; Kodoraireu, para 
todos os mortos Bokodori Ecerae; Jwodo e Marido, para os mortos 
Jwagududoge; e Parabara, para os mortos Apiborege (cf. Novaes, 
1973, Campo Grande - notas de campo). Infelizmente, esta relação 
não nos esclarece as seqüências entre as representações, embora 
aponte certas prerrogativas clânicas quanto à realização de deter-

minadas cerimónias. 
Verificada a decomposição satisfatória do cadáver, são realizadas 

as seguintes ceriniônias: Marido (espíritos dos "cilindros de pecíolos 
da palmeira buriti", possuídos pelos lwagududoge, representados 
por "numerosos atores divididos em dois grupos, homens e rapazes 
de todos os clãs"); e Aije-doge Aroe (espíritos dos zunidores, pos
suídos pelos Aroroe, que produzem um zumbido ca.racterístico, r~
presentados pelos homens Ecerae) (cf. Albisett1 e Ventur~lh, 
1962:647; Aroe Etawujedu, p. 120). Infelizmente, apesar da minu
ciosa descrição feita pelos autores da Enciclopédia, o verbete ''l~a
ga" (funeral) não especifica a identidade social dos mo.rtos CUJOS 

funerais, observados pelos missionários, foram esquematizados co
mo se não pudessem ocorrer variações, omissões ou adições segundo 

o status ciânico do morto. 
Se considerarmos a cerimônia dos Aije-doge como sendo a re-

presentação de encerramento comum aos mortos adultos de todes 
os clãs, associada à limpeza dos ossos exigida para todos os defuntos, 
a seqüência das representações fornecida pel~ Enciclopédia, na me
dida em que omite o Toro e o Kodoraireu, associados a mortos 
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Ecerae, parece poder associar-se ao funeral de um Tugaregedo. Isto 
se confinnaria pela realização dos Tamigi Aroe, do clã Aroroe, dos 
Parabara-doge, do clã Apiborege, dos Kaiwu-doge, do clã Paiwoe, 
e do Marido, do clã lwagududoge, todos os clãs pertencentes à 
metade dos Tugarege, segundo as exclusividades clânicas estabele
cidas por Novaes. 

Bloemer, durante o funeral ôe um menininho Tugaregedo reali
zado no Merurl, em inícios de 1973,, observou a realização do Mano 
Aroe, dos Arotoe; do lwodu, dos lwagududoge; do Márido, do 1nes
mo clã, sem que tivesse sido feita a li1npeza dos ussos após a ce
rimônia dos Aije-doge Aroe, já que se tratava de uma criancinha. , 
E neste contexto que ressalta a importância cerimonial dos objetos 
do finado e da cabacinha mortuária, provável substituta do crânio 
ausente de uma criança já enterrada ou de algum adulto desaparecido 
ou trucidado por algum inimigo. 

E1n Tadarin1,u1a, em 1978, as "representações" e1n ho1nenagem 
a três finados - dois adultos (mãe e filho) Tugarege, do clã dos 
lwagududoge, e um bebê sem nome, Eceraedo, do clã dos Bokodori, 
um funeral ~elebrando ao mesmo tempo mortos de ambas as metades 
- foram~ o Mano, dos Aroroe; o lwodu, dos lwagududoge; e o 
Kaiwu, dos Paiwoe, todas representações da metade Tugarege, além 
do Toro, dos Kie, da metade Ecerae, que, no casa, foi feita por 
hon1ens Bokodori, da mesma metade. Para finalizar, realizou-se o 
Aije-doge Aroe, para o descama1nento e ornamentação dos ossos 
de um dos adultos, enquanto a criança foi representada pela caba
cinha e por algu1nas roupas. Os funerais estenderam-se de janeiro 
a maio, havendo excepcional intensidade de atividades durante a 
última semana, associada à realização do Kaiwu, ·pre,cedido {}ela 
dança dos Boeru Kiari Aroe, e logo seguido do Aije-doge-Aroe (cf. 
Canajó, 1978, Tadarimana). 

Variações das Representações Segundo os Clãs 

A "representação" dos Adugo-doge Aroe (espíritos das "Onças") 
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é feita apenas quando morre um representante Btikoro Ecerae, sub
divis:ão de maior prestígio do clã dos BaadiJjebage Cobugiwuge, 
coisa que se explica pelo mito dos Bakororo-doge, filhos de Adugo 
(Onça), casado com Bakororo-doge E tuje, uma mulher dos Baado
jebage Cobugiwuge, que acaba morrendo antes de dar à luz. Para 
representar os Adugo-dogeAroe, é necessária a cooperação de muitos 
homens dos clãs Kie, Bokodori Ecerae, além dos espíritos irmãos 
Bakororo e ltubore, e dos espíritos Buturor~ associados aos espíritos 
Parabara-doge A,roe (cf. Muccillo, 1977, Tadarimana - notas de 
campo). 

Os funerais também podem variar segundo a realização ou não 
de danças feitas com o ces_to funerário por mulheres, privilégio ex
clusivo das representantes do clã dos Apiborege e dos Bakoro Ece
rae. Quando morre umApiboregedo, é uma mulher Bakoro Eceraedo 
que dança com o seu ce~to funerário, e vice-versa, coisa feita após 
o c4;lnto Roía Mugureu, quando os ossos, já enfeitados, são colocados 
dentro do cesto (cf. Hartmann, 1970; Novaes, 1972, Meruri). 

Existe também a prerrogativa de receber taquaras fincadas sobre 
o túmulo, uma exclusividade do clã Bokodori. As taquaras, deno
minadas Kado Raireu, recobertas de penugem, são sempre duas: 
uma, recoberta de penugem .de rnutum preta eom pouca penugem 
de pato branco, pertence ao subclã Bokodori .Kaigu, o mais impor
tante do clã; outra, reeoberta com mais penugem branca e pouca 
penugem preta, pertence aos Barameri Pijiwu., representante de me
nor prestígio. A "representação" das taquaras pertence aos Bokodori 
Ecerae, que a dão para Apiborege (cf. Hartmann, 1970, Meruri -
notas de campo; Albisetti e Venturelli, 1962:149). Segundo Kozák, 
as taquaras são usadas para a construção dos tabemácqlos, que pre
cede à evocação das almas dos mortos para entrar dentro do cesto, 
setvindo também como estacas para segurar o cesto funerário nos 
fundos das lagoas (cf. Kozák, 1953:49). 

Cabe lembrar que as taquaras representamKado, a grande taquara, 
o princípio da vida humana regenerada pelos "substitutos dos mor
tos", o.s brotos de vidas qovas. Energia vital regenerada ~ob a form~ 
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de círculos, expressa-se pelo tabernáculo circular, onde é feita a 
invocação ou a "persuasão" da alma para que volle ao seu cesto 
para ser relembrada, como ancestral, por ocasião das danças circu

lares · feitas no pá tio. 

Os Funerais dos Grandes Chefes 

A escolha das "representações" decididamente não segue o critério 
de metades quando o morto é um chefe de renome. 

Leoi observa, em Córrego Grande, um funeral, iniciado em 
meados de agosto e concluído' em inícios. de outubro de 1977, 

t I 

de um grande chefe /wagududogedo, um mêmbro do subclã Butore 
Agadu, em que foi realizada a seguinte seqüência de repre
sentações: Tamigi Etuje (dos Tugarege Aroroe), Buregodureuge, 
Paiko, J(.ogae-Kogae-doge e Joware Etuo (dos Eccrae Baadoje
bage Cebegiwuge), Mano Aroe (dos Tugarege Arór(Je), Toro ÓJreu 
(dos Ecerae Kie), Kaiwu (dos Tugarege Paiwoe), Nabure (dos 
Tugarege Aroroe), Tugo-doge e J akomea (dos Tugarege Iwagu
dudoge), Bokodori, Koge Kujagureu e Koge ÓJreu (dos Ecerae 
Bokadori), Jwodu (dos Tugatege Iwagududoge), Koge J erigiare 
(dos Ecer(le Bokodori), Kuje Etoujedo (dos Tugarege Jwagudu
doge), Pt;1rl}.bara-doge (dos ~ugarege Apiborege), Bokwojeba-do
ge (dos Ece.rae Kie), Bakororo-doge (dos TugaregeAroroe), Uku
ri e Ukuri onaregedo, junto com osAdugo-dogeAroe (dos Ecerae 
Baadojebage ÓJbugiwuge), Aere-doge (dos Tugarege Iwagudu
doge), Marido e Karawoe (idem), Aije-doge (dos Tugarege Aro
roe), Bokwo (dos Ecerae Baadojebage Cebegiwuge) (cf. Leoi, 
1977, Cóttego Grande - notas de campo). 

Uma constante entre todos estes arranjos de seqüências parece 
ser o fato de o ciclo funerário ser iniciado por representações per
tencentes ao clã d-0sAroroe, o clã de Baitagogo (TamigiAroe, Mano 
Aroe), seguidas daquelas associadas aos grandes chefes Bakororo 
(Parabara-doge Aroe) antes da realização de representações de clãs 
menos importantes. Por sua vez, a conclusão do ciclo coincide com 
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a cerimônia dos Aije-doge Aroe, do clã Aroroe (seguida, no caso 
do Córrego Grande, pela cerimônia Bokwo, pertencente aos Baa-_ 
dojebage mais importantes). Também no caso dos funerais de gran
des chefes, ressalta a alternância das metades para a realização das 
representações, acarretando a participação de todos os subclãs da 
aldeia, na medida em que irmãos mais próximos ou mais afastados 
de mesma metade devem cooperar nos cantos e nas danças dos 
protagonistas principais: o Aroe Maiwu, ou "substituto", e o subclã 
dos '~donos" do morto sempre da outra metad:e. 

Segundo Crocker, osAroe, associados às danças funerais, repre
sentariam expressões platônicas das espécies animais reais superiores 
aos animais vivos da realidade. As danças representariam os se1,1s 
costumes, variabilidade de formas, cores e tamanhos, hábitos ali
mentares e reprodutivos, linguagem sonora, imitada pelos cantado
res, expressão dos seus estados de ânimo refletidos nos movimentos 
do seu corpo (cf. Crocker, 1977). 

A técnica do cerco (bakure) muitas vezes empregada na caça 
propicia retenção dos animais dentro de um· espaço circular que é 
igualm~nte demarcado pelos movimentos dos dançarinos que se lo
comovem em círculos anti-horários no pátio da aldeia tendo, como 
ponto central, o túmulo do finado. Os bailarino.s obedecem ao ritmo 
cadenciade> dos chocalhos, girando, pulando lenta ou apressadamente 
por meio de passos, indumentária e gemidos variáveis, representando 
espécies mais ou menos perigosas, variando o tamanho de suas varas 
(enormes na representação dos Adugo-doge Aroe; cf. Muccillo, Ta
darimana, 1977), bastões ou cilindros (muito grandes e pesados do 
Mari,do Aroe, menores no Mano Aroe; cf. Albisetti e Venturelli, 
1962:129, 151 e 152) e altura do som do seq zunidor (mais baixo 
para os zunidores de maior tamanho; c[ Albisetti e Venturelli, 
1962:17; Tadarimana, 1978). 

Cada dança funerária é antecedida por cantos noturnos na véspera, 
pois as almas viajam durante a noite, o tempo em que Meri, "Sol'', 
está iluminando o reino subterrâneo. Já a noite das almas corresponde 
ao dia dos vivos, quando são feitas as representações dos dançarinos 
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nos pátios, simbolizando a "visita" ou "aparição'' dos ancestrais 
clânicos na aldeia. As danças dos espíritos de aves (Tamig~ Aere, 
Nabure, Kuje), de espíritos na floresta (Buregodureuge, Kogae-Ko
gae-doge), de espíritos de palmeiras e árvores (Toro, Iwodu, Marido, 
Kaiwu), de plantas do brejo (Marw), de pedras e taquaras (associadas 
ao Parabara, o marreco), bem como de espíritos de ancestrais míticos 
(Meri-doge, Bakororo-doge ), configuram diversas modalidades de mor
te. Os ancestrais míticos, mortos de formas das mais variadas, chamados 
pelos cantos, voltam para visitar a aldeia dos vivos. Circulam em volta 
do túmulo, carregando seus bastões, cavadeiras, taquaras ou demais 
objetos, emitindo gemidos camcteristicos, revivendo cerimoníalmente 
as suas guerras e lutas contra os inimigos mortais. 

Segundo a lenda, a dança do Marido é feita em homenagem 
a um herói mítico que, muito forte, conseguia carregar com fa

cilidade um enorme cilindro pesado feito de pecíolos de folhas 
de buriti (cf. Colbacchini, 1925:159). Segundo Da Matta, também 
existe, entre os Apinayé, a lenda da enorme força física da anta, 
introdutora do tronco do jatobá na aldeia e dona de um olfato 
muito desenvolvido, de difícil captura pelo homem (cf. Da Matta, 
1970:85-86). O fato é que, entre os Bororo, a anta se originou 
de um homem, um Butore A.g~iilu, do clã dos Iwagududoge, pos
suidores dos cilindros) o que nos leva a sugerir que o rival de 
Baitagogo, sedutor da sua esposa assàssinada, possa ter sido. um 
homem muito forte no levantamento de cilindros. Esta hipótese 
é reforçada pelo nome da anta que, na linguagem dos cantos, é 
Marido - animal grosso como um cilindro de pecíolos de folhas 
de buriti (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:977). Esta associação, 
a ser comprovada por novas investigações, nos permite sugerir, 
por enquanto, que as danças ou "brinquedos" funerários tenham 
como enredo histórias de diversas mortes de grandes heróis do 

passado, figuras de grande prestígio, força física ou força sobre
na turaJ, celebradas como ancestrais ou heróis culturais cuja ca
racterística é morrer para se transformar em espécies úteis aos 
Botoro. 
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Segundo sugestão de Münzel, entre os Kamayurá do Alto Xingu, 
os bastões cerimoniais podem ser interpretados como representando 
as armas de poderosos inimigos que são ritualmente domesticados, 
quando entram na aldeia sob a forma de dançarinos (cf. Münzel, 
1971 ). Entre os Bororo, tomar-se "aliado" ou "domesticado" é re
presentado, além de danças no bororo, por trocas de enfeites entre 
as metades, o que é relatado nos mitos quando os grandes chefes 
se aliam pela outorgaç_ijo de enfeites plumários, estojos penianos e 
prestação recíproca. de serviços fqn~rários. 

O conteúdo guerreiro das danças manifesta-se mais explicitamente 
pela dança do "substituto'", que, incumbido de dançar por ele, deve 
vingá-lo carregando consigo a cabacinha funerária e o cordel de 
cabelos, ambos insíg~ias dos guerreiros - Tugo Boigarege - do 
passado (vide Apêndice 3). 

Cabe lembrar também que, associadas às danças e às competições 
entre as metades por vezes a elas relacionadas, existe um conjunto 
de oráculos, entre os quais ressalta aquele que afirma ser muito 
perigoso deixar cair um objeto cerimonial. Se associarmos tais ob
jetos a armas, evidentemente fica claro que, numa "dança/guerra", 

a perda da arma por um dos contendores é presságio seguro de 
morte. E mais do que is.te: na medida em que os dançarinos r:e
presentam Aroe possuídos pela outra metade, deixar cair µm 0b
jeto cerimonial enfurece os Aroe e aQs seus "donos" vivos da 
outra metade, que não toleram a ofensa de quaisquer deslizes ( cf. 
Albisetti e Venturelli, 1962; Muccillo, 1978, Tadarimana - notas 

de campo). 
Os dançarinos não falam, apenas emitem gemidos ou gritos, sendo 

controlados, em seus movimentos circulares em volta do túmulo, 
pelas batidas dos chocalhos dos Roia Epa. Circulam como que CJD 

redemoinho, em tomo da sepultura do morto, no meio do bororo, 
que é, ao fim de cada dança, o lugar onde se coloca o conjunto 

dos enfeites e trajes cerimoniais. Portanto, o morto recebe uma pro
fusão de enfeite& feitos de folhas de árvores e de palmeiras, além 
de ·numerosos enfeites, em especiai diademas de· penas de arara 
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colocados sobre o túmulo após o final das danças, junto com invo
cações de agradecimentos, feitos por um dos chefes que, com os 
braços unidos, estendidos em direção à cabe§a do morto, fala bai
xinho: "No no hu, no no hu, no no lzu hu hu ... " 

Espera-se que ias homenagens sejam do agrado do morto para 
que este, recebendo tudo o que lhe poderia ser dado (enfeites, 
danças, cantos, bebidas e comidas das almas), deixe de molestar 
com perigos os sobreviventes. 

Dada a cotnple?ddade das cerimônias e a estrutura ders cantos 
funerários, as exéquias de um Bororo envolvem necessariamente 
a presença de todos os clãs, configurando um esforço coletivo 
no sentido de reconquistar os controles mágicos sobre um cosmo 
desequilibrado por uma morte. A rigidez de coordena~ão entre 
cantos, danças, preparação de bebidas, cigarros e alimentos para 
os participantes gera um fluxo de energia destinado a garantir 
que o Aroe do finado chegue, incólume, à aldeia dos mortos. 
Uma vez garantida a sua chegada, o Aroe, antes de esc;olher a 
sua nova moradia, visita todas as cabanas de penas de arara, no 
caso simbolizadas pelos pariko-doge, os diademas usados pelos 
cantadores, "puxadores" de danças e os próprios dançarinos, que 
vão se revezando nas diversas "representações". Esta "visita a 
todas as cabanas" expressa-se igualmente pela dança do "substi
tuto''. Como a estrutura da aldeia dos mortos é idêntica à estrutura 
do Boe E-Wa, a aldeia dos Bororo vivos, a "parada" ou "retenção" 
que dá o bailarino ''substituto" na altura do raio que leva à chou
pana da "mãe" ritual durante a, sua dança em ho~ra ao seu finado, 
significa que no país dos mortos ele já reconheceu a sua nova 
morada: ~ choupana de sua "mãe" Aroe, representada, no mundo 
dos vivos, pela "mãe" ritual, lugar onde se guardam a sua caba
cinha funerária e o diadema do seu Iedaga, o chefe "dono" da 
choupana de penas de arara que doravante passará a habitar na 
aldeia dos mortos. 
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Segunda Etapa - A preparação do cesto funerário e o sepul
tamento definitivo 

1. o CESTO FVNERÁRlO-AroeJ'Aro 

Além de ritmadas pela decomposição do cadáver, a morada aban
donada da alma do morto, as representações são igualmente marcadas 
em função do prazo de entrega do Aroe J 'Aro e das bandejas ne
cessárias ao preparo dos ossos do finado, trançadas pelas irmãs do 
"~ubstituto". Acabada a sua confecção, o cesto é transferido, ao 
som do canto Ekureuge, da casa onde foi feito para a da "mãe" 
ritual, que o recebe agarrando-o fortemente. Logo após é cantado 
o Aije Paru, o canto que precede a realização da dan~a do "substi-, 
tuto" em homenagem ao recém-falecido, seguido da cerimônia dos 
zunidores, que precede a queima dos objetos e a lavagem dos ossos 

do morto. 
Em Tadarimana, em 197S, observamos a seguinte trajetória do 

cesto: da casa da ''mãe", o cesto, já ornado com sete "pregos" espe
cialmente feitos pelo "pai" ritual, é levado para a cabeceira do tú
mulo, onde permanece encostado a um diadema de penas de arara, 
ao som do canto Aije Paru. Os "pregos", no caso, designados de 
Oiagareu, são enfeites feitos de penas., espetados na cabeça como 
se fossem chifres (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:723). São usados 
pelos 1rmãos míticos Bakororo-doge, chefes do reino dos mortos. 
Por vezes, também são espetados em rodas ou cilindros cerimoniais, 
na cabeça dos cantadores ~ guerreiros de antigamente. Em seguida" 
o cesto volta à casa da "mãe", onde, por toda a noite, passam de 
portas fechadas e em total escuridão, entoando cantos do clã do 
finado, ao som misterioso dos zunidores,. agitados atrás das chou
panas da periferia. 

Nesta noite, ninguém dorme, os jovens não descansam para levar 
sobre bandejas trançadas os chocalhos dos cantadores. Deve haver 
perfeita sincronização entre os cantos feitos na choupana ·do finado 
e aqueles feitos na choupana central. 
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Dentro da choupana do morto, homens e mulheres sentam virados 
para o pátio central até a madrugada, quando, ao som do lka, o 
cesto é levado da casa da "mãe" atê oBai. Chegado à porta Tugarege 
(pois o morto é um Tugareg~do), o cesto é literalmente arrancado 
das mãos do seu portador, o "dono" do morto, algum parente mas
culino do morto, para ser encostado à parede interna ocidental do 

Bai, junto com plumas de mutum, chocalhos pequenos, um zunidor 
e o próprio lka encostado bem no meio. 

Segundo os missionários, a trans1adação do cesto para o Bai é 
feita pelo "pai" ritual, enquanto os objetos do morto são levados 
junto com os tocadores do lka, vindos da choupana central. Antes 

de chegar ao Bai, dão algumas voltas no pátio. Todos entram,. ex
cetuando-se o "pai", de cujas mãos é arrancado o cesto pelo "subs

tituto". Este, dentro do Bai, dança, com passos curtos e repetidos, 

movimentos de vaivém, fazendo uma coreografia com o cesto do 

Aroe, passa a colocá-lo no meio do Bai e senta-se em cima dele, 
achatando-o. C..om isso termina a dança do Aroe Maiwu, sendo o 
cesto colocado de pé, encostado a um esteio ou a um arco fincado 
no chão (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:657-658). 

A pintura do Aroe J'Aro e o inicio da cerimónia dos zunidores 
-Aije-doge Ar.oe 

Iniciam-se os cantos J okurega, associados à ornamentação do 

Aroe Maiwu, que recebe plumas, enfeites em profusão, sentado no 

meio da choupana central. Este depois saltita e faz um "c'iemagu" 
(sapateio). Enquanto isso, dentro do Bai, preparaQ}-se,os zunidores 

para a representação, sempre feita à tarde. A "mãe" ritual manda a 

comida, que é trazida para a choupana central ao som de um Jka, 
a trombeta de Bakororo. A casa enlutada continua fechada . 

O Aroe Maiwu pinta o cesto, sendo ajudado pelos irmãos. A 
pintura é feita com resina, carvão e urocu. Enquanto isso, são dis
tribuídos os zunidores aos Ecerae, os atores da representação, que 
os recebem dos seus "donas"~ os Aroroe, com a etiqueta de um 
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"Hm, hm" e um sapateio das mãos do ofertor. A distribuição dos 
zunidores é muito complexa, sempre feita ao som de cantos. Dis
tribuíram-se ao todo oito zunidores pintados de modos diversos a 
oito homens Ecerae, que, pintados de tabatinga e enfeitados com 
acumã, recebem o Aroe Maiwu na clareira do Aije Muga após a 
sua dança em homenagem ao morto. 

Segundo Koslowskí, entre os Bororo Ocidentais, vizinhos à aldeia 
de São Matias, na Bolívia, os enlutados, todos recobertos de cinza~, 

com os cabelos muíto curto~, lamentavam a morte de sua parenta 

enterrada, depois da lavàgem e ornamentação dos ossos. Estes eram 

colocados em cestos feitos de folhas de palmeiras ou em bolsas, 
com decorações feitas com pele de onça. Já os Bororo de Descal

vados, os Bororo da Campanha, empregavam apenas peles de on~ 
tanto para o sepultamento provisório quanto para o sepultamento 

definitivo ( cf. Koslowski, 1895). Segundo Waehneldt, os cadáveres 

ficavam seis meses sob a terra, antes de poderem ser limpos, período 
este que talvez tenha algo a ver com o tipo de composição dos 
solos e a menor umidade da região, bastante árida, principalmente 

a estação seca, se comparada com a área do São Lourenço, entre
cortada por córregos, que tornam fácil o acesso à água necessária 
para o tratamento dos mortos. 

Segundo os missionáries, os Bororo do Meruri pintam o cesto fu

nerário apenas pouco an1es do término do funeral, ao som do canto 

Roia Kurireu, entoado por ocasião da colocação dos ossos no cesto e 

o seu fechamento definitivo ( cf. Albisetti e Venturelli, 1962:f>66). 

O encontro entre o "substituto" e os Aije-doge 

O funeral de Tadarimana, realizado em maio de 1978, celebrava 

as almas de dois adultos e um bebê recém-falecidos, o "ue explica 
a presença de três "substitutos". Na medida em que os ossos de 

bebês não podem ser utilizados cerimonialmente, estes são mate

rialmente representados por roupas e cabacinhas. No caso dos mortos 

adultos, um deles, uma mulher, já tinha seus ossos limpos, guardados 
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num cesto funerário, à espera de outro, o cesto-ossuário do seu 

filho, falecido pouco depois, razão pela qual houve a limpeza de 
um único cadáver no funeral de três mortos. 

Para a realização da cerimônia, agitam-se os zunidores, fora da 
aldeia, para avisar as mulheres de que devem recolher-se às suas 

choupanas. Estas correm para dentro de suas casas abaixando os 

olhos e virando o rosto, protege_ndo com as mãos os olhos dos filhos 
de colo, quando passaQl perto do BaL Ouvem-se os gritos das "al

mas", homens que pintam e preparam os zunidores, tabuazinhas de 
madeira, dentro do Bai, enquanto fora, no pátio, começam a ser 

jogadas bolas de lama, aos gritos agressivos dos jovens iniciados. 

Neste clima de tensão, enfeitam-se, o mais rápido possível, os Aroe 
Maiwuge, enxotados de dentro do Bai, que dão início à sua dança 

no bororo, circulando em volta do túmulo, "puxados" por um can
tador. 

Primeiro, ainda dentro do Bai. dançam levemente, como se estives

sem flutuando no ar, agitando-se, irrequietos como as próprias almas 
dos mortos, os Aroe. Emplumados no rosto, nas mãos e nos pés, 

por onde seria possível reeonhecê-l0s facilmente, os Aroe Maiwuge 
apareeem como vultos escondidos por um "invólucro" feito de or

namentos, penugem, plumas e 'Saias de folhas de palmeira. Dançam, 

sapateando, para receber água doce, e com vaivéns acabam sendo 
puxados pelas saias para fora do Bai. 

No momento da saída pela porta são retidos, por alguns instantes, 
por um fio muito fino, segurado por dois homens dispostos fora da 

porta de saída. 

Durante a sua dança, delicada, um deles segura penas, outro uma 

bandeja. É que um dos mortos homenageados era uma mulher, razão 
pela qual o seu "substituto" deve dançar com um artefato de uso 
feminino, e que havia pertencido à finada. 

Agitando-se, saltitantes, param 11m pouco no raio correspondente 

às choupanas dos enlutados, puxados pelo tocadot de Ika, até de-

ASPECTOS ETNOGRÁFICOS 00 FUNERAL BORORO 99 

saparecerem rapidamente para o Aije-Muga, a clareira cerimonial a 
oeste da aldeia, onde são esperados pelos espíritos Aije-doge, os 
espíritos de pântanos e dos fundos de rios. 

Segundo os missionários, a dança do Aroe Maiwu é feita ao som 
do canto Bure Etawadu, e, no caso dos Bororo do Meruri, os re
presentantes dos finados também recebem saias feitas de folhas de 
tatajuba, além das saias toro, feitas de folíolos de broto de babaçu 

( cf. Albisetti e Venturelli, 1962:660). 
Durante o funeral do T<tdarimana em 1978, noAije Muga, os ate>res 

dos Aije-doge, representados por homens pintados com tabatinga, 

encontram-se enfileirados, de gatinhas, em frente a oito zunidores 

fincados, em linha reta, no solo, no meio da clareira. Um deles 
recebe a pintura do "Cágado", na região dorsal. São enfeitados 

com acumã na cabeça ou em volta do pescoço, coisa não registrada 
para os Bororo das missões, que também parecem não realizar 
as lutas corporais com os Aije Are, os "donos" da representação, 

homens Tugarege, tal como nos foi dado observar em Tadarimana. 
No Meruri, só se fala de pinturas faciais, imitando os desenhos 
do jaguar, feitas com carvão, no rosto dos atores, que se levantam 

e sentam, repetidas vezes., até o momento de se dirigir à aldeia 

gritando "U, U, U", en:gatinhando ou sendo carregados nas costas 

pelos Tugarege, os "donos" da cerimônia ( cf. Albisetti e Ventu

relli, 1962:661 ). Na cerimônia observada no Tadarimana, o Bari 
imita a voz do jacaré (espécie dos Baadojebage Cebegiwuge, che
fes máximos), a fim de assustár os Aije-doge Aroe e espantá-los 
para o centro da aldeia, onde passam a agitar os seus zunidores 

e a saudar amigavelmente osAroe Maiwuge, sentados à cabeceira 

do túmulo, esfregando-se nos seus corpos. 
Segundo os dados de Rondon, a cerimónia dos Aije-doge Aroe 

representa uma caçada de onças, pois um dos Aije aparece todo 

enegrecido, enfeitado com tufos brancos de penugem, representando 

a Onça Pintada. Os atores, andando de gatinhas e imitando o rosnar 

deste felídeo, tentam matar os caçadores ostentando colares de ca
bacinhas, diademg,s e arcos enfeitados (cf. Rondon, 1946:287-294). 
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O drama se inicia quando, enfileirados na frente dos re-spectivos zu
nidoms, os Aije-doge (Onças), começam a correr e a atacar os donos 
das tabuazirthas amarradas em cordéis, revivendo a luta primeva entre 
Adugo e Boroge, este último o caçador que encontrara Onça, com a 
qual lutou até que, exausto, lhe propôs a troca de sua vida pelo casa
mento com uma de suas filhas. Daí o casamento mítico entre Onça e 
a filha de Boroge, uma mulher Eceraedo, fazendo com que,. corno um 
animal doméstico, a Onça entrasse na aldeia dos homens delimitada 
pelo círculo das choupanas de suas mulheres. Os Aije-doge (Onças) 
entram no bororo, o pátio central, mas as portas das mulheres estão 
bem fechadas, pois, segundo o mesmo mito, a mulher que se casou 
com a Onça, Bakororo-doge Etuje, acabou morrendo. Isto pela peri
culosidade em espiar os Aije-doge que, zumbindo como onças no bo
roro, matam a mulher curiosa que ousar espionar os homens da aldeia 
(cf. Albisetti ~ Venturelli, 1969:187). 

2. CUIDAIXJS COM OS OSSOS DO MORTO E EVOCAÇÕES 

DA SUA ALMA (Aroe) 

A evocação noturna do Aroe para entrar no cesto 

A chegada dos ossos deve ser preparada por meio de cantos 
sobre o cesto funerário, feitos durante a noite que preeede à lavagem 
dos ossos. Durante um solene Roia Mugureu, o Aroe Etawara Are 
(xamã das almas) evoca a alma QO finado, convidando-a para entrar 
na sua nova morada, o cesto. Caso o morto tiv~r sido um Bari 
(xamã dos espíritos), sua alma será evocada por um igual (cf. Al
bisetti e Venturelli, 1962:664). 

Em Tadarimana, frente a uma platéia completamente magnetizada, 
a evocação noturna foi feita por Kadagare, que dramatizou com . mo
vimentos corporais caminhadas ritmadas pelo toque dos seus chocalhos, 
imitando o andar da alma que, desconfiada, vem espiar o seu cesto. 

Dialogou também com alguns presentes, parentes de finados, de
pois de receber bebida pelas mãos de uma de suas esposas, que lhe 
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servia de contraponto nos diálogos entre os Aroe (almas) e os vivos 
presentes na choupana central. 

A lavagem dos ossos 

Deve ser feita de tal modo que coincida com o término da ce
rimônia dosAije-doge, quando o cesto, contendo os restos de plumas 
usadas peloAroeMaiwu,, na sua dança funerária,j·á tiver sido pintado, 
e quando já tiverem sido incinerados os obje,tas do morto. 

Segundo Steinen, entre os Bororo do São Lourenço, de 1888, a 
lavagem é feita de madrugada, após o término do Aije-doge, o que 
confere com os dados de Colbacchini sobre os Bororo do Garças, 
de 1925, que também ~ associa ao canto Kiege Barege, realizado 
no Bai. O mesmo é observado por Kozák, que observa a secagem 
da ossada limpa com água junto a uma fogueira para os Bororo da 
aldeia de Baiamoga, no São Lourenço (cf. Steinen, 1940:653; Col
bacchini, 1925:161; Kozák, 1963:46). 

Após cuidadoso exame dos restos do cadáver, os " limpadores" 
representados'pelo "substituto" e parentes fumam, enquanto raspam 
os restos de carne dos ossos, limpando-os com água. Em Tadarimana, 
a limpeza é realizada de manhãzinha, ao som do Ekureuge, canto 
que geralmente segue ao Kiege Barege acima mencionado. 

Entre os Bororo do Garças, acabada a limpeza, os ossos são 
colocados em um cesto qualquer, que é carregado de volta à aldeia 
até o bororo, precedido por tocadores de Ika e Pana, onde é recebido 
pela "mãe" ou parente próxima do finado. Esta leva-o até o Bai, 
deposita-o no solo e começa a cortar-se o corpo jorrando sangue 
sobre ele, sendo int.errompida por alguém, da outra metade, que lhe 
tira os objetos cortantes (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:664).. 

A ornamentação do crdnio 

No Tadarimana, entoa-se o canto Roía Mugureu Merijiwu, quando 
a "mãe~·' ritual segura um cesto qualquer, com o crânio do seu morto 
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envolto em esteiras, tegad0 com o sang»e do seu corpo € as lágrima's 
sobre ele choradas. 

Segµ.e-se ·um Ar@e Ettogwar:i~ canto de "comida das almas~", quan
do é servida cilicha pata os homens no Bai. Depeis; ie.ntoacl.os o lka 
Aka e o Arae Ao tada pugeje '("canto sobre a cabeça de Aroe mais 
uma vez'), inic.ia..:se a empluma'ião d0 erânio, j>artindo do o~_Gif>íç,io 

para a testa, utilizando..:se para. isto pluma'& de arara e plumas de 
,pa.to (doméstico). ,A região dos olhos e da tesJa é ornada dt} bráneo., 
en:quanto a calota craniana é enfe.it~da col\l q.uas listras ama,retas. 
Os motí:vos d.~.orativo& da câ.lota cta,niana das mortos yariam se
gundo os clãs. 

Em seguida, º erânio é ·c~l~cado numa ~quena bándeja, junto 
com os '~pregos~' que ehfeirarn a cest~ funerária. 

Concluída a ornamentação, entram 'ª 'ª mulhet~s, que ,se ~ortam 

mais uma vez e batem palmas sobre ele. @utra mulher enlutada 
,corta-se sobre a ~ab~;cinha., e os '''casais'' rituais dos trê's finados 

s.entam,.se, olhando· para a pátede ocidental do Ba,i, ©. mesmo .eixo 
s.obi:e o qunl se erienta o tú111ul0 do marto, que também olha 

para <> o~iden.te- - /Jakar.ero. Os obj@tos cortantes· são coioeados 
ne. cesto fune,rárro juntG com as plumas, depois do ~ue, o crânio~ 

re:coberto com uma bandeja, encimada por ou,tra que contém a 
cabacinha moJ1tuária:, ,dev.e S'eT ahandenaào ~]as mulheres, que 
voltam a sair do Bai. Estes dad<:ls obs·ervades em Tadarimana, 
em 1978, confirmam-se para os Bororo do Garças (e/. Albisettí 
e VeJltui:elli, 196,2:.065). 

A evoca.ç.ão di.u:rna do Arae junto ao crilo.ío no ta,bernácuJo (Ba.i , 
la) 

À t~rde do m0snie dia, ao som do canto Roia M u,gut'e·U, con$trói-se 
um tabetnáculo- o Boi ía·- feito com cobertorés, no Taôari:mana, 
e com folhas de palmeira, no Meruti. Ê o momento mais solene e 
silencioso na aldeia, poiS qllalqueF ruído poderia atrapalhar OS ofi

ciantes (um ArQe Etawaro. ATe1 um lJllri e outros chefes de canto 
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do Tadâti:n:rana). na ~ua tarefa de pe~uadir a alma ôo morto a entrar, 
defin:itívamente,, no seü oesto funerário. 

3. o PREPAllO FINAL 00 GESID FUNERÂRIO eoM .O ÇRÁNl0, OS' 

OSSOS E DEMAIS PERTE~CES 00 MORTO 

Destnançhado rapidamente o tabetnáculo .ao som de cante 'Ciba1t 
E tawailtl, há., entre os Bororo dQ Merpri, uma d~nça funerá.rla com 
a cestfl funerária atnda vazia, feita pQr umª' niul}\er Bak,oro Eeerae, 
ptivilégiç tamb€m desfrutado pél(ls mulhete~ARibore,ge, quedan~<un 

com os cestus funerários âe duas mulhetes Kie (v'ide. '(Va,!~ªGões 

das representa~ões segundo os clãst', p. 8:9). 
Nes.ta fase fhtal, um Aroe Mâ:i·wu apresentou-se lihdám~nte or-
- 1 ' ' 

nado, cflm Viseira e. dezesseis ''pregosP na çabe,,ça, os mesmos qu'e 
haviam sido usados, durante algurts ,earrto~_,, ~(o clfefe do clã do 
finado. 

Entoa-se() "gF-and finale''~ o canto Rola Kttrireu, 0 Gtattá.e Ganto 
ou Canto· Maior,, quando osAroe M aiwuge, aegm,pan.h~uh:ls por outres 

parentes, dançam em volta do esteio central do Bai. A certa altura, 
apare.qe uma jevem mulher solteira, irm:ã dos. nsubstitútos'', também 

enfeit~.da co.m pregos e viseira, para ac0mpanhá-los na longa dan~a~, 

em movimentos e:in~ulalie.s, no sentido anti-horário, semelba·ntes 
àqu~les desenvó.l'vidos d1.1,rante as dan?S no borQra. Enquan:t.o iss_01 

os o.ssos do cotpó do Ar"Oe são rapidamel\te pintados com urucu, 
(\ttás de esteira$ coloca~s em volta dos irmãos de Aroei Mai,w.u, 
especiábnente encarregéldOs desta ativ,idade,. 

Os d~n~arinos, q-ue àgora taJn.bém cantam, fa~em coreografias 
magníficas e rápida& go:m seus c.orpos suado~, ao .ritmo cresee.nte 
dos grandes eht;>calhos,, 'fr~n.eticamente agitados pelos ·cantadore~. 

Estes, majestosamente sentados em &uas esteirªs, ostentam oabe
ças respland~cent0s ~Jas cores dos sellS grandes diademas de 
penas_, mo1vlmentando..-as, ~atbosamente.~ de um lado para oqtro, 
enquanto.eseonaem seus olhos sob as luminosas vis-eiras amarelas 
de japu. 
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Acempanhando o ritmo intens0 dos chocalhos e dos movimen
tos de corpo dos bailarinos, colocam-se os ossos, o crânio e tudo 
que a ele pertencer em termos· de enfeites dentro do Aroe J 'aro, 
já pintado, salpicado d-0 sangue coagulado e de lágrimas dos en
lutados, contendo os objetos cortantes e as plumas suadas, cheias 
de resina do "substituto". Esta tarefa cabe ao Aroe Maéwu qqe, 
ajudado pelos irmãos, deve costurá-lo do meio para as extremi

dades, por meio de uma agulha de madeira (cf. Albisetti e Ven
turelli, 1962:164), costura esta feita das extremidades para o meio 

pelos Bororo do Meru.ri, em 1973 ( cf. Bloemer, 1973, Meruri -

notas de campo). São também usados dois feixes de folhas de 

acumã para melhor firmar o conjunto, entre os Bororo do Garças 
(cf. Albisetti e Venturelli, 1962:167), coisa não observada no fu

neral de Tadarimana. 
Fechado oAroeJ'Aro, este é envolto por uma embira, geralmente 

usadá para carregar crianças (aroe u-tzugifi; cf. Albisetti e Venturelli, 

1962:168), fornecida pela "mãe" ritual (cf. Novaes, 1972, Meruri 
- notas de campo), que, terminado o canto Roia Kurireu, é in

cumbida de transportar o seu " filho", agora um cesto funerário, do 

Bai para a sua choupana. 
Nesta fase fin~ Novaes observa, entre os Bóroro do Meruri, outra 

dança do baquité realiz.ada pela "mãe" ritUal, que, saindo à frente com 
sua preciosa carga, dá uma volta em frente ao Ba~ seguida por homens 

tocando instrumentos, e, mais atrás, por mulheres. Acaba desaparecendo 

pela porta de sua choupana, colocando o Aroe J 'Aro perto da parede 
da parte central da casa a fim de iniciar os seus lamentos. 

Segundo os missionários, além dos ossos, a "mãe" também 

leva a cabacinha mortuária, ao som melanc61ico do Marenaruie, . 
o canto dos enlutados, para suspendê-los a um ramo com forquilha 

fincado no chão de sua casa, perto de um pote com água doce 

e cigarros, alimentos preferí~os das almas (cf. Albisetti e Ven

turelli, 1962:667). 
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4. O "DESCANSO" DO CESfO FUNERÁRIO E O SEPULTAMENTO DE
FINITIVO 

No Tadarimana, enquanto o Aroe J'Aro permanece com sua 

"mãe", "para descan·sar" por alguns dias, são entoados o Kiege 
Barege Kurireuge Eparu, no bororo, seguido do Jure-doge, feito, 
à tardezinha, na choupana do cesto, por um hamem de mesma 

metade à do "substituto", acompanhado pela esROsa e pela ''mãe" 
ritual do morto. 

Findos estes cantos, oAroeJ'Aro está pronto para o sepultamento 

definitivo, após o qual o finado só será lembrado por meio de cantos 

feitos no Bai~ deixando de haver cantos na choupana dos enlutados 
( cf. Novaes, 1979:172). 

No Meruri, na madrugada do dia do enterro definitivo, entoa-se 
um canto Kiege Barege denominado Kodo c'Edodo-mode Poboto 
Dukejeboe ("o canto sobre o cesto que vai ficar na· água"), pois a 

cesta funerária é sepultada numa· lagoa. Segue-se-lhe um M arena
ruie, findo o qual o pai ou parente próximo do morto leva o cesto 

caído pelas costas, e preso à testa com a embira ao "substituto" 
l ' 

cantando um Marenaruie, sem acompanhamento de instrumento. 

Este recebe-o e, acompanhado por um tocador de Aije, parentes 

homens e por um xamã das almas, que, fora da aldeia, no lugar da 
sepultura, segura um tição. Amarram o cesto a uma longa vara que, 

·ao perfurá-lo, faz com que lhe penetre a água com facilidade, fin

cando-o, junto com um zunidor, no fundo do lodo. Indo-se todos, 

fica apenas o xamã, que ~de às almas já há muito falecidas que 
recebam amigavelmente o seu novo com~nheiro e o acompanhem 

em suas perigosas viagens no país dos mortos ( cf. Albisetti e Ven
turelli, 1962: 667-668). 

No Tadarimana, em 1978, de manhã, bem cedo, os cestos dos 
dois finados adultos são levados pelo "pai" ritual e um parente para 
um lugar fora da aldeia. A meio caminho, enc<;>ntram os Baadoje
bage, irmãos do "substituto", que passam a carregar os cestos levados 
para perto do túmulo de um finado de mesma metade, há muito 



106 ASPECTOS ETNOGRÁFICOS DO FUNERAL BORORO 

falecido. Homens de ambas as metades abrem a cova, cuja direção 
é indicada, inicialmente, por meio de unia vara por um dos .c.hefes 
cerimoniais e, de modo definitivo, pelo ~'dono" do morto. Os cestos 
dos finados,. mãe e filho, são colocados juntos, em posição vertical, 
·recobertos com terra. ·Fechado o túmulo, colocam uma folha uiaru 
("dele a folha") e um cigarro aceso; Antes de se retirar, cantam 
baixinho para propiciar a boa chegada da alma a Bakororo, o lugar 
do chefe dos mortos: 

"RITO RITO AROE 

REKODUIA BAKORORO AROE" 

Variações do sepultamento definitivo decorrentes iJo status social 

Os objetos possuídos pelo morto e o cesto f onerário variam de 
destino segundo se trate de morto Bari ou de morto eomum: 

"Se o defunto tiver exerciqo as funções de bari, xamã dos espí
ritos, o arco, as flechas, as redes de pescar e todos os objetos 
que serviram para a oferta das carnes [ ... ] escumadeiras, bastões 
para mexer na panela, conhas e abanicos, são amarrados a uma 
estaca no fundo da água à semelhança da cesta funerária. O arfa, 
grande panela de barro, é depositado inteiro ao pé de um jatobá 
ou de um paredão" ( cf. Albisetti e Venturelli, 1962:662). 

Já para os homens comuns, é melhor sepultá-los na terra, prepa
rando-lhes túmulos cobertos com paus, para que a alma possa ier 
um lugar de refúgio durante chuvas ou tempestades. Se for jogada 
na lagoa, a alma fica na margem, estremecendo, e acaba podendo 
fazer mal (Jerigi Otojiwu, 1970, Córrego Grande). 

Dada a introdução de novos bens após o contato interétnico, estes 
passam a ser de propriedade do "substituto": 

"Quando Boe acabou, não gosta de deixar avisos de quem morreu. 
O gado fica para o Iadu. Roupa, baquité, flechà, queima tudo. 
Tem muitos que rouba as coisas do lllorto" (cf. Muccillo, Ko
dokodo, 1977, Tadarimana - notas de campo). 
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"O que o indivíduo tem de penas, pariko, vai com ele. O que usa, 
passou boca, não fica nada, queimct, quebra, bapo rogu [chocalhos]. 
Não dá pra filhos. Rede nova, dinheiro, o que deu pra filho e mulher, 
isto fica. Espingarda, sendo novo, eles usa; entrega para o que for 
aroe [representante] dele" ( Jer.igi Otojiwu, 1970, Córrego Grande). 

Variações 1w tempo e no espaço 

"Antigamente enterrava@ todos num lugar [na gruta Cibae Iari]. 
Mas depois ficou muito longe" (Jerigi Otojiwu, 1970, Córrego 
Grande). 

Segundo os missionários, o Cibae Eiari, "toca das araracangas", 
designação de um morro, situado na região do curso superior do 
rio Itiquira e do rio Correntes, possuía grutas. Nelas podiam-se en
contrar cestos funerários bororo contendo ossos e enfeites, colocados 
sobre jiraus, ao lado de potes de barro. Temendo as contínuas pro
fanações de seus sepulcros por parte dos civilizados, ávidos de ador
nos de ouro, enfeites tradicionais que os Bororo colocavam nos ces
tos, estes últimos mudaram radicalmente seus sistemas de sepulta
mento definitivo dos ossos (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:539, 
541), preferindo submergi-los ou enterrá-los. 

O sepultamento dos ossos no Cibae 'Eiari explica a associação entre 
os Aroe (almas) e os Cibae, espécies de araras freqüentadoras desta 
montanha. Daí a associação entre enfeites plumários funerários e as 
plumas de arara de modo geral, pois pelo mito, as araras coloridas 
( canindé, ararapiranga e araraúna) originaram-se de araracangas. 

Segundo um homem Bokodor4 os Bororo guardavam os ossos 
em arfa,, as grandes panelas de eerâmica (cf. Muccillo, 1977, Ta
darimana - notas de campo), o que poderia corresponder às práticas 
funerárias dos Bororo Ocidentais, que migraram para regiões onde 
abundavam grandes potes de cerâmica, mas que não correspondem 
àqueles por eles fabricados (cf. Koslowski, 1895; Mello Rego, 1895). 

No Meruri, submergiam os cestos ossuários na lagoa (cf. Jerigi 
Otojiwu, 1970) mas, atualmente, enterram no "seco": 



108 ASPECTOS ETNOGRÁFICOS DO FUNERAL BORORO 

"No Meruri Padre manda enterrar, faz canto de Bororo. Tira osso 
no tempo, tem lugar pra pôr o Boe. Terminou, põe no kodo 
[cesto funerário]. Padre manda ir no Bai1 trouxe metro pra medir 

kodo, pra fazer caixão. Leva a medida. Faz o caixão e leva para 
o cemitério. Termina o funeral, leva o baquité na igreja. Aije-doge 
vai atrás até o padre tão levantando missa. Pega o baquité, todos 

os Boe atrás até o cemitério, põe no caixão, prega bem, reza. 

Daí enterra no buraco. Os Boe gosta porque tá bem guardado" 

(cf. Muccillo, 1977, Tadarimana). 

No Tadarimana, fazem os túmulos no chão, em algum lugar, 

longe da aldeia, marcados por paus: 
"Pau grande em cima de onde enterraram. Encarreirado. Até hoje 

se vê buracos" ( cf. Jerigi Otojiwu, 1970, Córrego Grande). 
No Pobore, escondem os cestos ora· na terra, ora na lagoa, e por 

vezes em "cabeceiras" de rios, tal como o fazem no Córrego Grande 
(c.f. Jerigi Otojiwu, 1970, Córrego Grande). Em Jarudori, afundam

nos apenas na lagoa, lugàr bom porque os Aroe somem rápido e 

definitivamente. 

Variações decorrentes da divisão dos parentes e dos agonizantes 

Cada moribundo fala de que forma quer ser enterrado (cf. Canajó, 

1977, Tadarimana), recaindo a decisão final sobre os parentes. Ainda 

em vida, o Bororo Jerigi Otojiwu afirmava que gostaria de ser levado 

'-'ao sec6'', junto com o seu tio:, o finado Caàe:te, igualmenle enterrado 

em Córrego Grande. Mas acabou sendo levado à lagoa. 
O cumprimento do último desejo do morto por parte dos seus 

parentes reflete o seu prestígio desfrutado durante a sua vida na 

comunidade. 
Em decorrência do contato interétnico, alguns poucos Bororo ex

pressam o desejo de serem enterrados "como civilizado,', embora 

a maioria deles continue se preocupando com o destino dado aos 
seus restos mortais - achar um bom "substituto", qU:e faça tudo 
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conforme manda a tradição, a fim de poderem "viajar" para a morte 
sem maiores preocupações. 

Terceira Etapa - A entrega do_ ani.mal de desagravo - Mori 
- e o levantamento do luto 

1. A ENTREGA DO ANIMAL DE DESAGRAVO - Mori 

A casa do morto é sempre aquela que ele ocupou antes de morrer, 
devendo ser queimada após a saída do cesto para o seu túmulo, 

fora da aldeia, de modo a dispersar o grupo doméstico enlutado, 
que é provisoriamente reincorporado em casas adjacentes (cf. No
vaes, 1979:161 - notas 19 e 170). 

A "mãe" costuma chorar à tardezinha, expressando os seus sen

timentos que, segundo os mitos, são entremeados de tristeza, zanga 

e raiva ("Mito da origem das doenças" - cf. Albiseni e Venturelli, 

1969:577): não possuem mais nada, não podem ir a lugar nenhum, 
só devem "chorar" para lembrar ao "substituto" o seu dever de 
caçar o Mori. 

Ao carregar a cabacinha mortuária, o "substituto" do finado re
centemente falecido precisa vingá-lo o mais rapidamente possível, 

por intermédio do massacre do seu assassino, um inimigo ou animal 

perigoso, tido como o causador da sua morte. Para abatê-lo, o ca

çador-guerreiro fortifica-se com pinturas faciais que lhe escondem 

o rosto, com "remédios" de caça passados no corpo e nas armas, 

e com o cordel de cabelos humanos amarrado no braço para pro

tegê-lo das flechas dos inimigos ou dos dentes e garras dos perigosos 
predadores. 

Durante toda a fase que precede ao abate do Mori, o caçador 
deve abster-se de relações sexuais com a mulher. Esta também 

não deve chegar a descobrir a identidade dos "substitutos" das 
almas, assunto estritamente masculino. 
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Abatido o animal, este é oferecido, no pátio, amarrado nas patas 
dianteiras, com o cordel de cabelos humanos e a cabacinha funerária, 
que lhe foram ofertados pelos enlutados (cf. Muccillo, 1977, Tada

rimana - notas de campo). 
Ao receber o animal morto, os enlutados choram sobre ele do mesmo 

modo como o fazem sobre um parente ciânico que volta à aldeia. 
O Barogo Morice (animal de Mori - vide lista em Viertler, 

1976:269) é oferecido por meio de uma cerimónia especial, em que 

fica patente a assimetria entt~ o ofertor, o matador e os receptores. 

Veja-se o exemplo representado pela entrega de um couro de onçai 

descrita do seguinte modo: 

"O índio presenteado com o couro aproxima-se do homenageado, 

que está solenemente de pé no meio do pátio, belo e imponente 

na sua vistosa pintura vermelha de urucu, e o rodeia uma vez 

correndo e levando os enfeites e armas que lhe quer dar. Enquanto 

corre grita 'Kae, Kae, K.ae (exclamações que pretendem imitar 

o grito das almas), eis aqui o 1eu arco, as tuas flechas'. Depois 

de ter enumerado todos os objetos com que o pretende brindar, 

acrescenta palavras de admiração e de compaixão: 'Mataste uma 

onça para ga114~u apenas eoisas tão feias! E para ganhar coisas 

tão insignificantes suportaste f~me, sede, .calor e frio; fizeste bater 

o teu corpo nas pedras, nos galhos; fizeste arranhar teu corpo 

nos espinhos e sair sangue dele. Aceita, pois, estes presentes e 

não os restituas mais, mas faze livremente uso deles: fui eu quem 

os fez e ninguém te dirá nada~' (Albisetti e Venturelli, 1962:223). 

Durante a cerimónia acima descrita, o receptor do couro rebaixa-se 

frente ao ofertar, recebendo o couro e as garras do animal, logo 

seguido do pagamento por intermédio de enfeites, flechas e nomes 

ao caçador, encerrada por um banquete final no ' pátio, o Barege 
Ekedodu, quando são servidos 

"grandes recipientes com abundantes alimentos semilíquidos, sob 
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a forma de mingaus e bandejas com tubérculos cozidos ou assados. 

Estando tudo pronto, a mãe do finado ou uma parente próxima 

acompanha por uma mão o caçador para que se alimente por 
primeiro. Iniciado assim o banquete, outras mulheres repetem a 

mesma cerimónia com outros antigos matadores de onça" (Albi

setti e Venturelli, 1962:234). 

Se antes da entrega do Mori o ~'substituto" do.fina.do deve dançar 

e preparar o corpo do seu mõfto recebendo apenas tabaco e bebidas, 

após a entrega do animal de desagravo, é ele quem recebe os serviços 
cerimoniais e culinários dos enlutados. Espalmam-no com urucu, 

carregam-no, abanam-no, alimentam-no e oferecem-lhe nomes e en

feites. 
Como novo membro do clã, o "filho" ritual goza dos privilégios 

de substituir o morto nas funções que a ele competiam (dar nomes, 

cantar, dançar), além de receber a comida das "almas" (cf. Viertler, 

1976, 1978). Este direito de caráter vitalício também pode ser usu

fruído em outras aldeias, comprovado pelas cabacinhas levadas pelas 

"mães" rituais e pelos enfeites usados e fabricados pelos "substitu
tos", "filhos" rituais, proporcionando-lhes a obtenção de alimento 

em todas as aldeias Boro.ro que realizam periodicamente as "refei
ções das almas''. 

Ao receber a onç·a morta, a '"mãe" do finado chora, pois o animal 

vem carregado às costas, tal como o foi o seu "filho", o cesto de 

ossos, levado para a sua choupana antes do sepultamento definitivo. 
A liberação final do lu1o é representada pela entrega do couro, 

precedida da sua secagem e ornamentação, em nítido contraste com 

a fase anterior, associada à retirada dos enfeites, às sangrias do 

corpo, às lágrimas e mucos nasais vertidos copiosamente pelos en-
1 utados, aos banhos dos dan~arinos, ·às bebidas e mingaus oferecidos 
às almas, em suma, à fase "molhada" e perigosa do funeral. 

Os dentes da onça sã-o perfurados pelo caçador que, espalmado 

com bastante urucu, abanado e homenageado, vem, colocado sobre 

uma esteira, receber o pagamento por sua grande façanha. 
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Segundo Coll}acchini, entre os Bororo do Garças, a retribuição 

ao caçador, igualmente designado de Mori, é feita por meio de co
lares do tipo Koe, por powari mori ( cabacinhas semelhantes aos 
powari aroe, as próprias cabacinhas funerárias), um arco e flechas 

(cf. Colbacchini, 1925:158), o que é eonfumado por Kozák, para 
os Bororo do São Lourenço (cf. Kozák, 1963:44). 

Já em 1970, no Córrego Grande, os Bororo falam do pagamento 
do M ori por meio de arcos, flechas e enfeites de penas, além de 
nomes perteneentes ao clã do morto (cf. Viertler, 1976). Censtata-se 

portanto uma diferença talvez explicável em termos de alterações. 

ecológicas ou de variações culturais locais já que Kozák visitou 

Baiamoga, não Córrego Grande. Contudo, pode tratar-se também 

de variações causadas por novas exigências de sobrevivência, de

correntes do contato interétnico, já que os Koe são de fabricação 
mais morosa, baseados na perfuração de grande quantidade de con

chas e cocos, do que os enfeites plumários oferecidos aos caçadores 

de Mori. 

2. TRATAMENTO E CUIDADOS COM OS COUROS E DENTES DO 

ANIMAL DEDESAGRAVO 

Segundo sugestão interpretativa de Novaes, os couros dos animais 

Mori representam "novas moradas" para os enlutados que, enquanto 

Marenaru (enlutados), não têm "moradas", lugares para onde ir ou 

onde ficar. Já na interpretação de Crocker, eles constituiriam uma 

nova pele, tratada, pintada e enfeitada (cf. Grocker, 1977), um novo 

"invólucro" ou condição de vida social para os enlutados. 
Os couros de,onça, por exemplo, devem ser bem limpos, separados 

da carne do anim.al que, não sendo sujeita às regras do esquarteja

mento, por vezes é consumida apenas pelas "mães" rituais, apesar 

de considerada muito "catingosa" ("Mito de Juko e Adugo"; cf. 
Albisetti e Venturelli, 1969:615). 

No passado, as onças não eram comidas, período este associado 
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à maior abundância de espécies animais e vegetais, razão pela qual 

diversas pessoas tradicionalistas não as consomem até hoje. 
Entre os Bororo da atualidade, observou-se o consumo da costela 

de uma on~a (Novaes - notas de campo), além de alguns pedaços 

ofertados para os homens que cantaram durante a cerimônia da en
trega do cou~o. Comem-se também o coração, o pulmão, a língua 
e as tripas do animal, estas últimas cuidadosamente examinadas em 
seu conteúdo, interpretado como um dos códigos da causa mortis 
do finado ( cf. Viertler, 1976:60). 

Contudo, antes de poder esfolar e esquartejar a onça morta, celebra-se 

um prolongado toque da cabacinha (powari aroe) por parte do caçad?r 
do animal e, por meio de grandes bordunas, bate-se nas costas do 
animal, ao som de um caµto, visando apaziguar o "senhor das onças,," 

Adugo (Onça), para que este não se zangue pela morte do seu súdito, 

a onça abatida pelo caçador, e continue enviando mais animais em 

caçadas futuras (Manezinho, 1~7 - Tadarimana). 
Os couros, assim como a.s esteiras us~das para dormi(, possuem 

desenhos próprios a cada subclã, feitos pelos homens. Ostentam, 

predominantemente, uma grande cruz que divide a sua superfície 

interna, o lado não felpudo do couro, em quatro setores, excetuan
do-se um desenho, denominado Okoge Bakororo, miticamente as

sociado à transf armação ào espírito Meri em um grande dourado 

(Okoge) (cf. Albisetti e Venturelli, 1969:1116). 
Tal como no caso dos cestos, os couros, pintados e enfeitados 

com plumas, são trazidos para dentro da choupana dos parentes dos 
finados, onde permanecem por algum tempo. O mesmo acontece 
com os colares, confeccionados com os dentes de onça, igualmente 

"descansados" ou "dormidos" junto ao corpo das receptoras, as mu

lheres parentes do morto. Os couros passam a pertencer a parentes 

homens, geralmente os chefes do clã, os "donos" do morto, enquanto 
os colares são ofertados especialmente às "mães" rituais. Couros e 
colares representam a recompensa - ou o Mori - enviada pelo 
finado aos seus parentes pela prestação das pesadas tarefas asso

ciadas aos seus funerais. 
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Uma das Qbrigá,ções do '~fillio"' ritµal ou Ksubstitu.to'' do finado 
é nrover àe alimento os seus t"pais'' ritüâis, cvisa feita pelas (t~rçµdas 
e pesoorías ''tlàs· almas", ~riodio~mente reallla.das n~s aldeias. Estas 
ineursôes em h0tnen{Jgem aos. inottos, quand:o os "substitutos" car ... 
rega:m consiga as aaba.cinhas, não se limitam aos períodes de .fune-ral, 
passando: a integrar o ritmo nonnal de atividad'es de qualquer ct>
.munidad.e Bo.r0ro, anunciadas. pelos chefes IJ.t1t1dojehage e preeedi
das de, eantos nQtumos. 

Abatidos 0s 'animais, ou pescados os peixes, estes devem .ser 
prepa.ract0s para o oonsumo. Alguns deles pod~m .exigir exorcis·mos 
do Barí, que precedem o seu preparo e a s.ua distribuiÇão ·na.s aldeias. 

Após o heiwimento feito ~Jo Bar~ os peda~os,, cozidos pela ~ua 
·mulher, nó e.aso ele tt?l.tai;..se de animáis oiuitG perigosos tais como 
o Jac~ré, . o veado, a. c.apivara (of. VierJler, 1976:271), ·$ão remétidós 
~os seus res~çtivos destinatário~, os divérsos grupp~ domé~ticos,; 
de onde são envlados alguns ~daç.os ''nolires'' e selecionados para 
o .{'substituto?''. Es.te· reee1Ye--os no B·ai por inretmédío do "pai'" rituál 

lev:ando-os para a ~ua própria choupana, 'para r~partí-los oom os 
parentes ~e sua rnuilter. Já os pedaços de anim~is me'ilOs perigosos 
(antas, tfueix:adas) s·ãô benzidôs S'<»b- a forma erua ~' logo depq~S,, 

enviados às· casas reoepto.ras» de onde,, de~idamente coziüQs pelas 
mulheres, 'imães'' rituais~ sãe. envi11dos ao Bai, onde são oferecidos 
· 1 . '...I ".,,. • . " ' ' pe os seus manues, pars · n1ua1s~ aos seus caçadores, ds -filhos" 

rituais .ou ''S:ubstitutos dos murtos". 
A vantagem deste arranjo é que um caçador "'filho' ' ritaal tem e 

direito <ltit reG.eher a e.ame já preparada, independentemente Glos ser
viços pr€-stados :pelas ~uas próprias patentas, ou esposas, pDr v..ezes 
inconstantes, aus~ntes ou falecidas. E, üe modo inve,rs:o, mulheres 
viúvas ou órfãs reqebetn o provi'mento de caine e de peixe por 
interntédio dos suBsUtut0s rituais· dos mortos do seu sube'lã., em 
troe~ d·a presta<íão de se.rviços ta1;s como a btJSC.a de á.gua e lenha 
e o preparo da Qomiçla énviada à choupana ce,ntFàl. . 
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D-est@ modo, são p1ovidos de vívére~ os enlutados, .grupos ·de 
parentes prox'ililos dos mottGs, os Maten{lru, 1>9bres, porque fe>r~m 
obrigadas a incinerai:, jogar:, quebrar e enterrar todos os pertences 
de.·'Sua e;houpana c.an1aminada pelo·mo,rto, ria~~ pela qual não podem 
exere.er atividades produtivas. 

Visto os ''filhos" rituàis serem COIJ$'iüerados "'ª ,,migas'',. c0mpa

decidôs dos ·enlutados (e(. Albisetti e Venturelli, 1962,, Barege Eke• 
do</.U), al~m de muito respeitados e erum~;[(los,, tenaem a. s~r esoo
lhidps como marltlos pata as l)'lulheres do subclã beneftciatlo por 
seus serviços funerários. Paí a prefetêne<ia por ma~rimôruos ooo
traído,s eii.tte subclã:s, de me~ades diversas, -relaeionâdos: p:ela troca 
de "A..roe"' (serviços fun~rários) isto. é; danças, la:v:ag~m dô& ossos_, 
caçadas de desagi:avo e.te.). 

4. VIDA E CAÇA 

O ".banquete" dos noiv@s 

A instituição dos '''sQbstitutos'' dos m0rtos visa garantir a obtenção 
de r~ursos alimentares além daq_ueles ~íveis d~ serem c0ns&guide.s 

a partif da presta-qão de servi~.os entt:e maridos. e mulheres. Tradicie
nalm:ente, o casamento e o aG.esso aos serv.tqos seNua.is, ~on€>mioos e 
reprod~tivos -da mulher é. mediado por: duas eerun()nias: per.furação do 

lóbulo. da orelha da noiv.:a,; e. a imposição do estojo peniano ao .noivo 
antês de poper ter o «lireitQ a e:Jercer rela~ões hetei:pss~xuais. O ça.: 

~a.mento ou a es.fabilização dá's~ telações heterossé~Wlis implica, e.ntte 
outras eo.isás, Q dir~ito que tem úm homem àe receoer comida pre~radã 
e ,alimento· vegétal ·por parte da m·ulher., que PQF suá. v~ r~ebe dfe~ 
de. cá:rn~ e peiJ.e crus p0r fH:trte do marido. 

AS regra$ cfge presitlem .á disJríbuição da carne e do peix:e por 
oc(lS_ião do bãnquefe do c~~tlmento nã.o coin.ejde.ni inteiramente 
c ... om aqu~l.as ligadas à. distril)uiç-ãe àa comida das "'almas~\ va
riá:veis segundo a espé·cie e o tamanho do aníma.I . 
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Qualquer oferta de comida entre representantes de metades e sexos 
diversos que não sejam parentes implica tentativas de ~edução mútua 
( cf. Crockér, 1969:246), o que, aliás, constitui o tema do "banquete 
do casamento": a sedução recíproca por ofertas de alimento. São con
sideradas promíscuas as mulheres que aceitam ofertas de comida de 
homens que não sejam parentes, afins, mais velhos ou parentes rituais. 

Destas uniões matrimoniais muito valorizadas podem provir novos 
membros que, nominados, enfeitados e alimentados, regeneram o 
contingente demográfico do subclã do morto. 

A "refeição dos no minados" 

A mãe prospectiva não compartilha da distribuição rotineira da 
carne e do peixe mais perigosos, da carne de animais filhotes, tais 
como os da paca, do tatu e dos ovos de pomba, evitados porque 
interferem nos processos reprodutivos desses animais. 

A carne consumida pela mulher grávida advém da caça de pe
queno porte, evitando-se também jenipapos já mordidos por algum 
macaco, quatis e tartarugas, abotoados e queixadas (cf. Viertler, 
1976:53). Se aceitarmos a racionalidade mais profunda de determi
nadas regras de alimentação quando inseridas no seu contexto eco
lógico espe~ifieo, seria interessante investigar estas prescrições die,. 
téticas não a~nas sob o ponto de vista das representações mágico
religiosas a elas ligadas mas também levando-se em consideração 
eventuais propriedades ou peculiaridades nutritivas da carne desses 
animais e frutos. 

Segundo Novaes, logo depois que nasce a criança, seu pai sai 
para caçar algum animal: mutum, jacu, arara vermelha e.azul, gavião, 
pato setvá~m, tucano, tatuetê, macaco, bugio, quati e certos peixes, 
não integrados na lista dos alimentos benzidos pelos Baire (cf. No
vaes, 1979:136-137). O pai deve esquartejá-lo aos moldes tradicio
nais, pedir à sua mulher o cozimento dos pedaços e oferecê-los a 
alguns homens que, pertencendo à mesma metade da criança e da 
esposa, devem retribuir dando um nome à criança. 
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A afirmação de que '"'tem de pôr logo o nome na criança, senão 
.ela mc0rre" (cf. Novaes, 1979:136) decorre da premência de uma 
retomada das atividades de caça, por parte do pai, e das atividades 
de preparo da comida para si e o bebê, por parte da mãe do re
cém-nascido. Selecionam-se sempre carnes ou peixes não perigosos 
para que possam ser também consumidos pela mãe que amament~ 
o recém-nascido. A refeição consumida pelos genitores e nomina
dores da criança envolve menor quantidade de alimento do que o 
"banquete dos noivos" ou a "refeição das alníãs", principalmente 
esta última, que sempre envolve a distribuição de comida entre um 
grande número de casas das aldeias. 

A caça e o ciclo de vida do Homem 

A distribuição do alimento fundamenta-se na .di~isão entre Ecerae 
e Tugarege, as duas metades, o mesmo critério de divisão que preside 
a eleiç.ão dos protagonistas do funeral e as alianças matrimoniais 
mais valorizadas. 

AS diferentes modalidades de distribuição do alimento decorrem 
da diversidade de ritos de passagem: nascimento, intercurso sexual 
e procriação, morte de um "companheiro" da outra metade, e morte 
do próprio indivíduo, implicand0 o consumo de carnes e vegetais· 
devidamente preparados: esquartejados, ralados, cozidos ou assados, 
"mortes" de espécies subordinadas aos Bope, grandes espíritos ca
çadores. 

O início da vida de um Bororo é marcado por uma caçada ou 
pescaria, realizada pelo pai da criança, enquanto a sua morte asso
cia-.se a grandes caçadas e pescarias coletivas, realizadas pelos tnem
bros masculinos do subclã do seu pai. Se o começo da vida se 
associa à evitação, por parte da mulher grávida, do consumo de 
frutos já mordidos e de animais filhotes, fracos ou mutilados, o fim 
da vída é miticamente associado ao consumo de frutos proibidos e 
de infrações, predominantemente na esfera alimentar ( cf. Albisetti 
e Venturelli, 1969:709). 
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Durante o apogeu de sua força física, por ocasião do casamento, 
o Bororo adulto participa do consumo intensivo das espécies esquar
tejadas e benzidas pelo Bari, salvo se estiver doente ou estiver pro

criando. 
Segundo as suas habilidades de caçador, poderá oferecer animais 

de Mori para enlutados, tirando-lhes as restrições decorrentes do 
luto. Estes, agradecidos, untam-no com urucu, abanando-o forte
mente com ventarolas, a fim de expulsar definitivamente o Bope 
do morto para o céu. 

Tal como no mito que relata a expulsão do perigoso espírito Meri 
para o céu, em troca da oferta de sua comida, os caçadores de M ori 
exigem as suas "refeições das almas", à base de animais e peixes 
cozidos, enviados para longe, à choupana central. Portanto, a oferta 
de um Mori, a grande caça ôo Bororo, marca a sua consagração 
como oponente vencedor do Bope. 

Contudo, em certo momento da vida do caçador, este passa a 
ser a própria caça do Bope. O fim da vida de um Bororo é racio
nalizado em termos de alguma infração grave a um Bope ou de 
alguma ofensa a um Bari, sempre muito vingativo, que detém o 
poder de "lançar a morte". De "comedor" de animais, o Bororo 
passa a s.er comido por um d~st~s maléficos espíritos. 

O desrespeito às exigências dó B,ope é concebido em termos de 
uma energia cósmica negativa de grandes proporções, simbolizada 
por onças e outros predadores muito perigosos, que a todos matam. 
Exigem-se providências rápidas no sentido de neutralizá-la: eleição 
e atuação de um "substituto" do Bororo atingido. 

O cadáver humano é "estragado" pelos Bope, que também se 
manifestam como animais imperfeitos - onças aleijadas, antas de 
uma orelha só, porcos-do-mato muito magros -, razão pela qual 
não são abatidos. Todo "estragado'1

, o cadáver exige a lavagem e 
a ornamentação, resgate do seu estado deplorável por intermédio 
do seu "substituto". 

Contudo, se as regras dietéticas são obedecidas, os Bope podem 
propiciar a reprodução de um novo Bororo. Tanto o sangue menstrual 
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quanto o sêmen são concebidos como "sangue", vermelho e branco: 
o vermelho, associado ao Bope, que, segundo Souza, é o responsável 
pela menstruação e gestação ·das mulheres; o branco, aos Aroe, ao 
''branco" da tabatinga, usada pelos rapazes por ocasião da cerimônia 
dos zunidores, quando recebem os estojos penianos, expressão de 
fertilidade masculina. Em suma, invertem-se as condições cósmicas 
que levam à morte por intermédio do respeito à dieta e ao compor
tamento ad0quado, propiciando a fertilidade, o bom crescimento do 
feto e o nascimento bem .. sueedido do Homem, um novo broto de 
Kado, que emerge em algum ponto do círculo de choupanas que 
circundam o centro das aldeias bororo, o lugar onde se enterram 
os mortos e fincam as taquaras evocando Kado, a regeneração cons
tante da vida humana. 



TERCEIRA PARTE 
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1 

COSNiOLOGIA BORORO 

1. OS DOIS PRINCÍPIOS CÓSMICOS OU AS DUAS "ALMAS" DOS 

BORORO 

Partiremos da hipótese de que, como entre os índios Guarani, os 
Bororo concebem dois tipos de princípios ativos ou "almas" dentro e 
fora do ser humano: um, o Aroe, associado a faculdades mentais su
periores, estritamente humanas, em nível consciente, à linguagem fa
lada, à memória, ao autocontrole, à sociabilidade e ao trabalho humaiiQ, 
principalmente aquele ligado à manufatura de belos enfeites, às grandes 
caçadas e à realização das complexas atividades cerimoniais ligadas 
ao culto dos ancestrais clânicos; outro, o Bope, correspondendo a fe
nômenos psíquicos subconscientes e inconscientes, ligados a sonhos 
e premonições, a impulsos decorrentes de atividades corporais não 
intencionais, tais como a gula e o desejo sexual, à paixão e ao des'." 
controle, elementos que interferem nas fonnas de cooperação humana, 
dramatizados por eclosões súbitas de gestos e gritos do Bar~ tendo 
como foco o consumo do alimento, "trabalhado" pelos organismos 
humanos, sujeito a rigorosas prescrições comunitárias, celebradas por 
ocasião dos exorcismos feitos em nome dos "senhores" dos animais. 

O Aroe predomina entre homens moradores de aldeias circulares, 
que conseguem manter-se em equiUbrio com o Bope, a animalidade 
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que existe dentro de cada ser humano, necessária para que possam 
continuar existindo com vida, isto é, alimentando-se para regenera

rem os seus COIJ>OS antropomorfos. Daí a necessidade de um pouco 
de calor e de fogo, possuído pelos Bope, os espíritos da natureza, 

associados aos ·animais, habitantes de lugares secos, úmidos e mo
lhados fora da aldeia. 

O pequeno "fogo'' necessário à vida dos homens é outorgado 

por ocasião da cerimônia de imposição d:e estojos penianos, atual

mente realizada ao fim da c.erimônia dos zunidQres. Nesta ocasião 
os rapazes recebem, além do direi1o de exercer seus impulsos 

sexuais, o direito de consumir comida preparada pelas fogueiras 
das panelas das irmãs dos seus Erubadare, os seus doadores de 

estojos penianos. 
Num mito, este momento corresponde à descida das águas que 

haviam inundado e matado a todos os Bororo, secadas por pedras 

jogadas pelo herói mítico, Meriri Poro, para reconstituir a aldeia. 

Em outro, ocorre a distribuição de tições de fogo pelo herói "tricks

ter" Meri, quando, ao matar os que maltrataram Ari, o enlutado 

pela morte do irmão, o primeiTo recompensa com enfeites, alimento 
e vida os que se compadecenun do último, associação que permite 

considerar que, além da imposição dos estojos penianos, também a 

entrega do M ori constitua a 1tx·pressão do reacender de um novo 

"pequeno fogo'', uma nova vida que, enquanto "substituto", vai tra

balhar para a choupana dos parentes do morto com ele beneficiados~ 
, 

E que o caçador, muito quente e vigoroso, deve ser "esfriado" pelas 

ventarolas das mulheres que o homenageiam no bororo. Untam-lhe 

o corpo e os cabelos com urucu, na quantidade certa, pois passar 

do limite corresponderia a matá-lo - enviá-lo ao céu como um 
Bope, um ser maléfico, "substituto-matador" de um finado maléfico 

-, coisa feita com o perigoso Meri, o caçador mais detestado na 
face da Terra, quebrador de potes e ladrão de coisas alheias ( cf. 
Albisetti e Venturelli, 1969). 

O "pequeno fogo" é a expressão de uma energia vital benéfica 

que, derrotando Onça, a en~rgJa maléfica disfarçada de algum pe-
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rigoso predador, neutraliza os seus efeitos deletérios causados pela 
carência do respeito do finado, um infrator. 

As três etapas do funeral Bororo - o enterro provisório e as danças 
feitas em sua homenagem (primeira etapa); o preparo do cesto fu
nerário, envolvendo a lavag~m e a ornamentação dos ossos e do 

crânio do finado, e o &epultamento definitivo (segunda etapa); e a 

oferta do animal de desàgravo e o levantamento do luto .(terceira 

etapa) - podem ser interpietadas à luz da hipótese mencionada 
relativa às duas almas. 

Para simplificar, sugerimos que a primeira e a segunda etapas en

volvem cuidados com o Aroe, a alma "hu~ana" do finado, representada 

por suas armas, enfeites, instrumentos de trabalho. Já a terceira e última 

etapa reflete uma preocupação nítida com o Bope do finado que, junto 
com o sopro, escapa do corpo do agonizante. É interessante ressaltar 

que o sopro, o bar~ contido nas cabacinhas funerárias é apenas recu

perado por ocasião da morte do animal de desagravo, quando o "subs
tituto", incumbido de abatê-lo, toca este instrumento na saída do sopro 
do corpo do aqimal, recuperando: o sopro do próprio morto que, saído 
de um predador, acaba s.endo liberado. 

O sopro, enquanto OkwamlJ., é associado a cachimbos tradicionais, 
frutos do jequitibá (çf. Albisetti e Venturelli, 1962:838), e, enquanto 
bakuriri, é ligado ao vento produzido por abanicos-ventarolas, tran

çados de brotos de palmeiras, e à voz dos xamãs Baire e Aroe 
Etawara Arege (idem, p. 215). Em suma, o sopro associa-se a mo

vimentos de ar e de sons el)litidos por mãos de mulheres e bocas 

de homens vivos, associado a espíritos de árvores e palmeiras, au

xiliares dos Bororo, que trabalham e falam em nome dos seus mortos 
recentes. 

Contudo, uma análise mais detalhada revela que, mesmo durante 
as duas primeiras etapas clo funeral, consagradas aos cuidados dô 
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Gorpo r~gàdo .no túmul0 provisóri0., e demais ];>ertences do morto, 
ineineradms pelõ "~ubs·tituta" após a ceriai-ônia dos zunid0res, ó Bbp.(J 
e&tá presente, embaü~o àa terra, de;vorando a.s ca.me$ àp Borofo 
infrator que comeu o alimento a ele cons3grad9. '.frata-·se., poi;s~ de 
uma vinganqa inv,isível, feit-a no próprio túmulo: o mor.to é enrolado 
e amar,rado por em.bir.as ·para ser conrido pelo '''senhol' dos animais,, 

por s:u,a vez comidos pelos Bororo. 
A lavagem ·des ossos, posterior à 'incinera~ãu dos pertene'6s do 

mortQ, e anttri:oJ ;à emRlumaçã·o do crânio e à evoeaqào. .da alma 
do finado para dentro do cesto, repre$enra a e-x~cerbaçãID do. prineípit> 
do Aroe, associado ao murr"19 dos ancestrais mortos., para .ande :via
jam os recém-falecidos, providos de pin1uras, enfeites que chegam 
até os seu.s ossos limpos e omam.entadtls~ misturados às lágrimas 
.seeàs, 'ao sa~gue coagulatio dos parttntes e às resiaas .1;,erfumadas. 
Tudo é- cuidadosamente planejaõoi e:vitandtJ:-se. os· mínimos deslizes, 
e>xaeerba~ã0 do ~Ontpé)rtamento cons~ien;te, e das f0nnas cje eoo~

ra~ã.0 sooial. 
Contud©, a vingança dID BtJp,e de~otando o Bo.róro que U;i.e Ioubou 

0 aliment© desencadeia a y.ingança por parte da alm~ Bope dó in
fratQr ·que~ transformado &m animal" devora~ incólum~, o alimento 
do Bepe espírit0, que não pode mais retaliar. 

s.e, ao nível mantfest0, ó "s,ubsti~uto" tem a f:µnção de vingar o 
seu m~rto huP1ano, em 1(fvel mais profundó o eaç,aüor do Mori) ao 
a'bater umá qnça, está rei.aliando pelo próprio Bope, d0no de togas 
as e~péçies d.e carne d.es.tihadg:s aos exorcismos alimentares,_ ·pr.e~
rencialm~nte consumidQs pelo predador animal (cf. Viertl~r, 

197():44). 
A vin,gança do Bop,,e meçiiada pelô "substitute>~) expressa ·que as, 

grandes caçadas, mais do g\le as qançcas feitas no bororo, possuem 

upi efeito catárrico pr~fundo, cau§'ado pele impacto de Qn~a" o perigo 
mõrtal que, dentto ou fora dos se.r~s humanos, ineômcientemente' 
gera novas disposições pàra o. redimensionamento de conflitos in

ternos e externôS .. Não· é à tea gue BfOroge, chefe lendária, ofe11ece 
a sua fülha ~em casamento a On([Sa, apenas após uma prolongada luta 
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em que não queria ser dizimado. É por esta vihgartça feita ein nome 
do B:9pe qu,e se re.instaqra o equilíbri0 entre a"s forças da natureza, 
associad<!S aos "senhores desanimais"~ e 0s homens. Bôroro e·Bope 
voltam a ~e confraternizar em harmonia cósmiea, o qu~ Já foi res .. 
saltado por €arvalh:o (cfi Guvalpo, 1982) .. Alê:m disso., se associar
mos o Bope aos aspectos s·ubconseientes e it1coliSGientes do sex hu
mano, fica €laro que ele po~~~, ser ~imboli~tlo, prefeiel)_ciaJmente, 
põr regras ligadas ao alimento~ sistema de c:omlyÚcação cõm o am

biente ligado a funç'fi'e& corporais digestivas.~ razão pela qual a morte 

por alguma iníra§"ãO ~r0 Rape nem sempre.aflotã à oonsciência, prô
vocand0~ por vezes, distúrbia:s- ou paralisação tlo ~pareliio dige~'tivõ 
(cf. Viertler, 1976:46). 

Enquanto o cult(li) aos1roe envolve a -vigifia e a a1€11Çãb má:tidu\, 
o cult0 aos "s.enh0:res" Be:pe liga-se a pr~moniç.ões,. experiências 
on.íríc,as e "de.unidas" eom @s tr0féus et>nfec:ci@nados com os res:tôs 
m.o·rtais dQs animais deM.ori. 

As '~d0nnidas", feit~s no :seco e que;nte das choupanas, com g:s 
couros ~ colaEes oferecjdós ~os par~ntG,S pr~imos do morttl1 ·ex
pressam a rêmtegração .da alma õo mono, agora já vingado-, a0 

' ' 

ritmo da altetnâJlcia "dia-noite.,, G!.ract~rístieo ao mundo dos Mive.s. 
Estes descansam à noite e tt:aõa.lqam ~e di~, ínve~-Qo àa 'fase pr,c-
cedente ao Mori, em que as almàs dos fin(fdos não vingados, muito 
itrequ~etas, viaj~m pela noite dos c~ntbs,. enquanto dQrtnelll e sonlia.m 
em plen-p dia" por intermédio da "ausência,, otl "apa1i~t' dos ~lilu

tados. Estes nada comem, nada fazem, m~r~lhàôos nos sevs Ia
metuos,, wertendo lágrimas, ranho e, águà inodor~ so)?re o eo.r:pP. do 
seu parente morto. O início desJe Jotrar c;le iíquidos reinon1à a B~i
tagogrJ que, segundo ~mito, sai da aJ:deià, cria os d6s nor onde 
passa e forma as lagoas nps lugares em que ôe;Sc(}Jisa ( ef. Oólhac

chini e Albiseui, 194~:204), á"gy.as paradas, p.rQ.pícias ao sepulta
mente de.finitivo d0s cestos funerários, guiatlos pata, o fundo do 
lodo pelo seu zun:idor. 

C0m e M'(j)ri esta situaç-ão .se inverte, baixando a,s <\guas da inun
daçã0, que :repr~enta as duas fas·es anteriores ôo funeral,, s_ecando 
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a terra e reconstituindo-se pouco a pouco a vida da choupana dos 

enlutados (cf. Albisetti e Venturelli, 1969:4). 
Como se pode observar pela descrição do funeral Bororo, o Aroe 

do recém-falecido associa-se a ossos lavados com água, espal
mados de urucu e ornamentados com plumas e penugem de aves, 
ao sangue coagulado e às lágrimas sobre ele vertidos, frios, aos 

cheiros de decomposição ou "estrago" das suas carnes. Estes dis

tinguem-se dos odores associado$ aos animais e vegetais fresc:os, 
esquartejados e cortados, para serem exorcizados em nome do 
Bope, odores não perigosos aos circundantes, que podem esperar 

pelo seu quinhão junto ao Bari, encarregado de realizar os ben

zimentos alimentares. 
Por vezes, a choupana central é impregnada pelo cheiro de sangue 

"fresco", derramado pelos enlutados que, utilizando-se de objetos 
pontiagudos, míticamente associados a Meri (toriga, faca), o chefe 

dos Bope do céu, vertem-no sobre o crânio e os ossos do finado, 

dramatizando um ritual muito parecido com aquele feito com as 

onças abatidas .com Mori: a perda das cabeleiras, transformadas em 
" " ,, cordéis, tal como as onças pero.em os seus couros ou as aves mas 

perdem as penas da cabeç~. 
Segundo o Bororo João Cândido, por ocasião da retirada doca

dáver do morto do seu túmulo provisório, observa-se que, em opo

sição ao cadáver todo esburacado e deformado pela putrefação, a 
cabeleira do morto permanece incólume, exigindo os maiores cui
dados, sendo logo envolvida em uma esteira para ser submersa no 

rio, transformando o Aroe Maiwu num ser "sem cabeleira", reposta 

pelo Ae, o cordel de cabelos arrancados por suas parentas logo após 

o desenlace, para ser usado pelo "substituto". 
Os enlutados também mutilam o corpo, de forma semelhante aos 

animais esquartejados antes dos benzimentos exigidos pelo Bope, e 
gritam enraivecidos, "chorando~' por vingança, semelhante aos berros 

dos Baire e dos seres antropomorfos transformados em aves por 

Meri quando aqueles não queriam desfazer-se dos belos enfeites, 

machados e arcos enfeitados, cobiçados por este espírito. 
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Observa-se aqui associação de Meri, o Bope na terra, e a inveja, 
impulso anti-social, que só pode ser domesticado por regras sociais 
de troca. Se existem impulsos, devem ser estabelecidas regras 
para subordiná-los, razão pela qual os enlutados devem "ch~rar'', 
manifestar o seu ódio e fúria aos "substitutos". Estes superam o 
medo e jogam-se na luta pela morte de Onça, a fim de obter os 

belos enfeites que receber.ão como recompensa. Pelo fato de su· 
perarem o medo da própria morte, associada à caça do Mó.ri, 
acabam por fazer um pacto de amizade e companheirismo com 

Onça, o emissário do Bope, pois, vingando o próprio· Bope, tam
bém comem em seu nome, por ocasião do Barege Ekedodu, o 

"Banquete das Feras". 
Nesta ocasião, o "substituto" em verdade come por dois: pelo 

Aroe, ou alma humana que representa, e pelo Bope, ou alma ani
mal, do mesmo finado, o que se reflete nas próprias comidas 
servidas no bororo: mingaus e bebidas, alimento "molhado", para 

o Aroe; tubérculos cozidos ou assados , "secos", para o Bope. 
Consumidos pela mesma boca do "substituto", Aroe e Bope do 

mesmo finado coexistem harmoniosamente dentro de um mesmo 
todo vital, o Borore caçador, "substituto" dos mortos humanos e 

animais de todos os tempos. Isto porque parecem, mas não são 
eternos, porque se o fossem, seriam como Tori, a pedra, a eter

nidade, que jamais se transforma, pois não possui vida, movi
mento, beleza ou cheiro. 

Nos mitos, os Aroe aparecem sob a forma de corpos decapi

tados, com as suas cabeças soltas, saltitantes atrás dos seus "subs
titutos" (cf. Albisetti e Venturelli, 1969:709). Isto se expressa no 

funeral, quando ocorre a separação ritual entre crânio e ossos do 
corpo, o primeiro enfeitado e alvo de cerimônias especiais, que 
antecedem àquelas feitas em honra dos ossos do corpo. A em

plumação muito cuidados:a do crânio visa reconstruir ou "subs
tituir" uma cabeça apodrecida e estragada por um arranjo delicado 

de plumas de pássaros. O mesmo tema da substituição de cabeças
surge nos mitos em que se conta como Meri, o grande "trickster", 
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reconstrói com folhas mágicas e sangue coagulado o seu innão me
nor, Ari, dando-lhe novos braços e pernas (galhos de árvores) e 
uma nova cabeça, un1 cupinzeiro (idem, p. 1044). O tema do cupin
zeiro volta tambén1 num nlito que explica a orige1n da prática de 
se pendurar o cesto funerário numa forquilha, dentro da choupana 
da "mãe" ritual, ao ténnino da sua preparação. Segundo o "Mito 
da origem das doenças" (vide Apêndice 1), a protagonista Birimo
dvrodo encontra "doente", todo_ perfurado pelos maus espíritos e 
transfonnado e1n cupinzeiro, portanto, morto, o seu filho que deixara 
numa forquilha (cf. Albisetti e Venturelli, 1969:577). 

Pela descrição do funeral, lembremos que, a certa altura, ocorre 
a invocação do Aroe, da alma do finado, dentro de wn tabernáculo 
especialJnente erigido e1n tomo do esteio central, para a colocação 
do crânio en1plu1nado do morto. Designado de Bai Ía, tenno cons
tituído de Bai, que quer dizer"'choupana central", e Ía, significando 
"abertura, vagina", sempre construído junto ao esteio central, este 
tabernáculo pode ser interpretado como sendo a "abertura/vagina" 
e1n direção ao n1undo subterrâneo, para dentro do qual é sulcado o 
esteio central do Bai, que interliga o inundo dos tú1nulos terrestres 
e subaquáticos das lagoas ao dos diferentes céus, moradias de Bope. 
Evocada. pelo xamã, a aln1a Aroe é, por assim dizer, persuadida a 
entrar no seu cesto por meio de cantos solenes e diálogos dentro 
deste tabernáculo, visando transfonná:la em ancestral o 1nais rapi
drunente possível. 

Dentro desta linha de interpretação, a invocação no Bai Ía 
pode ser vista como o parto de um novo Aroe (ancestral) que, 
expulso enquanto Aroe Maiwu, alma recente muito perigosa, do 
n1undo da superfície terrestre ocupada pelos vivos, passa a nascer 
dentro de um túmulo. Este esta sempre fora da aldeia, longe do 
ventre bojudo que o gerou - a choupana central da aldeia, inchada 
de cantadores, dançarinos e expectadores que, durante o apogeu 
da ceritnônia, o Roia Kurireu, cantam e dançan1 fortetnente para 
expelir o Aroe Maiwu. Enquanto ventre masculino, ou Grande 
Ventre, porque tem se1npre proporções, 1nai0res d0 que as chou-
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panas da periferia, o Bai é o lugar da "confecção" ou "gestação" 
dos ancestrais, feita por meio do longo ciclo funerário, a cargo 
dos grandes chefes lendários, lembrados pelos cantos, confecção 
dos enfeites clânicos mais importantes e tradições orais, devida
mente representados pelos ledaga-mage, chefes subclânicos. É 
no Bai que o crânio do morto volta a encontrar os seus ossos, 
caso contrário, confonne o mito ( cf. Albisetti e Venturelli, 
1969:711), transfonna-se-ia num perigoso monstro, um esp·frito 
lmedu, um crânio profanado que, levado diret'\lllenté para uma 
choupana de mulheres, sem ter se juntado aos ossos no Bai, cons
titui-se num enonne perigo para a comunidade. Assusta a todos 
porque não foi sepultado, apenas escondido em águas profundas. 

Concluímos, pois, que o preparo do cesto funerário representa 
uma reconstrução do Bororo que, estragado pelo Bope, passa a nascer 
para o mundo dos ancestrais. A desagregação do corpo antrop<>
morfo, provocada pela saída do sopro, é redirecionada porintennédio 
de cantos e procedimentos mágicos, para alcançar um novo tipo de 
integração, qentro do cesto, entrefragn1entos oriundos do seu próprio 
corpo - os ossos e o crânio; do corpo dos parentes - sangue e 
lágrimas; do mundo animal - penugem e plumas; do mundo vegetal 
- resinas, urucus, bandej'(lS e cestos; e lascas de quartzo, cacos de 
vidro do n1undo inanüna.do utilizados para o corte do cor:po dos 
enlutados. Para firmar o arranjo do cesto, usam-se dois · feixes de 
tolhas de palmeirinha acumã, designado de Aroe j ' aro aipo, birote 
de cesta funerária (cf. A1bisetti e Venturelli, 1962: 165), o que 
significa que o morto volta a ter uma "cabeleira" enrolada sob 
a fonna de um birote no occipício, adorno próprio aos "iniciandos" 
que, sempre recobertos de penuge1n e ostentando enfeites no oc-
. ,, . 

c1p1c10, assumem o seu novo status social. 
A confecção do Aroe j' aro integra, de fonna estética, elementos 

materiais das mais diversas origens que, associados a cantos e danças, 
conseguem expulsar o Aroe para fora da aldeia. Sobra o Bope do 
n1orto que, refugiando-se no corpo de algum animal, acaba sendo 
resgatado pelo M ori. 
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2. MODALIDADES DE INVOCAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS DOIS 
.1 ,, + .. , 

PRINCIPIOS COSMICOS E A IMPORTANCIA DAS FORÇAS MAGICAS 

DE ORIGEM VEGETAL 

O culto aos "senhores dos animais", os Bope, é representado 
pelos exorcismos alimentares feitos pelos Baire e pelas técnicas de 
irrigação e lavagem dos cadáveres, procedimento este feito logo 
após a realização da cerimônia dos Aije-doge Aroe, atores comple
tamente destituídos de enfeites plumários, ostentandg apenas pinturas. 

de tabatinga. Já o "culto aos mortos·" e o dos ancestrais, os Aroe, 
associa-se a cantos, danças, enfeites plumários e pinturas corporais 
em que, além da tabatinga, também se usa o preto, obtido por carvão 
pulverizado, e o vermelho, por meio do urucu, misturado com gor
duras. 

As cerimônias consagradas aos Bope envolvem o esfolamento 
do animal de Mori, a abertura do seu corpo e a leitura dos restos 
presentes no seu aparelho digestivo, visando determinar a causa 
mortis do animal, um Bororo transformado em Barogo Morice, e 
que comeu o que não devia. Verte-se-lhe o sangue, coisa que tam

bém ocorre por ocasião do esqua.rtejamento dos animais sujeitos 
aos benzimentos do Bari. Portanto, o culto aos Bope envolve a 
manipulação de sangue fresco, o qué é dramatizado pelos enlutados, 
que se cortam o corpo em algumas fases do funeral. 

Nas ceri.mônias associadas aos "mortos" recentes, o finado possui 
o sangue coagulado dos parentes dentro do seu cesto, recheado de 
enfeites plumários, ricamente pintado, cantado e dançado. 

Já nas cerimônias associadas à nominação dos jovens, uma das 
modalidades do "culto dos a:ncestr~is" bororo, verte-se "um pouco" 
de sangue do nominado, perfurado no lábio inferior ou no lóbulo 
da orelha, para a colocação de pequenos enfeites com "um pouco 
de canto" e "um pouco de dança", pois cantar em demasia poderia 
matar os imaturos. 

Durante as cerimônias dos mortos recentes, a parte líquida é re
presentada não por sangue fresco, mas por bebidas: águas doces, 
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água com tabatinga, seivas fermentadas de palmeiras, cachaça e água 
despejada sobre o túmulo e os bailarinos. 

Os cantos e as danças extenuantes geram "suor", que, em língua 
bororo, é designado pelo termo "kuru" (cf. Albisetti e Venturelli, 
1962:713), "gordura brilhante", que depois é lavado por meio de 
banhos sobre o túmulo e banhos de rio, visando eliminar quaisquer 
vestígios ou cheires que 1>9ssam levar as mulheres a identificar os 
dançarinos. 

Contudo, existem aspecté>s .que interligam o mundo dosAroe com 
o dos Bope, expressos pelo mundo dos vegetais. Espalhados pelo 
território de explora.ção bororo tradicional, permitem a obtenção re
gular de matérias-primas utilizadas para a indumentária tradicional 
(estojos penianos para os homens, cintos de entrecasca, para as mu
lheres), armas, meios de transporte como cestos e bandejas, bolsas 
para guardar penas e relíquias cerimoniais, bases para enfeites plu
mários, além de remédio~, visando reavivar a memória do cantador, 
propiciar ou impedir a procriação, estimular o crescimento das crian
ças, envenenar os inimigos e ajudar na decomposição dos cadáveres. 
Os recém-nascidos e reçém-falecidos possuem a sua esteira, a sua 
embira e a choupana de sua ''mãe" ritual, artefatos confeccionados 
pelas mulheres a p~rtir de palmeiras e árvores, o que e~plica a 
afirmação de que são as mulheres as ocupantes do lugar onçle se 
instaura ou perde a vida humana, fundamento cosmológico da ma

trilinearidade que caracteriza a ordem jurídica dos Bororo. Já os 
zunidores, feitos de madeiras moles, vizinhas aos pântanos, as ca
bacinhas funerárias, os instrumentos de sopro, os chocalhos, as rou
pas e os bastões cerimoniais, todos confeccionados a partir de ma
téria-prima vegetal, são feitos por homens, os "fazedores" de ances
trais. 

O mundo dos vegetais possibilita uma interligacão com as forças 
cósmicas, inerentes a cada indivíduo: os Bope, aspectos de incons
ciência, de agressividade e descontrole, que por vezes afloram ge
rando conflitos na aldeia; os Aroe, aspectos do autocontrole e da 
suberdinação física e mental às regras ditadas por algum superior. 
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Ambos os princípios afetam o corpo vivo do Bororo: os Bope, pelo 
alimento que ingere; os Aroe, por sua estética corporal e espiritual, 

ambos variáveis de um para outro subclã. 
Os Bope, exigindo submissão abso1u1a às regras por eles ditadas, 

explodem por gritos, suando e salivando por ocasião dos benzimen
tos, dramatizando a gula desenfreada pelo animal a ser consumido, 

vivência dionisíaca de que participam vicariamente os Bororo que 

circundam o Bari. 
Os Aroe, totalmente su'bmissos aos "puxadores" de canto, não 

falam, emitem apenas sons gutnrais (cf. Albisetti e Venturelli, 

1962:309), não salivam, porque não possuem bocas nem rostos, 
pelo que necessitam entrar nos corpos dos seus "substitutos" para 

poderem receber o alimento. Representam a exacerbação da sub

serviência e do autocontrole, expressão de um ethos apolíneo, ca

racterístico aos grandes chefes. 
O Bororo tem, dentro de si, tendências antitéticas representadas 

pelo seu Aroe, a sua consciência quanto à necessidade de respeitar 
as normas da vida em sociedade, e, pelo seu Bope, os impulsos que 

insistem, imutáveis e eternos que são, em romper com elas. Para 
uma melhor integração interna e e;x.tema, os Bororo valem-se de 

dive11sas práticas: o usm 00 tabaeo, a realização das danças e a en

toação de cantos e mt:ísiea que, associados a diferentes modalidades 

de dispêndio de energia corporal e variados efeitos psíquicos, re- · 
presentam técnicas de "cura", terapia ou reintegração tanto dos in

divíduos quanto das comunidades em que vivem. 

a) O uso do tabaco e outros remédios 

Os Bororo costumam dizer que quando ocorre tensão entre dois 

homens, o melhor é oferecer-lhes um cigarro antes que ecloda a briga. 

Efetivamente, o efeito provocado pelo tabaco, principalmente de espé
cies nativas mais fortes, atualmente não mais usadas, é o relaxamento 

dos ânimos. Por esta razão, na invocacão dos Aroe e dos Bope, é 
imprescindível, para a distens.,ão inicial, a oferta de cigarros. 
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Segundo o mito de Baitagogo, este se enfureceu transformando-se 
em Morcego, cegando aqueles que não lhe haviam oferecido tabaco 
(cf. Albisetti e Venturelli, 1969:140). Uma das espécies de tabaco men
cionadas no mito é de origem aquática, o que quer dizer que seu 

emprego se originou da consciência ou "visão" do protagonista mítico. 
Como já dissemos, aos Aroe ·parecem estar associados as modalidad~ 
de vida consciente do homem, expressas por "visões'' ou "sabedoria"· 

contidos nos mitos e-cantos clânicos, soluções engenhosas para resolvet 

problemas de sobrevivência e convivência humanas. 
É necessário lembrar também que os Bororo empregam "remé

dios" - erubo-mage - tanto nas danças quanto nos cantos e 

caçadas, visando proteger-se de perigos, ao mesmo tempo que em
belezar-se, para atrair os Aroe, que gostam do cheiro das pinturas, 
resinas e enfeites plumários. Já os Bope são atraídos pelo cheiro de 

sangue ou da seiva das espécies esquartejadas em sua homenagem. 

Dentro desta perspectiva, o sangue - Ku - representa um "re

médio", o que explica que os ossos dos finados devam ser regados 
a sangue fresco dos seus parentes, visando apressar a construção 

mágica de um novo corpo, o cesto funerário, em substituição ao 

cadáver. Já no caso da dieta tradicional dos vivos, o sangue deve 
ser totalmente eliminado õas eames a serem ingeridas, representando 
portanto um "venenou a ser eliminado pelas mulheres, incumbidas 
de preparar os alimentos. 

b) A realização de danças e caçadas, movimentos corporais 

As "representações das almas" (Aroe Etawujedu) referem-se aos 

contingentes de Aroe (mortos), falecidos há mais tempo, que vêm, aos 

pares ou aos grupos, buscar o seu novo companheiro, o recém-falecido, 
ou Aroe Maiwu, cerimonialmente representado pelo "substituto". 

Estas cerimônias envolvem cantos, possuídos e cantados pelos 
diversos chefes clânicos, que podem ou não outorgá-los a irmãos 

menor~s, homens casados com suas parentas, ou aqueles que já 
ti'1eram funções em funerais de algum dos seus mortos. 
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& "representações" feitas dentro da choupana central, ou em cla
reiras fora da aldeia, no caso de cerimônias interditadas às mulheres, 
são sempre realizadas na porção ocidental do pátio central - bororo. 
No caso de cerimónias menos ' 'perigosas" para os não-iniciados, são 
realizadas num clima de descontração e alegria. Daí serem designadas 
pela expressão " brinquedos", contrabalançando o clima tenso e raivoso 
dos choros dos enlutados e a solenidade triste dos cantos e procedi

mentos ligados ao túm·ulo e ao cadáver. A ornamentação do crânio, 

por exemplo, evoca "tristeza" pata Kuibaru, um jovem iniciado que, 

juntamente com outros dois solteiros, era obrigado a "fazer a cabeça"de 
um finado, num funeral de Tadarimana. 

As "representações" também envolvem danças de homens, em 

especial do "substituto", obrigado a participar de todas elas, pintado 

e enfeitado com ornamentos, tanga de folíolo de buriti, bastões e 

instrumentos de sopro, amarrados juntamente com o cordel, a ca
bacinha e os pertences do morto. Como os "substitutos" nunca per

tencem ao grupo social do finado, as danças acabam sendo coman
dadas e assistidas pelos seus "donos", os chefes do subclã do morto, 

acompanhados por seus irmãos. 

() "substituto" é eleito para aeelerar a saída da alma humana do 
morto visando salvaguardar a int~gri<;lade dos seus parentes clânicos. 
Para isto, empregam-se duas técnícas: 1.ª) a separação espacial ra
dical entre o morto e seus parentes, o primeiro enclausurado num 

túmulo, os últimos fechados e incomunicáveis em alguma choupana, 

longe do pátio; 2.ª) a aproximação entre a alma Aroe do finado, 
que ainda mora nos enfeites e pertences não eliminados, colocados 

junto ou sobre o túmulo, e os "ancestrais", pessoas falecidas há 

muito, designados deAroe Marigudu, que vêm dançar em volta da 

tumba, todos sem rostos, porque se trata de mortos muito enfeitados 

com ornamentos de penas, saias de folíolos de palmeiras, "masca
rados", que, segundo Crocker, sintetizam todas as conotações ico
nográficas do nome do defunto (cf. Crocker, 1977:174). 

Como os enfeites usados nas danças não pertencem aos bailarinos, 
são retirados logo após as representa~ões. Os do morto recente são 
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encerrados junto com os ossos no cesto, ao final do funeral. Os 
enfeites dos mortos já vingados (pariko-doge, diademas de penas 
de arara; viseiras; coroas de penas de gavião; cordéis de cabelos 

etc.) são guardados na casa das irmãs dos seus "donos", já que 
vigora a uxorilocalidade, isto é, a norma da residência dos maridos 
na casa das esposas. Desta forma, os chefes "donos", casados com 

mulheres de outros clãs, "possuem" mas não guardam seus orna
mentos mais preciosos, tutelados e consertados pelos seus cunh~dos, 
os maridos de suas parentas. 

As danças couespendem a etapas da viagem feita pela ' 'alma 

nova", muito fraca, acompanhada por almas mais velhas, ancestrais, 

dentre as quais ressaltaAije; que a encaminham em direção ao reino 
dos mortos, Bakororo, ltubore, e diversos outros lugares abaixo do 

horizonte. 
A chegada ao destino final é representada pela dança do "subs

tituto", todo ornamentado, que precede a realização da cerimônia 

dos zunidores, sempre iniciada na clareira (Aije Muga), a oeste (Ba
kororo), para onde se dirige, correndo, oAroe Maiwu. Lá chegando, 

arranca os enfeites e as plumas que o recobriam durante a dança, 
integrando-se aos Aije-doge, os "representantes" dos espíritos A.ije
doge Aroe, súditos deBakor:oro, o grande c}lefe das almas, habitante 
dos pântanos e das águas,, que vai auspiciar a incineração dos per

tences e a lavagem do corpo do morto. Isto porque, recebido ami
gavelmente pelos Aije-doge Aroe, ancestrais dos mais perigosos, 

que, segundo os mitos, correspondiam às atrocidades cometidas por 

Baitagogo e seus irmãos, a "alma nova" está a salvo, razão pela 

qual necessita de todos os pertences qué utilizava sob forma antro
pomorfa, para a sua nova vida de ancestral. 

Segundo Steinen, o "substituto", por meio da cabacinha funerária, 
invoca duas almas de finados mais antigos, que "devem estar pre

sentes no ato da entrega dos trastes, receber o novo companheiro 
e averiguar o que lhe pertencia, a fim de que não viessem nada 
reclamar em posteriores visitas desagradáveis" ( cf. Steirren, 

1940:641 ). Queimar os objetos representa, pois, enti:egá-los à alma 
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do fin.ado~ arc0s., flechas, estei.ras1 abanices (Poupas, c)lapêus)., e~
ceiuando-se ps_ potes de cerâmioá da mulhÇ.r, sempre quebrados, e 
os objetos dos Btiirê, levados ao pé de. um Jatobá. Isto pgrque os 
Aróe não prepat~Ifi a sna comida,. já cwe., teJidb ~rdido o caler do 
seu co.rpQ,. o fogo do seu pote, alimen"tam-se a_pen-as da ·co~ida 

preparada pnr suas "m0ães" rituais,, periodicamente servida no Ba4 
por eçasião das ''refeiçfües das :almas''. 

A . perda da forma humana, associada aQ pieparo da oomida pela 
utilização ôe artefat0s- e ~l~ dom·es1iuação do foge, tEro a sua ex
plioa.ção nos mitos .. Segundo o ciclo dQs mitos de Meri e Ari, Q 

çonsumo d.~ ali.menta&· qrqs, a aus.ênc.ra de PQtes ou m:a,Cllü(tlo~ ne
.ç·ess:ários à obtênÇ'ã:o dá lenha 'e a wraa de um belo arco para. CáG3f 

e pescar fóram o resu'ltadó de d,ese.nte)ldimentos entre o terrível 
''ttickster" Meri, o Bópe na terra, e alguns se.res que, sob a forma 
hµm~na, deles se , utiliZ:avam. ~§i:m,, um belo maêhado wrte,ncia a 
um homem que, negando-se em trocá-Jp por Ol;ltrO Cle pior qualidade, 
pertencente ·â Meri, foi transformado em pica-pau, um ser que não 
~re.oisa mais 'de Iítacfiado. Os Katqwoe etam homens gu~, indrspQn
.do-se cotn Meri porque este lhes quebrara um belo pote, forani 
transformados em 'av~s, que tinham a s11a e0mida não em p0tes, 
mas rras lagoas (~f. Albisetti e Venturelli, 1969 - uCiclo de M:eri 
e A ri"') i 

Isto ne-s permite sugerir que, após a queima dos objetos d@ A toe 
ao final 60 A.ije~·t/'(f)ge. Aree., a alma do morto peTde as suas Gat:ae
terísticas eultui;ais e anliapGmorfas. E~ac:erba·-se a força da alma 
animal do fin.ado Já que a alma. humana, transformada em Aroe, 
integrada ao rein,0 dos mortos, passa a "mor'fer" ~ara os viv.Q&, lem
brada ap~nas por meio de cant0s e danças, durante novos fuuei:aí.s. 
Resta o Bope, cC>ntido em anima.is dos mais diversos qu.e, ,eom.o 
n~o po~suem instrumentos de trabalhp, apenas t>ic.as, .garras;, ient~ 
e nilhas.,, partes do seu próprio eor.pq, devem oomer alimentos sujos 
e não prenaraQo$' .. Nes.te está~o, que corresponde ao final aa segunda 
etapa do funeral, portanto ao per'ípdo que antecede o M()ri, 0 Bope, 
do finado transmigra Cle µm p~ra outro animal,. intensivamente pro-
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curado pelo "subsJituto", s~a eom]Jatdieir(i}, que tenta resg~tâ-10 para 
impedir que continue comendo n que nã.o deve a fim tle re.stabe]ecer 
a harmonia enrre os enlutados e Q& Bope e.n{ure~idQS. 

Se o Aroe, ·H alma ·humana do .fifiadQ, t~uei tµid~dos diet~tiéos 
e,speciai.s enquant0 recém-nascido do país dQs mQrtos, alimenraâo co.m 
ág1:1a doee, refr€Se0s, ming.aus,. vinhos de palmeiras, ohleb'.a, canjiaa 
etc., afastado dos :chei.r0s fortes ligados à vida (cheiro das fb:lidos .se.
xuais, do· sangue menstrual), e BoPfZ, a .alma animal, solta nas áre.as 
afastadas da aldeia., alimenta-se fIQI cQnta pr6~Fia, apenas ehom:do por 
sua '''ntãe''. ~.~ia•se aos cheiros fortes dos animais ao Bvpe que, 

longe das aidei~, comem e copulam ~em quaisquer norra.as; 
Foitifi'?3da por su.a ossaÂa. lindamente ornada e. disPQsta. em cesto 

funerário, a alma Al:oe chega ao seu destino por ocasião do se-pul-, . 
tament0 definitivo, programaâo pelos chefes Qe.rimoniais, da alôeia. 

Já o Bope do m.ort0, '&,ol~o na Natureza, p0de pennanecer de ae,esso 
difícil) imprevisível em. sua apariÇãg, quanqo v.eni encarnado ~m 
um )»rigOSQ animal impelido pê]Q desejo de desfóJra: 0 Cd'D$Ul1\0 

de alimentos pro_ibidôs .. Trava-se à grande luta fihal entre o animal 

e seu caçatlor, 'gloriosa 12eIQ força, espef!eza 6 malícia de ªmbas as 
parte~, qu~ilidades deça.rr~<das netos rela1os, irtspirandt) os nomes de 
"caça .de morte"~ outorgados aos "substitutos'' é aos s.eus "pais" 
rituais {cf. Viertler, 1976:5,9). 

No m-it0, .também Meri; o 6Sp1rito "'tri,ckster'' que ©Tiginou o e.hefe 
dos,Bope n0 cãu, auidou.pr.imeiro de eadá·ver, isto é, da alma human<1 
antr.opo-morfa de seu i:rmão.Ari, reeonstituindo-r> per meios mágicos. 

Contudo, para tessusoitá-10, €onferir-lhe v,ida, .chamau.-o para desa
fiar cys inimigos e para a €aça de re1alia~ão e@ntra os ltqpe que o 
trucidaram (ef. Alhisetti e v~nturelli,,, 1969:1019· e 1043). 

Satisfeito o seu desejo d.e vingança, o Befte ou ualma animal'' 

do rnorto só eXíige. que s,e lhe rem0vam o çouro, as gar:ras e os 
dentes que, lavados com re.médios? secados, perfurados e amarrado~, 
s.ão tr~rlsformados .erfi ''trof~us-lembrança&~' para seus parente$: o 
"couto-:e§feira e a éoroa de gart~~, ~ra os homens.; o eo1J;lr de d~ntes, 
para às mulheres.,. "lllães~' ritu~is. 
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A reaproximação com os humanos vivos, ou a "domesticação" 
do Bope do morto, é mediada pelo "substituto", que em seu nome 

recebe os alimentos preparados pelas "mães" rituais: carnes e peixes 

esquartejados, cozidos, trazidos pelos "pais", distribuídos por ocasião 
das "refeições das almas", obtidos em caçadas e pescarias cujo êxito 
depende da boa vontade dos "senhores dos animais", os Maereboe 
e os Bope. 

Em suma, reinstaura-se a paz entre as duas forças cósmicas ou 

almas do Bororo: o Aroe e o fJope, já qtte, por intermédio das 

caçadas e pescarias, cantos e r~feições das almas, os caçadores de 
Mori integram, de forma harmoniosa, as lealdades devidas aos vivos 

e aos mortos de ambas as metades, expressão de uma integração 
jnterna mais profunda entre aspectos conscientes e inconscientes, 

própria aos grandes homens, caçadores espertos e maliciosos contra 
o inimigo externo, generosos e sociáveis entre os seus. 

Desfrutam grande prestígio, sendo procurados pelas mulheres da 
aldeia, embelezados com urucu, miticamente associados ao "tricks

ter" Meri (Apêndice 4), e com armas e enfeites, de propriedade dos 

chefes clânicos das aldeias. 
Os "colares-troféus" ofertados às mulheres parentes do morto s-ão 

confeccionados por meio da pexfuração dos grandes dentes de fe

líd~s abatidos para Mvri, coisa feit~ pelos caçadores. Posterior
mente, os colares são "dormidos'' sobre o corpo das receptoras como 

se fossem pequenos filhos de colo. Os bebês bororo, muito delicados 

e fracos, também são cuidadosamente perfurados por ocasião das 
cerimônias de nominação, carregados no corpo das mulheres por 
meio de embiras, as mesmas que transportam os cestos funerários 

antes do sepultamento final. Em suma, os colares de dentes de onça 

constituem uma versão endurecida e imperecível dos "filhos'' vivos, 

ambos sujeitos às técnicas rituais da perfuração. Esta volta a unir 
os vivos aos mortos já vingados, bem como as mulheres "mães" 

rituais de uma metade aos homens caçadores de Mori da outra. 

Já os couros-esteiras e as coroas de garras expressam a cooperação 
harmoniosa .e a aliança mística entre hom.ens de metades diversas, 
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envolvidos pelos serviços funerários exigidos por um mesmo morto. 
Enquanto os colares simbolizam a regeneração da vida dos grupos 

domésticos, os couros representam uma manifestação de alianças 
interdomésticas, relacionando os seus integrantes masculinos em ce
rimônias de iniciação tais como a outorgação do estojo peniano, 
parceri.a de "amizade formal" importante por ocasião da escolha 

do '' substituto" de um finado. Segundo Crocker (cf. Crocker, 1967), 

este é sempre escolhido entre os homens pertencentes ao subclã. do 

seu Erubadare, isto é, o ofertor ou receptor de um estojo p6niano 
(ba), renovando-se toda a engrenagem do processo funerário, que, 

por sua complexidade, implica a colaboração de parentes dos pro

tagonistas de ambas as metades e acaba envolvendo a comunidade 

inteira, além de contingentes advindos de outras aldeias Bororo. 
Interessant~ é ressaltar que, por ocasião do "Banquete das Feras", 

associado à liberação do luto, as mulheres, abanando, "esfriam" o 
herói, o caçador de Mori, todo pintado de urucu, que, "tomando 

pela ponta dos dedos a mãe (ritual) ou uma parenta próxima do 
finado, executa, frente a frente com ela, movimentos rítmicos e 

alternados dos braços, conservando-se na máxima seriedade, de ca
beça erguida e de olhos fechados"; ao som do canto Marenaruie,. 
o canto dos enlutados (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:232). 

"Mães" e "filhos" rituais se aproximam, mas não se olham frente 

a frente, o que implicaria sedução para o .intercurso sexual. 

Pela dança, rompe-se o sigilo quanto à identidade do "substituto" · 
do finado, frente às mulheres, rigorosamente observado durante todo 

o funeral do morto quando as enlutadas, raivosas, por vezes chegam 

a extremos de dramatização quando lembram do seu Aroe: arran
cam-se as orelhas junto com os brincos, deixam de comer, emagre

cendo muito, cortam-se o corpo, num total absenteísmo, sujas, so
litárias, enclausuradas em suas choupanas. 

Pela dança "mães" e "filhos" rituais tocam-se pelas mãos, instru

mentos do trabalho humano, celebrando coreograficamente o seu 

voto de colaboração vitalícia: o "fil4o", pela caça e pesca do alimento 

a ser doravante preparado e ofereçido pela "rnãe"1 energia coorde-
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nada dos seus braços e mãos, a energia de homens e mulheres cria
dores e manipuladores de instrumentos de trabalho. Já os Aroe, 
representados pelos bailarinos, exigem a energia dos pés e das pernas, 
escondendo-se-lhes os braços, mãos e rostos com pinturas, penuge·m 
e roupas cerimoniais. Os Aroe, bailarinos das danças funerárias, 
dançam em coreegrafias, sapateiam ou pulam em duplas ou fileiras, 
segurando-se por intermédio de bastões, nunca pelas mãos, deixando 
apenas os rastros dos pés, como o deixam os animais de caça e os 

inimigos. 
Em resumo, a dança feita por ocasião do "Banquete das Feras" 

consagra a reciprocidade entre "mães" e ''filhos" rituais, sexualmente 
interditados. Por esta razão, quando procuram esposas, os caçadores 
procuram as irmãs dos seus parceiros de iniciação masculina (Joruba
dare), parentes mais novas de sua "mãe" ritual, escolha consolidada 
ritualmente pela oferta de carne e peixe, além de braceletes de algodão 
("amarraduras") para a mãe do seu primeiro filho. Contudo, o nexo 
entre alianças matrimoniais e as ofertas de Mori persiste porque, se
gundo o Bororo Jerigi Otojiwu, o pai de um bebê recém-nascido, sujeito 
a longo resguardo, gosta de confeccionar colares do tipo Koe que, 
ofertados à mãe e à criança, representam uma retribuição a um eventual 
Koe que lhe possa ter sido ofertado por ocasião de algum Mori feito 
ao subclâ de sua mulher (cf. Viertler, 1976:55). 

e) Os cantos e a música como meios de comunicação com o cosmo 

A FORÇA DOS CANTOS 

Os cantos, constituídos de longas estrofes, associados a danças 
extenuantes feitas com o corpQ e o rosto recobertos de pinturas, 
trajes e enfeites, requerem a oferta de tabaco, bebidas, mingaus, 
águas doces ou lamacentas, mandados pelas mulheres parentes do 
finado, principalmente para o "substituto" do finado. Visa-se apa
ziguar a agressividade do Aroe do recém-falecido, em relação aos 
seus parentes próximos. 
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Os Aroe, ancestrais clânicos mencionados nos cantos funerários bo

roro, envolvem, além de conhecimentos sobre a fauna e a flora do 
habitat, técnicas de obten~o e de preparo d.o alimento vegetal asso
ciadas às mulheres. Visto as ''refeições das almas" envolverem o milho, 
a carne de animais de grande porte e peixe sempre oferecidos cozidos, 
nunca assados, os cantos a eles associados (especialmente o canto 
Marenaruie) contêm, além de outros elementos, a enumeração·de téc
nicas de preparo de alimentos por meio do apiloamento, eS.quarteja
mento e fervura, em grandes panelas de comida possuídas pelo Bar4 
posteriormente servida em potes de· barro ou bandejas enviadas ao 
Bai. Dada ,a necessidade de cozinhá-los, são retirados da água fervente 
por meio de escumadeiras (iwarapa) ( cf. Colbacchini e Albisetti, 
1942:66-67). A associação entre a escumadeira e o chefe das almas 
Bakororo expressa-se por uma das "representações" deste ancestral, 
chefe mais importante de todos os mortos, em que aparece segurando 
uma grande escumadeira (raquete de tênis, na interpretâção de Albisetti 
e Venturelli, 1962: 139-140). Bakororo tem a prerrogativa de proclamar 
o conjunto de festas, refeições e danças relativas às almas dos finados, 
enquanto ltubore, seu irmão menor, tem o direito de proclamar as 
caçadas e pescarias das "almas". 

BakorBro e Itubore constituem uma parelha de espírito$ irmãos 
associados aos clãs de chefes mais importantes. 

Os cantos clânicos, e dentre estes os relativos à "comida das almas", 
são entremeados com outros, associados ao preparo dos corpos dos 
falecidos, para que possam ser consumidos pelo Bope logo após o 
primeiro enterro: o corpo deve ser envolvido em esteiras e regado, 
para acelerar a decomposição das carnes. A refeição é servida aos 
Bope que moram debaixo da terra e são atraídos pelo mau cheiro 
( mrimaga). Após o repasto do Bope, o corpo é lavado e preparado ao 
som do canto Roia. Kurireu, o Grande Canto ou Canto Maior, para 
depois acabar sendo enterrado ou submerso em uma lagoa, ao som 
melancólico de um Marenaruie, o canto dos parentes abandonados. 

A seqüência dos cantos ou Roia envolve trocas de serviços ce
rimoniais entre vivos e mortos (Aroe), transformados em animais 
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"ideais" e ancestrais celebrados por meio de danças, em trocas entre 
e · " • " "filh " •t • os Bororo e· os Bope e em trocas 1ettas entre pais e os n ua1s. 

Emergem assim um conjunto de atividades extraordinárias que, su

perando o ritmo e a qualidade das atividades de rotina, geram ex

cedentes de comida e insígnias de prestígio. Culminam com o abate 
do animal de desagravo, o Mori, associado à liberação do luto e ao 

restabelecimento do equilíbrio das forças cósmicas. 
Os cantos representam os códigos seqüenciais de vctrios circuitos 

de trocas reais ou simbólicas com um mundo de forças s0brenaturais, 

intensificadas durante o processo funerário quando, à medida que 
se decompõe e reconstrói o corpo de um ser humano, se recompõe 

a ordem das forças cósmicas a ele associadas. 
Visto o ser humano representar um elo ativo nos diversos cir

cuitos de troca, cabe a ele, consciente da sua importância, respeitar 
as regras de obtenção e distribuição das recursos visando ao res

tabelecimento de um equilíbrio entre o Homem e a Natureza, 

configurando a concepção de um cosmo homeostático. Foi por 

falta de previsão e não por fatalidade que o Homem perdeu a 
imortalidade, expulsando o espírito Meri (Sol) da superfície da 
terra, criando o céu, lugar do Bope, e a alternância entre dia e 
noite ("Mito da subida de Meri", cf. Albisetti e ·venturelli, 

1969:1139). Instauraram-se com isso as dificuldades para a ob
tenção da caça, do peixe e dos alimentos vegetais e as ameaças 

à vida dos Boro!o sob a forma de doenças e morte, associada 

aos perigosos predadores animais, inimigos, sonhos maus e fe

nômenos celestes de mau agouro. Foi pelo desrespeito de uma 

mulher que os Homens perderam o acesso às roças, que produziam 

milho sem exigir o trabalho (o Espírito Burekoibo, eu seja, Meri, 
pune os Bororo, cf. Albisetti e Venturelli, 1969:1159), e por algum 
descuido do caçador que este acabou originando a má sorte de 

encontrar um animal defeituoso, aleijado como o es_pírito Bure
koibo (espírito com pododáctilo torto; idem, p. 1159 - nota 3), 

que não se ct>nsome porque é o próprio Bope, expressando a falta 

de previsão, gerando fome e .ranc~ores entre os homens. 
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O "paraíso perdido'' ou a obtenção fácil, se·m esforço, de todos 

os recursos é parcialmente representado pela aldeia dos mortos em 
que se canta, dança e fabrica enfeite. Contudo, não é possível des
frutar os prazeres do intercurso sexual nem consumir o mel trazido 

pela5 mulheres ("Mito da origem de certos colares e vegetais", cf. 

Albisetti e Venturelli, 1969:533). Daí as almas dos mortos voltarem 
às aldeias dos vivos para receber comida de suas "mães" rituais 
pelà poca dos seus "substitutos". Consomem também as bebidas 

doces e os vinhos inebriantes de palmeira preparados em seus nomes. 
A ação inebriante do tabaco, das bebidas, da música e da dança 

faz com que se reinstaure a euforia dos grandes momentos cerimo
niais, vivenciados pelos próprios antepassados que legaram estas 

técnicas cerimoniais aos seus descendentes. 
A ~uforia socialmente compartilhada só PQde ser grandiosa quan

do corresponde a realizações esteticamente impecáveis, que satisfa

zem a todos. O mínimo deslize compromete o andamento de um 

processo rigidamente ordenado por seqüências fixas de cantos, dan
ças e refeições, controles, etapas de um imenso esforço consciente 
para reconquistar os controles sobre o cosmo em desequilíbrio. 

O funeral de qualquer Bororo envolve sempre um conjunto de 

can.taâores, representantes <dos diversos segmentos da comunidade 

bororo que mobilizam os dançarinos e a produção de alimentos 

cerimoniais em extenuante ritmo de atividades sociais: refeições co

munais_, batidas de chocalhos e tambores, sopros de instrumentos, 

vigílias, lamentações e choros rituais, danças, caçadas, pescarias, 

cortes de corpo, batidas de tambor e de palmas de mãos. Tudo isto 

em ritmo acelerado, impedindo a emergência das eternas tensões, 
mexericos e ofensas de maior gravidade. 

Assim, os cantos clânicos, além de ricos códigos de conhecimen

tos ligados à natureza, às técnicas de produção e manufatura, favo

recem, no plano interno, certos mecanismos de catarse, muito efi

cientes para a liberação de emoções. Controles eficientes da conduta 

dos membros não iniciados manipulados pelos seus conhecedores, 

criam situações em que todos são, em nome do AFoe, obrigados a 



146 O FtJNEAAL BORORC>: ENSAIOS lNfERRREIT1\TIV0S 

realizat àtiviàades extraordinárhts, deixa·ndo de iad0 rixas, antage~ 
nismos ou di&sensões. 

Lembremos. de um dos eh,etes do i:io Vermelho que, por m~jo 
de cantos; fo)grou f.allet :com .que os seus súàitos se sujeitãss~m à 

ser fotografados enquanto lhes tremiam as pernas Çcf. F~ e Radin, 
1900). 

.O PóDÉR DA NfÚSICA 

A sensiõJlidadç mu.sic~l, condicion'arl9 wt patlroos- ríltn.icoS· e so
noros variávéis êl,e uma para ouJta c~ltuta hµm·anª, re~resenta um 
$iStetna de interltgaçãQ entre.àspetios subéonstientes e lnoonscrentes 
e a·spectos conscientes do psiqui$mo humano. 

N. · · .... B · · · .. <"t-.. . , -~-A,...i ..... ("ca ~r s"'m"· ~r ,A 1b1'sett'1' o cosmo ororo, a ·mu,a1ca - a~~uo ·· ... , z..,. · · "" . ·, v' . ru . 

t1 Ventur-etlí, 1962:,~6), além da ·boea humana, ftindame·Pm-se em 
construir sons por nieio da utili~áÇão de ·ipstftlmentos de sopro (ca
bacihh~s fµnerárias, , flautª Jkq, eucur1'itáeea /'(Uu1,, flautlns> ·e tle 
percussão (ultooalhos e tambores} 

O impa€tO dos padrões ,fnusicais atinge prot'u·ndidades mai~res 
do que e àas palavras, influ:ências a que se -sujeitam Gs bebês 'boiorp 
desàe a mais, tenra ida.de,, sempre oan:egados ppr suas mães ,(?al'.a 

participarem nu obseriv~rem os. e~en:tos musi~~i~ da alder~i, ~ntes 
I;llesmo de aprenderem.a lingua.gem falada. 

As estruturas rítmico-sonoras asso~iadas a0s instrumentos m.usi-
~ -

cais bt>l'.ato manifestam-se junta com padrões de .mo:vimenta~o do 
corpo, gestie.ulação e r-espira~:o aprendidas ~u(?e a pou~e ~los . J0vens .. 

O toqu~e dos instrumeptes tle sopro répresenta a voz dos Arôe,. 
''allilas", pdr oe~sjão do toqu~e das c.al)acinhas; "aneestrai's clâtticos", 
quando se sopram o lka e a Pana, instrumentos associados aos 
ehefes máximgs da metade Ea.el!ae'. 

Contud©, existem ainda instrum:ent<:>s que" sem ~erem de sopro 
nem de per~ussão, pn~duzem "zumbidos" e "fUmotes''. São as '''ve
ze8"' dos Aije-dóge ArQe, itnitá.itdo o ro~ttar'aç on;ç~s, e ,as dos Pa:
rabata-doge, interpt~1~das corno o som pqrribarg, produzido por 
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um esprritó animal ("Irer~"') ou veg~tal ("Taqqaria~''). Estes Aroe são 
possu10os. pelas cJ1ef~s máXimns d.à metade Ty;garége. Bs\imulain 
sensações mais· profundas lig~das.: ao me-:do" ger:ado J)elo agiijlr dos 
zuni'dores à ncrite, quando, sem fogo~ se canta .sobre GS.~ c.estos fu
nerários dos recém-faleeidQs, que ·exalam os mans cheiros do méío 
da aldeia, princi!'almente para aqu~les que nunea os viram, mulheres 
e ,não-inieiados,; à .dor di!.l p:erdti, .exacerba_cl-a: logQ após 10 desenlace 
do agpnizarite, associada ao "bater'·' da& taquai;as:-. fendidas, e de pal
mas éle: mãos, uma das prim.eiras ceriml:Jnias a serem realizadas· a~s 
o sepultro:nento _provis6ri0, ass0Giad0 aos cortes do corpo -das· eruu
tadas ce>m lascas pontiagudas - ktlào ,. pedaç<;>s d~ taquara, et>ncha$ 
ou vioro. 

Ao ~gitlfym-se as :taquai:as fend1das durante a cerimônia .Para~ 

f)(J.ra-dpg.e .. AiYJ<r, cria-se de nio(Jo conseiente a ex.pressão sonora da 
dor dos enlutados.,, çlima de tensão ·e sof'rimento mamfesto. Repre
}Sé.ntam a voz de Kaílp, o espírito ''taquara.''',. que tãni];)éJn pre·s.itle .. a 
dor do pàtto, -pórque, confonne os antigos, quando nas·cia um pe
q~eno Bnroro~ costuüi(\~a-sé cott(\f-o cord'â0, umbilical po:r meío de 
um~a lasca <:le tatiua~a, logo at16s o traurtra do nascin1~n,tQ do be.bê,. 
a pei:da do ''lugar ideal", o ventre D)atemo, q\lê Q JJrOvê. êlê c'aJ:Ot e 
alim.ento1 se;m movimentos, de·sgaste:s e frustrações p:r6prias, stm
bolieamente expresso pelo cesto funerário, t:l grande v:entre dos an
cestrais. 

A inércia (i;abe apenas a quem não possui Yid~, como Tori ~dra}., 
expressão.da eternidade. Já.Katlp (taquaro) expressa a tr'P)Jitonedade 
da pleaitude físjea e· mental do Homem que., apesar de co.rtailo~ 
retaliado ·e esquartejado ·por sua .ex~riência de vitla, acaba se re
generando per'~brotQs" de fllhos·:clân:fcos·e rituais, Sempre arnun-adoS 

'.etn eficulos de lugares asst>eiados a0s grandes ehefes das aldeias, 
as Jedaga:-mage. Estes sim,, eonfrate:mizadas en1. eírGulos em v('.)lta 
d0 seu Bai, porque corres~nd.em a "€arg0sn o~ '·':no1nes-lu_gares1

' 

e nã<i>; a meras manife.staçêes transitórias de h0mens viv-gs, são im!l
tá~eis na sua d'i.sposi~ão relativa, finead0s cerno Pedra, a e!Kpressão 
d-a eternidade, coisa qual se expressa., no mito, ·pelo jogar de oodras 
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quentes por parte do herói Meriri Poro que, refugiado no topo do 
morro Toroari, faz baixar as águas e emergir as choupanas de uma 
nova aldeia de Bororo. Toroari, a montanha mítica, corresponde ao 
ponto central da área secada pelo herói, expressando, assim, o centro 
da aldeia, o Bai, cuje esteio central também simboliza a maiôt de 
todas as árvores: o jatobá, árvore em que aparecem Meri e Ari (cf. 
Albisetti e Venturelli, 1969:946), dur~nte uma cerimônia realizada 
dentro da choupana central (cf. Albisetti e Ventur~lli, 1962:128), 
que deve possuir paredes bem fechadas, visando isolar do resto da 
comunidade estes perigosos Bope, transformando-os cerimonialmen
te em dóceis animais domésticos. 

3. OS INTERMEDIÁRIOS ENTRE OS BORORO E AS FORÇAS DO 

COSMO 

a) A palavra dos chefes 

Durante o longo ciclo funerário, ouvem-se, por ve·zes, discuTSos, 
so1ilóquios de chefes, entremeados de cantos e música. 

Na rotina diária, os mesmos chefes de aldeia pregam seus sermões 
noturnos (boadodu), discursos feitos no bororo, à noitinha, quando 
são levadas a público reclamações de moradores quanto à conduta 
de outros, e os chefes tentam persuadir a todos a respeitarem as 
normas da convivência humana. 

Cabe também aos chefes da aldeia proclamarem as decisões quan
to a realização de caçadas, pescarias ou quaisquer outras atividades 
de interesse geral. 

Durante as cerimônias de nominação, delegam o direito de pro

clamação (Akaru) dos nomes dos outorgados aos "nominadores" 
dos bebês, jovens ou adultos. Estes últimos recebem-nos como Mor~ 
junto com lindos enfe-ites e hontarias. 

Nessas ocasiões cerimoniais, fala-se "bonito", reconstruindo a paz 
e a harmonia das comunidades. Isto porque na boca dos Bororo 
comuns as palavras podem gerar ofensas que, não esclarecidas, pro-

O FUNERAL BOROR-O:·:ENSAIOS INTERPRETATIVOS 149 

vocam profundos ressentimentos en.tre as partes envolvidas, com
prometendo a coosão da aldeia. 
Mer~ o grande chefe ''triékster", não cantava, proclamava a morte 

daquele que lhe roubasse o alimento ou condenava quem o ofendesse 
com palavras. Nos mitos e na própria realidade, os homens ofen
dem-se reciprocamente por alimento e por mulheres, estas, segundo 
os cantos clânicos, eternos pomos de discórdia: irmãs, porque cons
tituem a base de prestígio dos seus parentes masculinos; esposas, 
porque preparam o alimento e geram os seu filhos. 

Os Bororo, quando ofendidos, designam-se Aroe, exigindo com
pensações segundo o tamanho da ofensa. O ofensor é designado de 
Bope, um inimigo, invasor de sua integridade física, espacial e moral. 
E o ofensor Bope, ao oferecer alguma compensação pela ofensa, 
diz estar fazendo Mori (cf. Bloemer, 1980). Portanto, a etiqueta 
tradicional Bororo canstitUi uma répliea simplificada do sentido ine
rente ao próprio funeral, que trata de uma ofensa irreversível, a 
ofensa de morte, compensada, ao seu término, por um Mori, re
presentado por uma .grande onça, "representante"' de Onça, um espí
rito subordinado aos Bope do céu. É em nome destes Bope, subor
dinados como espécies clânicas, que os grandes chefes das aldeias, 
os Bl1lldojebage1 podem exigir a obediência dos seus súditos, pro
clamando cantos, caçadas e refeições comunitárias. 

b) Homens-Onças e zunidores como mensageiros entre as diversas 
regiões do cosmo 

Como o próprio Bope, também Onça, espírito dos mais agressivos, 
é possuída como espécie clânica pelos grandes ehefes Baadojebage. 
Portanto, ele acabou perdendo a força frente aos seus "donos", os 
chefes das aldeias. 

Durante o funeral, os Bororo enlutados sentem-se ofendidos pelas 
forças maléficas do cosmo. Portanto, r~presentam os Aroe - a cons
ciência da ofensa, associada ao frio, à inundação pelas águas, à 
noite eà raiva clamando por vingança. Já os "substitutos", caçadore~ 
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muito fortes. cuja energia é associada ao calor. ao seco, ao dia e à 
rapidez de ação, representam os Bope que vencem outros, os mortos 
transfonnados em onças, que, depois do abate, voltam a se trans
fonnar em homens, os "substitutos", para consumir o seu alimento 
durante o "Banquete das Feras"~ 

Homens caçadores de onça e onças fonnam utn só referencial 
cósmico manifestando-se ora sob a forma animal, ora sob a fonna 
antropomorfa. Por vezes o ofendido é um homem, por vezes é uma 
onça. 

A força de Onça, espírito "s.enhor" das onças, que gerou os gêmeos 
Bakororo-doge na primeira cabacinha funerária, é transn1itida àquele 
que a carrega, homem fortalecido pelo sopro do anilnal que abateu 
- wn Homem-Onça. O sopro sai do animal que 1norre, tnomentos 
em que o caçador deve tocar a sua cabacinha mortuária, a voz do 
seu Aroe, que reencontra e absorve o sopro do seu antigo compa
nheiro, o Bope do finado, razão que explica o porquê da prática de 
se amarrar a cabacinha mortuária às patas dianteiras do animal de 
desagravo. O Aroe vence o Bope que, sob a fonna de sopro, abandona 
o corpo do ani1nal, para entrar na cabacinha. Sin1bolizando a su
pressão do desejo de vingança do Aroe, o sopro de Onça também 
é outorgado para imaturos por ocasião das cerimônias de nominação, 
quando se lhes sopra ©s olhos ou a boca, visando a fixação de um 
princípio cósmico de bom agouro. 

Homem-Onça, concepção que corresponde ao antropônimo do 
clã Iwagudu- "Adugo Edu" - "indivíduo que levava uma existência 
como o jaguar", portanto Homem-Jaguar (cf. Albisetti e Venturelli, 
1969:1173) -, come sempre as melhores carnes, razão pela qual 
é desejado pela mulher, no caso, Akigurodo, do subclã Baadojebage 

Cobugiwuge, associada aos enfeites com algodão que, como já dis
semos, são oferecidos pelos caçadores às suas esposas, mães de 
filhos (idem, p. 1177). 

Homem-Onça, expressa tan1bém a força física e a valentia muito 
apreciadas pela mulher, tomando atraente o seu corpo enfeitado de 
pintas pretas (atugo ), que é cerimomalmente expresso pelo espalmar 
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de urucu em todo o corpo e cabeça do caçador por ocasião da 
entrega do Mori, ao som do canto Atugododu (cf. Albisetti e Ven
turelli, 1962:232). Pintam-se também as faces lisas, internas, não· 
felpudas dos couros das onças com desenhos igualmente feitos sobre 
zunidores e estojos penianos (Atugodu, idem, p. 181). 

Portanto, existe uma associação entre as pinturas de Homem-On
ça, os estojos penianos e os zunidores. 

Expressão de Eros, v.ida :e sexualidade dos belos caçadores, Ho
mem-Onça também se liga a Tanatos, a morte e a autodestruiçã:o, 
dramaticamente expressa pela cerimónia dos zunidores, após o que 
se outorgam os estojos penianos aos jovens e se passa aos prepa
rativos para a lavagem do cadáver. 

Os Aije-doge Aroe, , monstros aquáticos recobertos de lama 
branca, própria dos seres moles dos fundos de lagoas e dos ca
dáveres esbranquiçados, falam por intermédio de "zumbidos" cau
sados pela agitação circular de tabuazinhas feitas de madeiras 
moles que, amarradas a varas por meio de cordéis, atravessam o 
ar em movimentos circulares. Num mito, fala-se da tentativa de 
fixar um cordel a uma sucupira no céu, façanha esta conseguida 
apenas pelo beija-flor, que.,. com seu zumbido e seu vôo irrequieto, 
possibilitou a subida dos moços para o céu (cf. Albisetti e Ven
turelli, 1969:474). Portante,, a cerimónia Aije-doge, cujos atores 
desvendam-lhes o grande mistério causador dos zumbidos., as t~
buazinhas, cujos dese~hos se assemelham aos dos estojos penianos 
que lhes são amarrados no meio do bororo, confere-lhes o direito 
de exercer a sexualidade masculina. 

A cerimônia dos zunidores se inicia dentro da clareira a oeste 
- Bakororo-, onde os "atores", homens e rapazes Ecerae, lutam 
corporalmente com os "donos'', homens e rapazes Tugarege, os 
primeiros carregados pelos últimos por um caminho especial - o 
Aije Rea -, que desemboca no bororo. Antes da luta, os zunidores 
encontram-se espetados numa fileira no solo da clareira, e após a 
lavagem do cadáver e os demais preparativos, um deles acompanha 
o cesto funerário até o seu túmulo final. 
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Comparando estes diversos momentos, observamos que o Aije 
representa um emissário entre as diversas regiões dó c0smo: o mundo 
da superfície terrestre, habitado por seres vivos, o mundo dos céus, 
moradia dos espíritos da natureza Bope, e o mundo subterrâneo ou 
subaquático dos Aroe, mortos recentes e antigos. 

Enquanto emissário, Aije anuncia aos vivos - mulheres e não
iniciados fechados nas choupanas da periferia - a saída de um 
Aroe Malwu da sua clausura, pois o cadáver retirado do seu túmulo 
provisório no bororo passa a ser cuidadosamente levado na madru
gada que se segue à incineração dos pertences do finado. Feita ao 
pôr-do-sol, a lavagem deve terminar antes do nascer do sol, expe
riência das mais espantosas para os não-iniciados: a "visão" de um 
Aroe, decomposto e irreconhecível, um anônimo de cabeça esbura
cada, como se fosse um cupinzeiro, com uma cabeleira perfeita, 
pelo que é associada ao Bope e cuidadosamente separ:ada do crânio 
e dos ossos do finado, submergida no rio embrulhada em uma esteira. 

Observam-se os mínimos detalhes dos restos mortais deixados pelos 
Bope que trucidaram o morto, especialmente as áreas correspondentes 
ao estômago e aos intestinos, tal como é feito com as onças de Mor~ 
para reconhecer, por "projeção", sinais de alguma patinha de veado 
ou pedaço de bicho, cujo consumo é interpretado como sendo a causa 
mortis. O horror do novato ao ter a "visão" da Morte, o estado deplorável 
de que ele, vivo, jamais poderá e5capar, constitui experiência das mais 
marcantes, impacto secreto compartilhado apenas por homens "lava
dores de mortos". Acarreta efeitos piíquicos conscientes e inconscientes 
profundos que fundamentam um clima afetivo ou ethos peculiar de 
sociabilidade masculina expressa pela vida no Bai: o respeito máximo 
durante cantos e cerimônias, a al~gria descontraída durante as "refei
ções" comunitárias, coisas impossíveis de serem partilhadas com mu-
lheres, estranhos e outros não-iniciados. · 

Aije, emissário, ao subir aos céus alerta os Bope do céu que 
existe um morto humano, cujos parentes clamam pela compensação 
por intermédio de um animal de desagravo a eles subordinado. Em 
seguida, acompanha o Aroe, o cesto funerário, para @ mundo sub-
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terrâneo e subaquático, abrindo-lhe caminho para Bakororo, a aldeia 
dos mortos, já delineado pela cerhnônia dos Aije--doge Aroe quando, 
depois da luta na clareira, os atores voltam ao bororo, roçando ami
gavelmente o corpo do "substituto", todo encolhido, na cabeceira 
do túmulo do seu morto, para lhe dar as boas-vindas na aldeia dos 
mortos, o seu destino final. 

Se Aije representa a expressão de Tanatos, o horror da Morte e 
a consciência da Autodestruição, o resgate do equilíbrio significa 
um enorme esforço de afirmação da Vida, por parte de Eros, expresso 
por Homem-Onça que, ao abater uma onça, tamoém mata o medo 
da Morte, domesticando-o, podendo conceder benefícios aos ofen
didos e abandonados e revigorar a Vida. 

Por isto não é de admirar que Rondon tenha interpretado a própria 
cerünônia dos Aije-doge Aroe, por ele observada entre os Bororo 
do rio São Lourenço,. como se·ndo a encenação âe uma 111.ta de "on
ças", poís alguns atores Aije-doge ostentavam tufos de pêlos, imi
tando pintas. Esta interpretação também é corroborada pelos autores 
da Enciclopédia, que falam de pinturas faciais dos Aije-dage imi
tando o rosto de felídeos (cf. Albisetti e Venturelli, 1962:17). 

Em suma, Aije e Homem-Onça representam partes de um mesmo 
sentido cosmológico, diferenciando-se apenas em direções mais ma
léficas eu '~perigosas", associadas a Aije, e mais benéficas, ligadas 
a Homem-Onça, expressão da .ambigüidade psicossocial do homem 
bororo. 

Aije e Adugo Edu (Homem-Onça) possuem a mesma função de 
mensageiros ou emissários entre as diversas regiões do cosmo; o 
primeiro atuando em sentido vertical, o segundo, em sentido hori
zontal. Ist0 porque, enquanto.Aije conecta o mundo subterrâneo ao 
dos céus, Adugo Edu expulsa para o seu túmulo, fora da aldeia, os 
rancores e ressentimentos causados pelo Aroe Maiwu, condenado 
ao esquecimento, ao mesmo tempo que atrai para dentro dela o 
Bope do animal de desagravo, que, perigoso em vida, acaba sendo 
. alimentado no bororo pela boca do grande caçador. Por ocasião do 
"Banquete das Feras", é o .Aroe do animal abatido que é lembrado 

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



154 O FUNERAL BORORO: ENSAIOS INTERPRETATIVOS 

pelas histórias de sua caçada, pequenos mitos ou "histórias de caça'' 
de grandes façanhas, nunca esquecidas pelos Bororo, a ponto de 
inspirar nomes de caça e motivaT muita alegria e renovadas ofertas 
de comida por parte dos beneficiados. 

Regenera-se o equilíbrio entre Vida e Morte, entre tendências de 
cooperação e sq.ciabilidade e impulsos anti-sociais deletérios da psi
que humana, equilíbrio difícil de ser mantido a longo prazo, pois, 
sem sabê-lo, portanto inconscientemente, mais ced0 ou mais tarde, 
todo Boror© acaba fazendo alguma coisa gue não devia e cujos 
efeitos não soube prever. E, Homem-Onça transforma-se novamente 
em onça, um animal, em Tanatos, -o medo da Morte, na sedução 
profunda pela autodestruição manifes ta por Çtlgum sonho, algum 
"aviso" ou oráculo nefasto, alguma infração não lembrada, levando-o 
à estupidez de se jogar ao encontr_o da ponta de taquara da flecha 
mortal de outro Homem-Onça, Etos, a luta pela Vid~, que depende 
dos cortes de taquaras subordinadas ao espírito Kade, preparadas 
para a confecção das preciosas armas de Homem caçador. 

II 

O FUNERAL E A EMERGÊNCIA DA PLANTA DA 
ALDEIA 

1. O PALCO DOS FUNERAIS BORORO: A ALDEIA 

O funeral envolve as "representações" funerárias e as práticas 
do enterro primário e secundário; formas de tratamento dos cadáveres 
realizadas num "palco" especial criado pela própria disposição das 
choupanas da aldeia sob forma muito bem determinada: uma clareira 
a oeste,. ligada por um caminhe à parte ocidental de um pátio cir
cundando o Bai Mana Gejewu, cujas paredes devem ser bem fe
chadas, já que no seu interior o cadáver é enfeitado e enrolado em 
uma esteira, logo após o desenlace, para depois ser temporariamente 
exposto no bororo. 

O corpo pennanece sempre na parte ocidental do pátio, olhando 
para oeste., Bakororo, sobre o lugar onde será enterrado e regado 
para acelerar a decomposição das carnes. Feita a lavagem no mesmo 
lugar do enterro ou nas proximidades de um córrego, os ossos são 
transportados por meio de um cesto para dentro do Ba~ onde são 
pintados e ornamentados, para depois serem costurados dentro de 
outro baquité, especialmente feito para enterrá-lo em algum cemitério 
fora da aldeia. 

A especificidade das aldeias Bororo reside num arranjo arquite-
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Planta da aldeia Bororo. 
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tônico que propicia um cenário adequado às práticas funerárias, razão 
pela qual todas devem possuir um Aije Mug~ uma clareira a o~te, 
e um Aije Rea, uma estrada dos representantes da cerimônia dos 
zunidores, um Bai Mana Gejewu (ou simplesmente Bai) e um Bo
roro, pátio central subdividido em Bakororo (parte ocidental) e Jtu

bore (parte oriental), o primeiro associado aos funerais e o segundo 
às cerimônias de nominação dos imaturos (vide foto, Albisetti e 
Venturelli, 1962:429). 

a eixo leste-oeste que leva da parede ocidep,tal da choupana 
central para a clareiraAije Muga, idealmente prolongado para leste, 
divide a aldeia ideal, imaginada como modelo para as com uni
dades bororo reais, em dois semicírculos: um ao norte, formado 
pelas choupanas da metade Ecerae; outro, ao sul, formado pelas 
choupanas da metade Tugarege. Cada metade é subdividida em 
segmentos designados de clãs por sua vez formados pela inte
gração hierárquica de dois ou mais subclãs; Iedaga-mage. 

Os clãs, por meio dos seus representantes, geralmente chefes de 
grande prestígio nascidos de mulheres a eles pertencentes, são os 
donos dos cantos funerários (Roia). Já os subclãs, designados de 
ledaga-mage, literalmente "tios maternos" ou "avôs", ancestrais, 
detêm a primazia sobre os conjuntos de enfeites plumários e no
mes pessoais, cerimonialm,ente distribuídos a0s membros jove.ns 
a eles pertencentes. 

As danças e as caçadas funerárias são feitas após e durante os 
cantos clânicos, que podem ser subdivididos em: Baadojebage Ce
begiwuge, Kie, Bokodori e Baadojebage ÓJbugiwuge, da metade 
Ecerae) e lwagududoge, Aroroe, Apiborege e Paiwoe, da metade 

Tug,arege. Os enfeites e as pinturas usados durantõ as danças 
pertencem aos subclãs, ledaga-mage, segundo a terminologia dos 
próprios Bororo, cuja seqüência pode ser interpretada com algu
mas variações (vide um dos diversos modelos possíveis; cf. Vier
tler, 1976:155). Os privilégios funerários são transmitidos de uma 
para outra geração segundo o princípio de descendência matrili

near. 
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2. o Bui Ma1;za Gejewu -A CHOUPANA CENTRAL 

Lugar de r~união d@s cire,fes loe.ais, no passada; o Bai' era sernpte 
Gonstruído .antes das,,cboupan:as, os.Bai-@.ge; com eap.aciClade pro
porcional a0 númeiio de homens :da aldeia. A mudanga da_ ald,eia 
implicava a mssU'>ilid,ade de aumentâr ou diminuir o Bai que, sempre 
de forma retafigulat, é dividido int@mamente em -dois setores: um, 
Ecetae, e outro, Tug.~rege,, por um eixn leSJe----oes,te, ·por sua vez 

entrecortado por ontto, no -senticlo norte-sul, que o subdivide em 
Eccrae 1e Tagarege, "de cimav, a leste, e Ecerae e T'ugareg.e "'~'e 
bai~ê'J, a .ôes~e· (cf. Vienler., 1976: 168, 182). 

Uma vez cl"Jnslruído o Boi, espalhavam-se ao s·eu redor as ch@u
panas da periferia:, e~ lugares ctenrareades pelos .Gh€fes 'd0 :elã dos 
Baa·dojebq.ge, enca·rreg_ad~s de ordenar e distribuir os eontinge.ntes 
p0prilacid'nais nàs diversas· choupana's das .aldeias. 

a lugar escolnido para a c:on.stru·q'ãl') da n;mva :aldeia depende de, 
vá-ri-0s fatores: altuFa dQ terreno,, natureza de> s,0lo (de prefe:rência 
arenoso, pai:a. evit~i.r a foi:maç.ão de lama durante as ehuvas), a.nsênciá 
de ins.;etos, Yentilação, pro,dmidade· a põntos de água, roças e .cór
.regos. 

Os setores di's·crilhinados de-litro do Bai ,corre$pendem: a "luga.i~s 
de ~entá'r''' dq~ chefes de oa.Pa. olá.,, gv.~, quando sç arranjam linear
t.nente:, sen(am de tal modo que os mais imnort.a.rtte.s ªcabnin fi.c~ndo 

mais perto ao esteio o.enti:al, ou da "e,rnen<fan, nó ·s~ntido norte-sul, 
e~ntre â:S m~taliês (idem, p~ 1&1 )~ 

Es.ra zona cenrral do Bai cotres~nde também -ao encontro cuni 
o eix() les.te--eeste, que liga éSte ''çentro"1 ou "eme-nda" ao a.ijê 

. ' 

Jnl/,gtlj a clàrejra a oe,ste da ald,éia, onde tem inícío a eerimônia dos 
zuniélotes., diretamente assoçiad~ à lavagçm e à omamentàÇãó dos 

ossos dos mortbs. Gabe lembrar também que a "eménda" oorres
pohde ao lugár do esteio centtál, área sagraqa pqt óca~ião dos fu
nerais, qn.d0 se et{ge o tabernáculo es.cóndend0 o erânin, recoberto 
de penuge1n pranca, ainda sem ~1.utnâ~ coloridas parà iâentificâ-lo 
no país dos mortq-s. 
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Os Jeditga'-mage e um modelo da aldeia. 
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Dividido em setor Tugarege e setor Ecerae, esta divisão interna 
ao Bai inverte a divisão Tugarege-Ecerae ao nível da aldeia, pois 
o setor Tugarege do Bai encontra-se ao norte, na área correspondente 
ao setor Ecerae da aldeia, e vice-versa. Esta inversão reflete-se na 
designação das duas portas desta grande choupana central: a porta 
ao norte, designada de Tugarege Ewaiporo, a porta ao sul, designada 
de Ecerae Ewaiporo (cf. Viertler, 1976:182). Segundo a interpre
tação de Crocker, esta inversão do nome das portas e dos setores 
internos ao Bai expressa a substituição dos finados, pois almas Ece
rae são sempre "substituídas,, por homens Tugarege que, usando a 
sua porta, chegam às choupanas de suas esposas Ecerae, as chou
panas dos mortos por eles cuidados, cujos parentes, além das "re
feições das almas", enfeites e n0mes, lhes retribuem com amiz.ade 
e ofertas de esposas. Em suma, os "caminhos" das almas corres
pondem às alianças matrimoniais mais valorizadas. 

A divisão da aldeia em duas nietades por sua vez segmentadas 
em c.lãs e subclãs reflete-se na divisão interna do Bai, igualmente 
subdividido nos diversos lugares "de sentar", por ocasião de encon
tros formais de natureza sagrada ou profana. Estes arranjos espaciais 
refletem o prestígio social dos seus ocupantes, tendo como ponto 
de referência o "~ntro" ou a "emenda", área que sabemos ser da 
maior importância para os Aroe. 

Quanto maior o prestígio de um Bororo, maior o número de laços 

que o unem aos membros de sua aldeia e maior o contingente de 
seus "parentes" rituais, o que se reflete por ocasião do seu funeral. 
Em respeito ao morto de grande prestígio, cab'e aos sobreviventes 
realizar a intensa cooperação cerimonial própria dos grandes fune

rais, cerimônias que chegam a marcar época, orgulhosamente lem
brados pelos Bororo da atualidade. 

A redução populacional acarretada pelo cantato interétnico fez 
com que os títulos honoríficos, ou os nomes de chefes, tivessem 
de ser mantidos por Bororo de outros subclãs e clãs que não aqueles 
dos seus verdadeiros possuidores. Desenvolveram-se práticas de 
substituição dos ausentes por Bororo que, embora não nascidos em 
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subclãs de chefes, tiveram de assumir os papéis correspondentes 
aos status destes. Isto para "atender", isto é, cuidar dos assuntos 
funerários, que sempre envolvem o maior respeito. É preciso res
saltar, porém, que, apesar das substituições, não são freqüentes os 
conflitos entre "substitutos" provisórios e chefes nominais ou "pu
ros", pois os primeiros cedem lugar aos últimos quando estes passam 
a viver na mesma aldeia (cf. Viertler, 1976:189). 

3. o Bororo - o PÁTIO CENTRAL DA ALDEIA - E os Aroe Eta
wujedu - AS "REPRESENTAÇÕES" FUNERÁRIAS 

As ".r.epr.esentações" ou danças funeJ:á.rias sempre feitas na bororo 
I , 

dividem os envolvidos entre atores, entre os quais os "substitutos" 
dos mortos recentes, com direito a receber pinturas, enfeites e be
bidas, e "donos", ou chefes do subclã dos mortos, pertencentes a 
metades opostas. Os últimos são os proRrietários das pinturas, or
namentos e instrumentos musicais, que ficam nas choupanas de suas 
irmãs, onde são guardados e consertados pelos maridos destas, os 
seus cunhados. Estes também se incumbem de transportá-los para 
o lugar onde são amarrados e colocados pelos "donos" sobre o 
corpo ou a ca'be.ça de algum "substituto'' eleito par.a algum dos seus 
mortos. Daí os "donos" dos Aroe por vezes se considerarem como 
sendo os "donos dos caminhos dos enfeites": 

"(depois de tirar o espírito Meri do seu descobridor Rikubugq, 
um Paiwoedo, Bakorokudu, dono do espírito, diz a eles:) Será 
teu o bororo de Meri e Ari, meu será o caminho fulgurante do 
Sol e chamar-me-ei também de Meri Utawara (Meri = do Sol, 
Utawara =dele o caminho) 'do Sol o caminho', isto é, 'caminho 
do Sol"' (Colbacchini e Albisetti, 1942:197 -parênteses nossos). 

Ter o "caminho" dos Aroe significa possuí-los e considerá-los 
como seus antepassados clânicos, razão pela qual os Ecerae, metade 
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a que pertence Bakorokudu, dono do espírito Meri (Sol), conside
ram-no como o seu "iedo.ga" (avô, tio materno), ancestral ciânico 
representado por pinturas, enfeites, cantos, nomes e coreografias de 
dança a ele associados. 

Enquanto isso os membros da metade Tugarege (no caso, do clã 
Paiwoe) possuem o bororo dos espíritos Meri-doge, isto é, o direito 
de serem pintados, enfeitados e dançarem em sua homenagem no 
pátio central. 

Bakorokudll, subclã do clã dos Baadojebage Cebegiwuge, de me
tade Ecerae, possui, ou é o "dono" destes espíritos, altamente pe
rigosos, que originaram os Bope do céu, podendo chegar por vezes 
a afetar a integridade física dos que o representam: 

"Tem uma coisa que se ele erra [na dança do Meri-doge], se for 
mexer com aredo [mulher] depois que ele tem dan~ado senão 
girado, como diz Bororo, o Bororo que se cabá. Que ele aí sua, 
ele sua bastante, e se ele for lá mexer com aredo, morre, num 

leva tempo pra morrer. Isso aí se ele for mexer com mugu [genitais 
femininos]... [na dança]. Ele entrega couro de paca para o Ari 
[o ator que for dançar Ari, Lua] e entrega couro de onça para 
Meri, eles são dois ... E eles vão dançando aí, primeiro aqui, um.;i 
sapateaç·ão [c'iemagu] que eles faz, dá até medo. É dentro do 
Bai [choupana central]. Aí ... eles vão sair do Bai, vai lá no bororo 
[pátio] ... Aí Baadojeba [dono da dança] pega eles, chega lá e 
entrega o que eles botaram na cabeça [tira o enfeite que os dan
çarinus estavam usando] o que eles marraram na mão. Eles não 
dá assim âevagarzinho não, eles dão no soco porqqe são marrudo 
m.emo, naquela hora são marrudó [a rivalidade entre donos dos 

~nfeites e representantes constitui igualmente um tema de grande 
recorrência nos mitos]. E depois que acaba esse, tá acabado .. . Se 
chega assim de noite, se for mexer com aredo... passa só três, 

quatro dias, já pega uma doença e vai morrer mesmo. No Pobore, 
~m já morteu nestas condições. Eles [os Meri-doge] são Bope. 
E Bope mesmo. É Bope e Ar.oe, a mesma coisa. Eles são Aroe 
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e Bope. Se eles [dançarinos] erra, ah ... num leva dia, bi-re-rugadu 
[ mórre mesmo]" (Jerigi Otojiwu, 1970, Cónego Grande). 

Por este depoimento do Bororo Jerigi Otojiwu fica claro que os 
espíritos mais perigosos constituem primazias de chefes do mais 
alto prestígio tais como Bakorokudu, Akario Bokodori. Note-se tam
bém que, na cosmologia bororo, os Bope, ou "senhores dos animais", 

acabaram se mesclando ao "culto aos mortos", inserido numa or
ganizaç.ão político-ritual designada de "aldeia dos Bororo" (Boe
Ewa), caracterizada por uma divisão dual em metades, segmentadas 
em clãs e subclãs, por sua vez associada a um "culto de ancestrais" 
expresso por práticas de nominação. 

As "representações", funerárias no bororo, envolvendo "donos" 
e "representantes" dos mortos, exigem a solidariedade dos parentes 
rnatrilineai:es dos protagt>nistas principais, irmãQs., tios e sobrinhos., 
todos pertencentes ao mesmo subclã, clã e metade. Esquecendo as 
suas diferenças, os irmãos maiores, de mais prestígio, cooperam 
com irmãos menores, quando se trata de cuidar dos mortos da aldeia, 
solidariedade esta que, no mito, é evidenciada pelos irmãos Meri e 
Ari (cf. Albisetti e Venturelli, 1969:993, 1001 e 1115). 

Na medida em que os funerais envolvem danças, c~ntos, caçadas, 
pescarias coletivas e incursões de vingança contra os Bope causa
dores da morte, ocorre a compressão cerimonial entre clãs da mesma 

metade, clãs de metades diversas, entre jovens e velhos, entre homens 
e mulheres, animais e homens e, finalmente, entre vivos e mortos 

espalhados pela aldeia do morto e pelas diversas aldeias do território 
tribal.. 

4. A HOSPITALIDADE INTERCOMUNITÁRIA E AS RELAÇÕES ENTRE 

AS ALDEIAS 

Na medida em que ocorrem oscilações demográficas sazonais e 
variações populacionais de uma para outra aldeia, as com unidades 
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locais também variam entre si quanto à possibilidade de realizarem 

determinadas representações funerárias. Dada a variabilidade de re
cursos naturais e humanos, ocorre a diversificação em termos das 

suas histórias de funerais locais, variações sobre um mesmo tema 
fundamental: o processo funerário ideal, tal como foi instituído por 
Baitagogo, o herói cultural de todos os Bororo. · 

Dada a variabilidade de recurso~, ~lgumas aldeias sobrepujam 
outras, menos favorecidas, por meio da organização freqüente de 

funerais, que sempre lhes confere o direito de chamar, para a pres

tação de serviços cerimoniais, os parentes do morto de aldeias vi

zinhas. Os Bororo convocados devem ooooecer às ordens das aldeias 

convocadoras, razão pela qual a organização de funerais constitui 

sempre um reflexo da hierarquia de prestígio entre as aldeias: 

"Quando alguém morre na aldeia, os Baadojebage [chefes prin

cipais] de todas as aldeias devem ser avisados" (Viertler, 1976:98). 

A prestação de serviços funerários tais como dançar e cantar pelo 

morto implica a presença dos parentes de mesmo subclã ao do finado, 

que, vindos de outras aldeias, vêm reforçar o contingente de parentes 

da comunidade enlutada. 

Estas visitas intercomunitárias sé são viáveis em função da 

hospitalidade mútua que se dão 0s parentes clânicos. A etique~a 

implica as saudações lacrimosas, a oferta de alimento e abrigo 

para os visitantes. Os recém-chegados recebem água doce e ta

baco, sentados sobre esteiras frente à choupana dos seus hospe
deiros. A anfitriã chora lembrando os seus Aroe, enquanto o seu 

marido, tocando o chocalho, entoa um canto ligado aos antepas

sados clânicos da sua mulher. Por vezes, a visitante também chora 

em retribuição e, encerrado o ritual, os visitantes passam a des

frutar o alimento e o abrigo como qualquer outro. Permanecendo 
na aldeia por. um período mais longo, a mulher casada tem o 

direito de construir choupana atrás ou ao lado da de seus hospe
deiros. 
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O visitante homem, solteiro, dorme na choupana central da aldeia, 

e numa choupana da periferia, se vier com a mulher. O ritual envolve 
a proclamação em alta voz dos nomes dos visitantes, que devem 
esperar no pátio até serem convocados pelo conselho dos homens 

local, cujos representantes, dispostos em círculo, interrogam-nos de 

modo formal quanto às suas intenções e notícias dos seus lugares 
de origem. 

Os visitantes casais ou mulheres são recebidos pelos moradores 
das choupanas dos seus respectivos parentes clânicos, indivídues 

de mesmo subclã, ou, então, de subclãs muito próximos aos seus. 

É que os nomes pessoais conferem a qualquer indivíduo o direito 
inalienável de viver, pelo tempo que lhe for conveniente, na casa 

de sua ''mãe" ou "pai" subclânicos de qualquer outra aldeia do 

território tribal, na medida em que todas as comunidades bororo 

obedecem à mesma subdivisão interna - choupanas dispostas em 

subclãs, por sua vez aglutinadas em clãs, que em número de quatro 

para duas - as metades Ecerae e Tugarege - configuram a planta 
da aldeia bororo. 

Dada a distância entre as aldeias, as trocas entre hospedeiros e 

visitantes só podem basear-se em recursos imperecíveis trazidos das 

outras aldeias. Enfeites a serem utilizados no funeral, matérias-pri

mas de boa qualidade, cabaças, algodão, urucu, penas, sementes de 
milho, armas e instrumentos de trabalho, já que não há condições 

para estocar ou carregar comida em viagens mais longas, são trazidos 

sob a forma de "presentes", padrão de etiqueta muito antigo, mantido 
até hoje, estendido âos próprios "civilizados" que chegam às suas 
aldeias: 

"Narra uma antiga tradição que quando algum Bororo desco
nhecido chegava a uma aldeia, imediatamente os companheiros 
o revistavam para ver se trazia algo que lhes fosse de utilidade. 

Em caso afirmativo, era bem aceito, e em caso negativo, suma

riamente assassinado . . Certa vez, chegou à aldeia uma índia cha
mada Tagaguie Togiwndo, .do clã dos Bokodori Ecerae. Como 
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de costume, foram-lhe ao encontro com sinais de pouca amizade. 
Tendo-lhe revistado a cesta e o cestinho, encontraram um objeto 
do qual sentiam falta (sic): era um bapo rogu. Então disseram: 
'Isto sim! V ale a pena! Desse precisávamos para alegrar nossos 
cantos e danças!' Recebida a mulher com alegria e festa, apo
deraram-se do pequeno maraeá que tanto desejava1n" ("Origem 
lendária dos bapo rogu"-cf. Albisetti e Venturelli, 1962:58-59). 

Segundo os 1nitos, o mesmo. acontece com os ornamentos e 
insígnias de prestígio social, pois os chefes lendários Bakorokudu 
e Akaruio Bokodori, dos Ecerae, mandam matar su1nariamente 
indivíduos que não trazem nenhum enfeite para dar aos seus hos
pedeiros. Alegram-se com a vinda dos chefes Baitagogo e Boroge, 
portadores d~ muitos presentes: ika (trombeta), pana (buzina), 
powari (gaita de cabacinha), parira (flautim), pariko (diadema 
de penas de arara com uma retriz central de gavião-caracaraí), 
pogea kejewu (enfeites espetados nos cabelos), aroe eceba (coroa 
de penas de gavião-real), kurugugwa (coroa de penas de gavião
caracaraí) e meri porira (longos pregos-enfeites espetados na ca
beça) tomando-se seus aliados. Alé~ disto, os dois heróis Tuga
rege, Baitagogo e Boroge, concedem-lhes tambétn as insígnias 
da chefia: o bapo kurire~, o chocalho grande, o bapu rogu, o 
chocalho pequeno, os cantos Roia Kurireu (canto cantado quando 
morre um Bororo) para os chefes Ecerae irmãos maiores, os Baa
dojebage Cebegiwuge, enquanto os Baadojebage Cobugiwuge, 
chefes Ecerae innãos menores, recebem os cantos Cibae Etawadu, 
Roia Mugureu Boe Cojiwu, Roia Mugureu Merijiwu, além dos 
cantos de caça e pesca (cf. Albisetti e Venturelli, 1969: 127). Desde 
a visita feita aos Bororo da colônia militar de Teresa Cristina, 
e1n 1888, dois anos após a "pacificação", comprova-se sempre o 
mesmo fato: os Bororo só hospedam bem o "civilizado" que trou
xer "alguma coisa", na atualidade, bens de constJtno muito caros 
(carros, pontes, barcos etc.) e altas.somas de dinheiro (cf. Viertler, 
1985). 
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Contudo, também emergem r~~alidades e antagonismos entre as 
aldeias, quando não há consenso quanto ao destino dos ossos do 
morto, já que estes sempre.são levados· para a aldeia dos seus paren
tes de maior prestígio (cf. Viertler, 1976:99-100). Portanto, a aldeia 
que consegue ter os o~os do finado desfruta maior prestígio frente 
às outras. 

O problema do prestígio relativo entre os parentes clânicos espa
lhados pelas diversas aldeias Bororo evidencia a importância de um 
princípio de territorialidade, que entrecorta os laços clânicos, ge
rando, por vezes, antagonismos e suspeitas de feitiçaria entre pa
rentes de mesmo clã. 

5. A MORFOLOGIA SOCIAL DAS ALDEIAS BORORO 

a) Os clãs 

Os clãs só emergem por ocasião dos cantos funerários, quando 
os homens a eles pertencentes devem-se o máximo de solidariedade. 
Contudo, não existe nenhum termo da língua bororo que se aproxime 
deste conceito utilizado pelos antropólogos, por vezes designados 
de Obe-mage (wobe-bope1 usado no sentido de "clã, estirpe, casa
dos", segundo Colbacchini 1925:2 - nota 1). Segundo nossas pró .. 
prias observações, os Obe-mage designam "mães e pais", isto é, 
parentes, não correspondendo, portanto, à nossa idéia de "matriclã". 

As aldeias bororo são divididas em oito clãs aglomerados em 
duas metades exógamas. Remontam a sua origem, e geralmente 
também o nome, a um ancestral tepresentado por um animal, planta 
ou função social. Os Boroto não dehcam de matar e de comer os 

animais reconhecidos como ancestrais clânicos, excetuando-se o caso 
do veado Pobago (guaçuetê - Maz.ama americana) tido como a 
mãe primária ("Urmutter'') de todos os Bororo, esposa do único 
sobrevivente após o dilúvio, o herói mítico Meriri Poro ou Joku
rugwa, do clã dos Paiwae (ef. Schaden, 1959:76 - nota 12). 
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Segundo Schaden, esta organização baseada em primazias clâni

cas ou "ancestrais": 

"influencia todos os setores da vida social e certos aspectos da 
cultura material. Os membros de um clã se distinguem dos de 

outro pelos nomes próprios, pelos cantos religiosos e pelo em

prego das penas de determinadas aves na ornamentação do corpo 

e dos mais variados objetos. A disposição da aldeia obedece, em 

tódos os pormenores, a um es~uema imposto pela divisão clânica 

da tribo'' (Schaden, 1959:78). 

A título de ilustração, sem pretender esgotar todos os dados a 

respeito, diremos que, além de espécies animais e vegetais, cada . , . . 
clã possui também a primazia sobre certos objetos, esp1ntos e aci-

dentes geográficos. Assim, o clã dos Baadojebage de baixo, da me

tade Ecerae, possui o kaibori (mão-de-pilão), os maereboe (espíritos 

moradores no céu), os Meri-doge, (os irmãos "Sol" e "Lua"), além 

do kadomo (variedade de martim-pescador) ou do mea (um tipo de 

tabaco). Os Baadojebage de cima, da mesma m·etade, possuem, entre 

outras coisas, o iworo (bebida de acuri) e o espírito Tabo, além do 

O Kujagureu (o direito de representar o papel d0 "Socó-Boi ver

melho" nas representações dos "Socós")~ do okwaru (tatupeba) e 

do apido kurireu (palmeira 1do acuri adulto). 
Os Bokodori Ecerae, clã da mesma metade, possuem, entre outros, 

os Barae (os civilizados), o CibaeEiari (um morro situado na região 

entre o curso superior do rio Itiquira e o do rio Correntes, onde 

havia grutas nas quais se podia encontrar cestas funerárias - cf. 

Albisetti e Venturelli, 1962:537), o koe (variedade de colar traba

lhado pela técnica de perfuração), o ika (trombeta), além do akigu 
(algodão) e do bataro Goão-pinto ). Já os Kie, seus irmãos maiores, 

possuem, além do aigo (puma), o jure (sucuri), a kudoro (araraúna), 

o pobogo (guaçuetê), além do bapo (chocalho) e do Kaia (pilão). 

Também os clãs da metade Tugarege: os Apiborege, os Aroroe, os 

lwagududoge e os Paiwóe (os "donos da palmeira do acuri", os 
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".larvas", os "gralhas" e os "bugios", respectivamente) possuem espí

ritos: Bakororo, dos Aroroe; lkuiemomo, dos Apiborege; Aroia e 

J akomea, dos Jwagududoge; Utobaga, dos Paiwoe, além de diversas 

espécies de aves, animais .terrestres, aquáticos e arbóreos, peixes, 

vegetais, panelas de cerâmica e redes de pesca ( cf. Albisetti e Ven

turelli, 1962:105-107). 

A propriedade dos clãs pode ser dividida em: primazias sobre 

matérias-primas de origem vegetal (algodão, cabacinhas, milho, ta

baco etc.); primazias sobre penas de aves e cabelos humanos (araras, 

gaviões, outros pássaros, cabelos dos enlutados); primazias sobre 

certas técnicas de confecção (perfuração, colagem, amarração, a fim 

de confeccionar diademas, coroas, labretes, brincos, cintos e colares); 

primazias sobre padrões cerimoniais (a confecção de varas, zuni

dores, instrumentos musicais, trajes e bastões associados a cantos, 

danças, pinturas faciais e coiporais, coreografias específicas); e pri

mazias sobre certos nomes, títulos ou aspectos referidos nos mitos 

(vide Apêndice 5). 
Segundo Lévi-Strauss, as espécies clânicas ligadas ao funeral, 

sempre designadas de Aroe, poderiam ser associadas a visões mís

ticas tidas por grandes chefes: 

"L'adoption d'un nom est le-résultat d'une révélation individuelle 

passée dans Ie patrimoine collectif du clan. Un jour un membre 

du clan a rencontré un animal vulgaire mais qu'il fait partir 

de la 'société spirituelle '. Cette révélation indique peut-être 

que l 'âme du bénéficiaire vivra, apres la mort du corps, sous la 

forme de cet animal. .. l 'individu qui a reçu cette révélation adopte 

immanquablement le nom de l 'intermédiaire ... " (Lévi-Strauss, 

1936:298-299). 

De acordo com os autores da Enciclopédia: 

"o Bororo que viu certes seres ou fez por primeiro certos objetos 

reservou acerca deles direitos de primazia e de propriedade mas 
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não sempre de uso, para si e para os membros do próprio clã. 
Tal primazia não traz nenhum direito ao proprietário~ em se tra

tando de animais. No caso de objetos que sirvam de enfeite ... 
somente os membros do clã possuidor podem usá-los" (Albisetti 

e Venturelli, 1962:104-105). 

Se observarmos o rol das espécies clânicas, poderemos notar que 

cada clã possui espécies natur()is - animais e veg~tais, cujo con

sumo, acessJve1 a todos, deve obedecer às regras do Bope - e 
espécies cultu.rais - cantos, mitos, nomes, danças e artefa tos, con

feccionados pelos membros do clã, usados por ocasião das cerimô

nias ligadas à vida e à morte. 

b) Os subclãs -Iedaga-mage 

Os Bororo identificam-se por intermédio dos seus Jed4ga-mage, 
segmentos subclânicos que correspondem a títulos honoríficos de 
chefes lendários, celebrados nos cantos e mitos, detentores dos no

mes e enfeites dos seus membros. O mesmo vale para os grupos 
domésticos, designados como sendo as "casas" ou "choupanas" dos 

seus respectivos Iedaga-mage, os subclãs. 
Cada Ieãaga pode ter uma ou m~is choupanàs habitadas por 

seus parentes próximos, os que receberam nomes de sua proprie

dade transmitidos de uma para outra geração, segundo o princípio 

da descendência matrilinear. Dado o padrão de residência pós

matrimonial uxorilocal, que, como sabemos, é a norma pela qual 

os jovens iniciados e homens vão residir nas choupanas de suas 

esposas, os ,gt'llpos domésticos ou grupo de "co-residentes" dás 

choupanas de cada Jedaga correspondem, preponderantemente, a 

parentes mulheres e seus descendentes imaturos que, co-residindo 
com seus maridos e pais, são portadores dos seus nomes - le
mage - , tornando-se "parentes próximos" pelo nome, que podem 
ou não corresponder a conexões genealógicas reais ( cf. Viertler, 

1976). 
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A construção das choupanas subordinadas a um mesmo Iedaga_ 
não é aleatória, já que cada subclã possui um lugar determinado no 
setor do semicírculo associado à sua metade. Assim, existem lugares 
de maior ou menor prestígio dentro do mesmo se.tor ciânico ocupado 

pelos r~presentantes dos ledaga-mage, irmãos clânicos mais ou me
nos importantes, prestígio este sempre decorrente das diferenças que 

existem em termos da qualidade dos seus enfeites. 
·Olda Jedaga, ou cargo de chefia subclânica, associado a um ou 

mais tí.tulos honoríficos, é representado por um diadema de penas 

de araras, um pariko, que, quando não está sendo usado durante os 

cantos, é guardado sob o teto da choupana da irmã do seu possuidor, 
o homem mais velho do grupo de parentes, representante do seu 
ancestral mítico, durante as cerimónias funerárias e os rituais de 

I 

nominação dos seus parentes. 

O ancestral detém um conjunto de primaxias um pouco diferen

ciadas das de seus irmãos de clã maiores ou menores. Assim, um 
Iedaga de maior prestígio possui diademas de penas de arara mais 

compridas, maior beleza e quantidade de enfeites, cantos, danças e 

nomes do que o seu irmão menorf Iedaga de mesmo clã, hierarqui

camente subordinado. 

Além de sua importância no funeral, quando devem cantar e or

ganizar as atividades cerimoniais, os Iedaga-mage também devem 
cuidar dos "vivos". Outorgam nomes "de vida" (le-mage) aos des

cendentes de suas parentas matrilineares e devem zelar pela so
brevivência das "casas", os grupos domésticos, que ocupam o 

setor da aldeia a eles assocjado. Um /edaga que não tenha uma 
choupana na aldeia é um chefe socialmente extinto. Garantir a con

tinuidade deste seu reduto de pres.tígio depende d.o fato de possuir 
ou não alguma "irmã" casada, pois são apenas as mulheres casadas 
que têm o direito de construir uma choupana. Em outros termos, 

isto quer dizer que só pode set Jedaga quem dispuser de um cunhado, 
marido desta irmã, idealmente da outra metade à sua. Os cunhados, 
dentre os homens pertencentes à outra metade, representam o esteio 
da solidariedade masculina bororo, já que tendem a se associar pelos 
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da ''d " cuidados dispensados aos mesmos mortos: o le ga, como ono , 
e 0 cunhado, como "representante" ou "substituto" dos mortos re-

centes do subclã. 
A associação da chefia à presença de uma choupana (Baz) na 

_aldeia permite também o seu acesso ao conselho dos chefes, reuni~o 
na grande choupana central, centro de decisão dos assuntos ma1s 

importantes da comunidade, sempre construído em função do con
tingente populacional de grup0s domésticos existentes nas aldeias. 

• 

1

Na falta de membros de seus grupos domésticos, os chefes le-
daga-mage valem-se da distribuição dos seus nomes e enfeites entre 

crianças, jovens e adultos de sua própria metade, coisa feita por 
ocasião das cerimônias de nominação, realizadas na parte oriental 
do bororo. Esta associa-s.e à vida, à subida do Sol e à emplumação 

dos nominados, recobertos de plumas de pato, exceto os rostos, e 

enfeitados com o kÍogoaro, enfeite mole, colocado na região occipital 
da cabeça. Trata-se da outra parte de atribuições dos grandes chefes 

que, do lado ocidental, escondem com plumas os rostos dos seus 
mortos, usam enfeites duros para os cantos e danças em volta dos 

túmulos, associados à descidá-morte do Sol e à noite fria. 
Educados por seus nominadores, igualmente designados dele

daga-mage, os nominados, os lwage-mage ou Irago-mage (sobri

nhos, netos~ descendentes mattilineares), são instruídos segundo as 

tradições contidas nos mitos de origem dos nomes recebidos, para 
defender-se contra males e infortúnios. Os nomes garantem o bem

estar e a sobrevivência, baseados na boa conduta social e alimentar. 

São a antítese dos mortos perdedores de nomes, que recebem apenas 

designações inspiradas nas caçadas dos animais em que se transfor

maram ( cf. Viertler, 1976:58). 

e) As choupanas - Bai-doge 

As choupanas represen~am o cenário do início da vida, para onde 

são trazidos os recém-nascidos, ou onde nascem os bebês. É também 
nas choiJpan~s das mães, irmãs ou esposas que se censuma a morte 
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dos Bororo. Des ta forma, os chefes Jedaga-mage, responsáveis pelos 
acontecimentos que afetam os seus grupos de parentes próximos, 

lidam, ao mesmo tempo, com os Bope, causadores da morte (Bi), 
e com os Aroe, ancestrais ·clânicos, falecidos há muito tempo, que, 

pelos mitos e cantos, lhes deixaram a sabedoria e os conhecimentos 

para garantir a vida - Bi-bokwa (Morte-não). 
Pela regra da uxorilocalidade, os chefes subclânicos, "donos" dos 

enfeites e dos morto~ guardados nas suas choupanas de origem, 

moram com suas próprias esposas, ou seja, nas choupanas do outro 
"lado" ou metade. Os membros de choupanas de metades diversas, 
envolvidos por laços matrimoniais, freqüentam-se com muita inten

sidade: trocam alimentos, nomes, enfeites e sociabilidade. 
Cada choupana desfruta uma certa autonomia nas atividades de 

produção, troca e consumo, tendo a propriedade de recuJSos neces

sários à produção alimentar (usufruto de roças, posse de árvores 
frutíferas). Contudo, tais recursos são rapidamente absorvidos pelas 
regras de distribuição alimentar que vigoram entre as choupanas 
interligadas ~la afinidade e pelas cerimônias de nominação dos 

' 
jovens. Tais regras alteram-se um pouco por ocasião da distribuição 
da carne e do peixe, obtidos para as "refeições das almas'',. quando, 

em vez de circularem apenas pela periferia das casas, os ofertantes 

levam panelas e bandejas até a choupana central, saudados por um 
forte "WÓ!", o grito dos homens, "substitutos" dos Aroe, que, con

tentes, recebem o seu quinhão. 

Toda choupana bororo possui duas modalidades de atividades 
produtivas: uma, para abastecer os "vivos" (bebês, jovens e velhos); 
outra, para abastecer os "mortos". 

A distribuição circular das choupanas em volta do Bai decorre 
do fato de se encurtar a distância para o carregamento dos alimentos 

destinados às "refeições das almas", enviados a partir das choupanas 

que formam o primeiro anel de casas. 
As "cozinheiras" destas refeições tendem a ser mulheres mais 

velhas, "mães rituais", habitua~as às lides funerárias, exímias "cho

radoras" e "cantadoras'1, acompanhando os seus maridos, os ''pais" 
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rituais que, além da comida dos Aroe, também consertam, levam e 
trazem os diademas, os chocalhos e demais artefatos usados durante 
os funerais pelos seus cunhados, os "donos" dos mortos homena

geados no Bai. 
Estas "mães" cozinheiras dos Aroe distinguem-se das mães ali

mentadoras dos imaturos - os /pare -, que necessitam de outra 

dieta especial, aos cuidados dos seus " pais" sociais. A diferenciação 

entre as mulheres que assumem funções rituais daquelas que não 

podem possuí-las pelo fato de terem filhos pequenos é interpretada 
em termos dos "perigos" representados pelos Aroe, concentrados 
no pátio central e na choupana central. Por isso, mães e filhos ima
turos olham para o fundo das casas, tampando as portas dianteiras 

das choupanas com esteiras, panos e cobertores, fato que foi ob

servado por ocasião da cerimônia dos zunidores, sempre encenada 
para provocar "horror'' e "pânico'' às mulheres. 

Por ocasião do levantamento do luto, reflui a força dos Aroe, 
muito perigosos, que, já vingados, se transformam em belas esteiras 

de dormir e colares de dentes, que roçam suavemente o corpo dos 

"vivos", evocando-lhes a alegria dos tempos melhores: a vol1a às 
pinturas, aos cortes de cabelos, às atividades produtivas e reprodu

tivas baseadas na divisão sexual do trabalho; homens e mulheres 
ativos e férteis, "repovoando" a aldeia por meio das técnicas da 
nominação dos lpare e dos substitutos dos finados, tal como o fi

zeram o casal Meriri Poro e Pobogo Aredu, a cerva, expressão da 

convivência harmoniosa de um Aroe, ancesttal clânico, com um 

Bope, um guaçuetê fêmea, pais que continuam gerando a vida de 
todos os Bororo ( cf. Albisetti e Venturelli, 1969:3-4). 

Segundo o mito, o herói Meriri Poro, que sobreviveu aos conflitos 

gerados pela inundação, reconstruiu a aldeia matando os seus des
cendentes que fossem zoomorfos ou se assemelhassem a animais 

de pêlo. Pouco a pouco, reproduziu muitos filhos e fiÍhas que, cada 
vez mais bonitos, ostentavam apenas cabelos, totalmente desprovidos 

de pêlos nos TOStOS e DOS corpos, substituídos por bel!!S pinturas. 
Lembremos que os couros de onça, por ocasião do. levantamento 
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do luto, são pintados em sua parte interna, não peluda, e que por 
vezes são utilizados durante as cerimônias de nominação quando 
" um couro de onça, colocado com o verso pintado para cima", é 
colocado sobre a esteira anteriormente ocupada pela mulher que 
segurou a criança (cf. Vi€rtlcr, 1976:105). 

( -



O xamã dos espíritos, o Bari, aos brados, 
evoca o seu espírito Bope para que venha 
receber o seu quinhão de carne de uma 
capivara abatida pelos homens da aldeia. 
Segundo os Bororo, os espíritos Bope 
sempre matam os Bororo que desobede
cem às regulamentações ligadas à distri
buição dos alimentos (cf. texto, p. 29). 

Um chefe cerimonial, cantador e "puxa
dor" de danças, ornado com o diadema 
de penas de arara pertencente ao clã que 
também possui os cantos que ele deve 
entoar. De olhos fechados , o cantador 
procura a concentração, acompanhando
se com o ritmo de um par de grandes 
chocalhos. 



Uma jovem ornamentada com urucu e 
folhas frescas de palmeira preparando-se 
para a dança em homenagem aos mortos 
pertencentes à outra metade. 

Duas jovens dançando em frente aos 
cantadores sentados junto ao esteio cen
tral da choupana central, o centro cerimo
nial e político das aldeias bororo, antes de 
se juntarem a uma dupla de dançarinos 
homens durante um funeral em Tadari
mana ( 1978). 

A tristeza de uma enlutada voltada para a parede ocidental da choupana central, 
em direção a Bakororo (o Ocidente, o lugar do chefe das almas dos mortos). 
Repare-se na sua postura de corpo, comum a todos os Marenaru (enlutados), nos 
seus cabelos cortados e na aparência maltratada (cf. texto, p. 84). A pedido dos 
Bororo não fotografamos os enlutados quando estes faziam os cortes do seu 
próprio corpo a fim de regar com o seu sangue o cadáver, a esteira, os ossos e o 
cesto-ossuário do morto. 

Os cantores usam lindos diademas de penas e agitam os seus chocalhos ao 
entoarem os longos cantos fúnebres. Na foto, trata-se de cantos diurnos que se 
alternam com cantos noturnos, exigindo esforços concentrados e a substituição 
periódica dos cantadores por irmãos de mesmo clã e metade. 



Uma dupla de espíritos irmãos gêmeos, Boeru Kiari Aroe dançando ao redor do 
túmulo de um morto do clã lwagududoge, sepultado, provisoriamente, num túmulo 
ao centro da parte ocidental do pátio da aldeia, acompanhados de duas jovens. 
durante o período mais quente do dia, fato que inspira o nome destes espíritos. 

Os dançarinos do Kaiwu, espírito da palmeira do mesmo nome, pertencente ao clã 
dos Paiwoe ("Bugias"). cujos trajes são confeccionados com folhas frescas da 
palmeira kaiwu, cortadas na véspera e trabalhadas com pedras dentro da choupana 
central. Todo o processo de coleta, confecçãô de roupas e dança com instrumentos 
e bastões cerimoniais ligados a este espírito é acompanhado de cantos (cf. texto, 
p. 88). 

Um detalhe dos representantes do espírito Kaiwu mostrando, além dos diademas 
de penas, um dançarino ostentando "olhos de coruja", privilégio cerimonial dos 
membros do clã dos Paiwoe (uBugiosD), da metade dos Tugarege. 

Após as danças, as roupas cerimoniais são depositadas sobre o túmulo. O Bororo 
da foto conversa com o falecido encerrado em sua esteira debaixo da terra, 
oferecendo-lhe. toda a parafernália cerimonial aí depositada, visando aplacar-lhe a 
ira contra os vivos (cf. texto, p. 93-94). 



Os cantos diurnos e noturnos alternam-se 
rig idamente segundo o curso do sol, en
volvendo a cooperação de irmãos maio
res e menores que, juntos, prestam esta
fantes serviços cerimoniais aos parentes 
dos mortos. A boa consecução dos can
tos, entoados sem falhas de memória e 
ritmados de modo adequado constituem 
uma das maiores fontes de prestígio so
cial no mundo bororo. 

A admiração e o profundo respeito do 
público feminino e infantil frente às magní
ficas performances dos cantadores que, 
acompanhados em uníssono por suas 
esposas, contrapõem o seu canto vigoro 
so, por vezes até alegre, aos gritos, cho
ros e lamentos dos enlutados. 

Os cuidados com o morto requerem a confecção de um cesto-ossuário, coisa feita 
por alguma parenta do "substituto" do finado, sempre um homem da outra metade, 
isto é, que não seja parente. O ~substituto" é designado de Aroe Maiwu ("alma 
nova") e deve lavar, enfeitar e fechar os ossos do seu morto dentro de um cesto 
designado de Aroe j'aro (cesto do cadáver [alma]), que se destina a ser submergido 
em alguma lagoa ou enterrado no seco, fora da aldeia (cf. texto, p. 95). 

Saltitantes e assustadas, as três "almas novas" são "puxadas" pelo ritmo e pela voz 
do chefe cerimonial. Na foto, pode-se observar que elas não possuem rostos nem 
mãos que desaparecem sob a plumagem. Uma das "almas• segura uma bandeja 
trançada, sinal que representa uma finada. Ao final do cortejo, um representante 
do clã de chefes de maior prestígio, um Baadojeba Cebegiwu ("Construtor da aldeia 
de baixo") (cf. texto, p. 98-99). 



Um ator da representação Aije-doge Aree, espíritos do pântano, cujas vozes são 
imitadas pelo agitar de zunidores. Pintados com tabatinga e pinturas faciais 
imitando onças, andam engatinhando, tal como se pode observar na foto. Além 
deste modo característico de locomoção, os Aij·e-doge também rosnam e lutam 
com os seus donos, que, no caso, representam seres humanos pertencentes à 
metade dos Tugarege. Após a luta sempre feita na clareira Aije Muga, a oeste, 
bakororo, acabam sendo amansados e carregados até o bororo, junto ao túmulo, 
onde se esfregam no corpo das "almas novas", em sinal de boas-vindas (cf. texto, 
p. 99). 

Ao entardecer, ao fundo, pode-se observar a incineração dos bens do morto pelo 
"substituto", na melancólica calmaria que se segue à grande tensão causada pela 
presença dos Aije-doge Aroe na aldeia, aterrorizando mulheres e crianças tranca
das em suas choupanas. Não publicamos fotos relativas a esta agitada cerimônia 
em respeito aos Bororo que sempre nos pedem que não sejam divulgadas fotos 
porque a visão de um zunidor é algo terminantemente proibido às mulheres e aos 
Bororo não iniciados (cf. texto, p. 95). 

Detalhe do intrincado processo de emplumação dos ossos do morto feita pelo 
"substituto" após a lavagem durante a madrugada que se segue ao término da 
cerimônia do zun.Jor Na foto, uma bandeja trançada contendo o crânio do morto, 
além dos enfeites plumários ("pregos") que estavam espetados no cesto-ossuário 
(conforme foto anterior da dança das três "almas novas") (cf texto, p 95). 

A fase final de ornamentação do crânio do finado corresponde à elaboração com 
plumas amarelas de delicados motivos decorativos feitos na calota, que acabam 
realçando uma linda cobertura vermelha do resto do crânio. Segundo um dos 
envolvidos na tarefa. "fazer a cabeça" é sempre muito triste, acompanhando-se o 
esmero dos decoradores com o canto triste do Aroe Ao tada pugeje, que contrasta 
vivamente com o Grande Canto, a intensa dança e o paroxismo sonoro de vozes 
e chocalhos em avalanche final, quando, dentro da choupana central, crânio e 
ossos do morto são reunidos no cesto-ossuário para o sepultamento definitivo (cf. 

texto, p . 101 ). 



Sem qualquer exuberância, o sepulta
mento final do cesto fora da aldeia consti
tui um procedimento calmo e discreto, 
feito apenas por alguns poucos que 
acompanham o "substituto". Na foto. ve
mos dois "substitutos" carregando dois 
cestos envoltos em cobertores que, ten
do pertencido a uma mulher e ao seu filho 
adulto, são levados para fora da aldeia de 
Tadarimana. 

De modo singelo, o sepultamento dos 
cestos de uma mulher e seu filho num 
túmulo aberto no sentido leste-oeste, o 
caminho das "almas" quando procuram o 
seu novo lugar no mundo dos mortos (cf. 
texto, p. 108). longe da aldeia, perto dos 
animais, dentre os quais, um deles será 
abatido em sua homenagem póstuma 
(Mon) (cf. texto, p. 110). 
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QUARTA PARTE 

ALGUMAS IMPLICAÇÕES DOS FUNERAIS BORORO 



1 

IMPLICAÇÕES DE ORDEM SOCIOLÓGICA 

1. O FUNERAL COMO SÍNTESE DOS RITOS DE PASSAGEM BORORO 

Além de formas padronizadas de tratamento do corpo, da pro
priedade e dos parentes dos mortos, os funerais bororo possuem a 
característica de rituais de passagem generalizados, que, como no 
caso dos Kwarup alto-xinguanos, representam a síntese de ritos de 
passagem afetando grande número de pessoas da comunidade. As

sim, cada funeral representa: 
a) a ordenação sociocultural da passagem de um ou mais Bororo 

para o mundo dos ancestrais; 
b) um conjunto de regras especiais de interação cerimonial e 

conduta individual por parte dos protagonistas principais - a "mãe,-, 
ritual, seu marido, o "pai", o "dono" e o "substituto" do finado; 

e) ·a oportunidade de um período intensivo de socialização dos 
jovens, que aprendem com os especialistas os Gantos, a confecção 
dos ornamentos, as coreografias das cerimônias, e as lides com 
os mortos, principalmente por ocasião das cerimônias dos zuni
dores; 

d) o momento oportuno, a9 seu final, para realizar cerimônias 
de nominação clânica de jovens de estrutura semelhante à da ou
torgação de nomes e enfeites aos caçadores de Mori, visando rege-
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nerar o contingente populacional dos ledaga-mage, quando os Aroe 
e os Bope mais perigosos já tiverem saído da aldeia. 

Expressão de uma nova harmonia ou "reconstrução" da aldeia, 
os funerais engendram a médio e longo prazos perigos advindos do 
contato entre homens e espíritos muito perigosos que podem chegar 
a causar doença e morte. Podem acarretar também atneaças mortais 
aos recé1n-nascidos que, através de sonhos n1aus tidos por suas mães 
às vésperas do parto, acabam sendo considerados como BoAe cau
sadores da morte de algum finado~ _pelo que são sufocados. Em stuna, 
a nova ordem contém ós gennens da desordem que, acwnulando-se 
e crescendo pelo tempo, voltam a exigir outros funerais para uma nova 
"reconstrução" da aldeia, processo este sempre a cargo dos "constru
tores de aldeias", os Baadojebage, mestres do funeral. 

2. O FUNERAL COMO EXPRESSÃO DE PRESTIGIO SOCIAL 

Os dados relativos aos diversos funerais evidenciam que o funeral 
de um Bororo, criança ou adulto, depende do prestigio seja do chefe 
do subclã ou Jedaga a que pertence o morto, seja o do subclã a 
que pertencem os seus afins. Assim, as esposas ou filhos de grandes 
chefes, embora não sendo "parentes", já que pertence1n a metades, 
se não a clãs diversos, são nomenageados como "grandes" mortos. 
O finado Butore Agadu, do clã dos lwagudu-doge, que em vida 
não era considerado como chefe dos mais importantes de Córrego 
Grande, era, contudo, o irmão mais velho de uma mulher Jakomea 

Atugodojeba, esposa de um dos grandes chefes Baadojebage Ce

begiwuge da aldeia. Não só innãos de esposas atuais mas também 
os de esposas anteriores podem, por ocasião dos funerais, chegar a 
realizar alguma dança ou algum canto especial em homenagem ao 
falecido, tal con10 o fizeram os Akaruió Bokodori, do clã dos Baa

dojebage Cobugiwuge, ex-cunhados do finado em questão. 
Os funerais constituem sempre n1ómentos de afinnação do status 

de prestígio, razão pela qual constituen1 o palco privilegiado para 
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a demonstração dos diversosAroe, conjuntos vistosos e harmoniosos 
de enfeites, pinturas, música e dança. Segundo a expressão dos che
fes, "é preciso mexer com a aldeia", segundo as possibilidades de 
recursos e gente, pelo que os funerais expressam sempre a intensi
ficação do ritmo das atividades. Estas "mexidas de aldeia" corres
pondem, por vezes, à situação de antagonismos institucionalizados 
pela tradição - quando se cumprimentam os chefes ou quando os 
visitantes são convidados a mostrar os seus conhecimentos por meio 
dó cantar de um Roia Kurireu (Leoi, 1977, Campo Grande; ''Mito 

de Uwaboreu", cf. Albisetti e Venturelli, 1969:383), para, em se
guida, serem duramente criticados. 

Em Tadarimana, durante o funeral triplo em homenagem a dois 
adultos Iwagudu.doge e. um bebê Bokodori recém-falecidos, o grande 
chefe Kadagare, famoso Bari que entendia "um pouco" das funções 
de Aroe Etawara Are, criticou os seus hospedeiros, fazendo-lhes 
longa e dura arenga na choupana central, durante os intervalos das 
cerimônias. Criticava-os pela falta de cuidados, relaxamento físico 
e a falta de asseio na aldeia e sendo o chefe máximo das cerimônias , 
os chefes clânicos locais, calados, baixaram-lhe as cabeças, sem nada 
revi dar. 

Mesmo durante as funções~ os chefes criticavam-se uns a0s ou1ros, 
sopravam-se mutuamente palavras ou estrofes, tal como faziam o 
grande Cadete e Mané Omaru., os grandes chefes do São Lourenço, 
que viviam se visitando e disputando durante os cantos. 

Em suma, o clima de aparente tensão e desordem criado pelas 
críticas recíprocas, dando, para o civilizado, a impressão de brigas 
desagradáveis e balbúrdia, constitui traço indissoluvelmente ligado 
a um padrão de expressão de rivalidades inter e intracomunitárias 
de natureza tradicional. 

Nos momentos mais solenes do funeral exacerbam-se também 
as relações interétnicas. Os Barae, "civilizados", grotescamente re
presentados por pantomimas jocosas, devem obedeéer às decisões 
dos chefes cerimoniais, que lhes autorizam ou não a assistir a de
terminadas cerimônias, locomover-se para determinados lugares .em 
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determinadas etapas do funeral. A exacerbação dos controles sobre 
o "civilizado" durante os funerais corresponde a uma inversão da 
hierarquia de controles dos tempos normais, quando são os Bororo 
que se subordinam aos chefes de Posto ou aos missionários. 

3. O FUNERAL COMO MECANISMO DE CONTROLE SOCIAL 

Se, no passado, as-tensões internas podiam ser canalizadas para 
um inimigo de fora, os Kaiamo-dogeou os "civilizados", longamente 
combatidos por meio de guerras de emboscada, a suspensão da guerra 
acarretou a necessidade de reforçar os controles sociais internos às 

próprias comunidades. 
Um dos mecanismos visando à . paz e à cooperação social nas 

aldeias utilizados pelos chefes bororo da atualidade continua sendo 
a instituição da "substituição" dos finados, criada pelos grandes he
róis culturais, chefes do passado, quando se tratava de retaliar o 
assassino do guerreiro Bororo, morto na guerra. Dada a maior fre-. 
qüência de conflitos entre os irmãos de mesma metade, em oposição 
à forte solidariedade entre os cunhados, sempre homens de metade 
diversa, a instituição da "substituição" dos finados constitui um pre
cioso mecanismo de bloqueio dos conflitos entre homens "irmãos". 
Isto porque ao serem selecionados para cuidar dos mesmos mortos, 
não devem brigar entre si, mas tratar-se com todo o respeito, trans
formando-.se em "pais" e "filhos" rituais, os primeiros, maridos· das 
"mães", esposas sempre procuradas entre mulneres não pare'ntes da 
outra metade, os últimos, caçadores fortes, selecionados entre di
versos pretendentes de outra metade à dos finados, '~filhos" cujos 
cuidados demandam maiores esforços que os filhos vivos. 

Observamos, em Tadarimana, o excelente tratamento dado a parentes 
rituais, que sempre recebiam os melhores objetos, comida e roupas 
dos parentes próximos do morto. 
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A paz é simbolizada pela outorgação de nomes e enfeites tal 
' como se pode depreender do mito de Jerigi Otojiwu, que presenteou 

com um labrete o chefe inimigo dos Koroge, antes duramente com
batidos (cf. Albisetti e Venturelli, 1969: 271). ·A pró,ptia história da 
pacificação Ievela que es chefes Bororo passavam a usar os nomes 
dos seus conquistadores (Pereira Leite, Antonio Rondon). 

Por esta razão, o "substituto", além de alimento e honrarias, tam
bém recebe o nome e enfeites do subclã do seu morto. 

Outra forma de estimular a paz é o intercasamento seja pela ou
torgação ·de estojos penianos, seja pela prestação de serviços fune
rários, quando o "substituto", amigo dos enlutados, pode chegar a 
casar com alguma mulher mais jovem, parente do finado. 

Os mortos, fonte de, paz e harmonia pelos cuidados que exigem, 
representam a grande riqueza dos che.fes da aldeia que, por meio 
deles, estimulam a lembrança dos cantos, danças e confecção dos 
mais belos enfeites, as glórias de cada ledaga. Estas só podem ser 
relembradas pela realização periódica de funerais de mortes espon
tâneas ou artificiais, imprescindíveis à reintegração cerimonial pe
riódica do seu contingente demográfico, o que explica a competição 
entre as diversas aldeias pelos restos dos finados bororo. 

Se os laços de Aroe representam o que há de melhor em termos 
de solidariedade material e moral entre os indivíduos, podem c0ns
tituir igualmente a fonte de profundos ressentimentos entre as partes 
envolvidas, seja porque o representante ainda não caçou o M ori, 
cada vez mais difícil na atualidade, seja porque, já o tendo feito, 
os enlutados deixaram de pagar o caÇildor por mei<;J dos enfeites 
devidos. Atualmente os Aroe chegam a provocar tensões latentes 
que, exacerbadas por outras, podem chegar a acarretar saídas da 
aldeia e, com isto, a perda de vantagens sociais já adquiridas: o 
prestígio na aldeia, por parte do chefe envolvido, a choupana da 
mulher e a roça a serem oissolvidas e abandonadas, o problema do 
transporte dos pertences, atualmente mais complexo do que no pas
sado. De qualquer modo, a ocorrência de brigas entre parentes rituais 
constitui sempre um verdadeiro escândalo na aldeia, levando, além 
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das mudanças para outra aldeia, a tal desgosto, que um Bororo me 
afirmou ter razão suficiente para "beber até morrer". 

Em compensação, para os homens de menor prestígio, mais jo

vens, solteiros e pouco arraigados, é relativamente fácil sair das 
aldeias, pois, em se tratando de bons caçadores, podem voltar a 
integrar-se rapidamente em nova aideia pela oferta de um Mori a 
alguma choupana enlutada. O prestígio daí decorrente abre-lhe novas . 
perspec.tivas cerimoniais e matrimoniais, podendo por vezes chegar 
a d~sfrutar alto prestígio na nova sittJação, Talvez seja este um dos 

fatores responsáveis pela flutuação de jovens Bororo da atualidade 

que, sem se arraigar em aldejas nem assumir a paternidade social 

dos filhos que geram, podem vir a desfrutar o alimento regularmente 
distribuído por ocasião das "refeições das almas" realizadas em qual

quer aldeia que se considere "verdàdeiramente Bororo" (Boe rema
wu). 

4. O FUNERAL COMO FOCO DE TENSÕES SOCIAIS INTERNAS 

A dinâmica dos funerais, ão mesmo tempo que engendra a solução 
de conflitos e impasses dentro da.s aldeias, acarreta, pelas condições 

advindas do contato interétnicoi ·a emergência de novos focos de 

tensões internas. Os títulos, cantos, danças e demais prerrogativas 

cerimoniais, em vez de eqiiitativamente distribuídos para todos, são 
acumulados por certos homens e mulheres mais versados nas tra
dições. Portanto, acabam sendo controlados por uma pequena elite 

de tradicionalistas que, desfrutando elevado prestígio social, se des
tacam dos demais membros da aldeia. 

. Observa-se, no Córrego Grande, onde as atividades cerimoniais 

ainda continuam com maior intensidade, a acumulação por parte de 
algumas mulheres mais velhas das cabacinhas mortuárias, direta
mente associadas ao direito de receber e distribuir o alimento das 

"almas", periodicamente obtido pPf meio de pescarias coletivas. Evi
dentemente o fato de uma mulher acumular diversas eabacinhas 
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proporciona-lhe o monop_ólio sobre a obtenção e distribuição de 
grande quantidade de alimento nobre, base do seu prestígio social. 

Como a todo acúmu1o corresponde uma perda, existem mulheres 
que não receberam cabacinhas ou que, se as tiveram, lhes foram 
tiradas, seja por mau comportamento seja porque são acusadas de 
"viverem como Barae (civilizado)". 

Emerge ass.irn a divisão entre os que, por viverem como Bororo, 
casais tradicionalis~.as, algu_ns dos quais vieram do Pobojar~ atuam 
intensamente em funerais de diversas aldeias, enquanto outros, por 

viverem "como civilizado", deixam de ter acesso a privilégios as
sociados com os Aroe. 

Dentre as mulheres excluídas da distribuição das cabacinhas, exis
tem aquelas que sofreram algum "estrago" no corpo provocado por 
interferência de cirurgias, pelo que são consideradas como "vivendo 

como Barae ", irreversivelmente enfraquecidas e incapazes de rachar 

a lenha e buscar a água ne.cessária ao preparo do alimento das "al

mas", que sempre exigem "muito trabalho". 
Se partirmos da hipótese de que as cabacinhas também seriam mo

nopolizadas por algumas poueas mulheres das aldeias no período an
terior ao contato, os efeitos desta prática estariam reduzidos a afirmações 

de prestígio social diferencial entre as mulheres mais velhas, menos 

associadas aos cuidados eam as crianças, e as mulheres mais jovens. 

Com o contato, a mesma prática acarreta efeitos novos, já que as 
mulheres mais jovens, desprestigiadas no seio da sua aldeia, possuem 

novas alternativas de afinnação social, seja prestando serviços aos Ba
rae, seja relacionando-se com homens mais jovens, que, cada vez menos 
treinados nas tradições, tentam engajar-se na vida do "civilizado". São 

poucos os j9vens que recebem um treinamento sistemático nas tradi;. 
ções, conhecimentos indispensáveis a bons caçadores e pescadores, 
cada vez mais inviáveis de serem postos em prática no caso da caça 

e totalmente inviáveis no tocante à guerra. O treinamento de alguns 
jovens, geralmente filhos de chefes cerimoniais mais importantes, visa 

antes prepará-los para oficiar apenas durante os funerais realizados nas 
aldeias. 
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A longo prazo, o acúmulo de privilégios e prerrogativas cerimo
niais gera um aumento gradativo do número de Bororo que deixam 
de aprender as técnicas tradicionais da obtenção, preparo e distri
buição do alimento dos Aroe, o que exacerba ainda mais a diferen
ciação entre "velhos" e "jovens", os primeiros, associados às lides 

cerimoniais e à manufatura, os últimos ao cultivo das roças e aos 
costumes dos "civilizados". Contudo, se os jovens, ou "progressis
tas", alimentam os Syus parentes mais velhos, ou "tradicionalistas'', 

estes últimos lhes conferem o status de Bororo, "daqueles ·que sabem 

fazer os funerais", especificidade étnica que os diferencia de quais

quer outros "índios". Os Bororo também se consideram "índios", o 
que se expressa pela própria designação do seu projeto de desen
volvimento comunitário como sendo o "Projeto dos Índios", para 

ressaltar a obrigatoriedade que tem a Funai em prover-lhes a assis
tência desejada. Contudo, sabem que são índios dotados de quali

dades especiais, tal como o foi reconhecido por Rondon, pelas mis
sões e pela Funai, que lhes dão "carta branca" para irem "atender" 

aos chamados dos seus mortos, deixando encargos de roça, família 

e demais atividades, com o fito de chegar, o mais rápido possível, 

à aldeia para cantar e dançai:. As viagens para os funerais poucas 

vezes logram ser interceptadas, por menos propício que sejà o mo
mento. 

Daí o perigo representado pelo enfraquecimento ou mesmo estag
nação do fluxo de comunicação intercomunitária, como no caso das 

relações entre os Bororo "de ca" (os do São Lourenço) e os "de 

lá" (os de Meruri). A relação profunda entre relações conjugais, 
cantos funerários e o fluxo de intercomunicação entre as aldeias 

dos Bororo da atualidade tem sido muito afetada pela interferência 
do civilizado, levando ao isolamento entre as aldeias, aprofundando 

a cisão entre os Merurenses, que vivem "como Barae", e os Bororo 

de Tadarimana e de Córrego Grande, que vivem "como Boe" (Bo
roro ). Esta cisão acaba gerando dificuldades de casamento entre 
mulheres "progressistas" ou "estragadas" e homens "tradicionalistas" 

,, ; " 1 e integras , so apando a coesijo mística dos casais, causando com 
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isto a pouca vontade de procriar, já que "a mulher não entende a 
linguagem do próprio marido" (cf. Rosalina, 1977, Tadarimana). 

Em resumo, o funeral, até o momento atual, representa uma estra
tégia de adaptação desenvolvida pelos Bororo, cuja eficiência é cor
roborada pelo fato de continuar estimulando a coesão interna das 
aldeias, propiciada pela distribuição de recursos básicos à sobrevi
vência, em especial do alimento e do apoio moral. 

Na n1edida em que todes' os Bororo vão morrer algum dia, está 
garantida a continuidade das motivos para realizá-los, embora um 

dos grandes temores dos Bororo do Pobojari f0sse o medo de qul\ 
após a sua morte, não houvesse ninguém que lhes cuidasse dos 

ossos. Pobojari desapareeeu, mas os ossos foram cuidados pelos 
Bororo do Meruri, para onde migraram em 1973. 

Segundo os Bororo, o funeral, para poder continuar existindo, 
precisa, ao menos, de duas aldeias em constante interligação, pos
sibilitando a solução de conflitos internos, por intermédio da saída 

dos ofendidos para um "out-group" de Bororo. Este, por sua vez, 
vem reforçar o prestígio de um "in-group", a fim de manter a trocà 
de recursos obtidos a partir dos seus "ambientes" diferenciados e 

a manutenção de um quadro demográfico mínimo que lhes permita 
substituir po.r um vivo um ou mais mortos, visando restabelecer um 

novo equilíbrio entre os re.cursos hum.anos e materiais. Dentro deste 
ambiente estão cada vez menos "índios" e mais "civilizados", o que 
possibilita a obtenção de víveres e recursos pelo escambo ou pelas 
trocas feitas com dinheiro, recursos estes novamente redistribuídos 

entre as comunidades Bororo que se visitam obrigatória e perio
dicamente por ocasião dos funerais. 



II 

IMPLICAÇÕES DE ORDEM ECOLÓGICA 

1. O FUNERAL COMO ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO ÀS CONDIÇÕES 

ECOLÓGICAS DOS BORORO 

A realização dos funerais deve levar em conta as exigências ligadas 
à derrubada ou queimada das roças, as possibilidades de adesão por 
parte dos Bororo, muitas vezes dispersos pelas fazendas vizinhas, a 

possibilidade da chegada dos parentes e chefes de outras aldeias, di
retamente envolvidos pelo funeral, e os recursos financeiros para fa
cultar-lhes as viagens. A vinda de Kadagare de C6rrego Grande para 
Tadarimana, em 1978, foi financiada por seu cunhado, um Bokodori 
que, trabalhando como atendente de enfermagem, dispunha de salário 
da Funai. Cabe também mencionar os recursos materiais necessários 
à consecução das cerimônias da atualidade: mate, açúcar e cigarros, 
plumas e outras matérias-primas necessárias às pinturas corporais e 
faciais, enfeites de penas que devem ser reformados ou consertados. 

Dada a complexidade destes preparativos, as influências do con

tato interétnico têm provocado dificuldades com relação à hora da 

chegada do corpo dos mortos nas suas aldeias de origem. Isto porque, 
com a implantação do sistema de assistência médica e hospitalar 

da Funai. os civilizados acabam tendo a primazia de levar os Bororo 
falecidos para fora da aldeia segundo os seus critérios de tempo. 
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Assim, por exemplo, um Bororo, falecido na chácara da Funai, che
gou num caixão, em horário inviável. Os cantos funerários rigida
mente associados ao curso do sol, por sua vez vinculado ao espírito 
Mer~ o Bope do céu, tiveram de ser repetidos no outro dia, a fim 
de que tudo fosse feito de modo certo, evitando assim ameaças 

posteriores para os sobreviventes. Efeito semelhante causa o con

sumo incontrolado da pinga, que já acarretou a necessidade de se 
repetirem cerimônias de nomina9ão, o que denota a sua grande im
portância para o& Boror0 da atualidade. 

Trata-se de saber, então, o que explicaria esta persistência do 

funeral bororo, cerimônia tão complexa, face aos desafios impostos 
pelo contato interétnico, diferentemente dos Krahó e outros grupos 

tribais, que abriram mijo das suas práticas de enterro secundário 

( cf. Carneiro da Cunha, 1978:95). 
A especificidade dos funerais bororo consiste em levar até às 

últimas conseqüências as práticas de substituição de mortos por vi

vos, técnicas cerimoniais estas que acabam envolvendo um grande 
número de indivíduos das aldeias para a consecução dos prolongados 
ciclos funerários. Por seu intermédio, é salvaguardada a coesão co

munitária e reinstaurada a ordem doméstica das choupanas dos en
lutados, fundamentadas sobre processos de produçãe, distribuição 

de trocas de recursos e serviços entre indivíduos pertencentes à 
mesma aldeia e indivíduos pertencentes a aldeias diversas, processos 

que correspondiam, no passado, a mecanismos de controle de um 

vasto território de exploração. 
A prática da substituição de um ser humano por outro parece 

ser característica mais ampla do padrão de adaptação de diversas 
sociedades caçadoras (cf. Bicchieri, 1969:182). Se a política de

mográfica visa estabilizar a população numa proporção mais ade
quada a exigências do habitat, a perda de um Bororo, principal

mente depois que este chegou a prestar serviços relevantes para 
a comunidade, envolve a necessidade de compensá-lo pelos ser

viços de outro adulto. 
A divisão dual Ecerae-Tag,airege, além de presidir as substituições 
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dos finados, orienta igualmente as preferências matrimoniais entre 
indivíduos "não parentes", portanto de origens diversas, o que sem

pre estimula a difusão de novos elementos e padrões culturais. O 
padrão dual integra-se também na divisão sexual do trabalho, pois 

' 
os caçadores "substitutos" oferecem alimento preparado por "mães'' 
rituais, sempre de metade oposta à sua. 

No passado, visando adaptar-se às oscilações pronunciadas dos 

recursos do habitat, .os mais velhos, detentores dos conhecimentos 

técnicos ligados à caça, pesca) eultivo, coleta e manufatura, desen
volveram uma política demográfica sui generis, envolvendo a estra
tégia de funerais que, além da "substituição" dos finados, eram rea
lizados nas três etapas ainda hoje realizadas: l.ª o sepultamento 

provisório; 2.ª a lavagem e o sepultamento definitivo; e 3.ª .a caça 
do M ori ou levantamento do luto. 

Tudo leva a crer que, mais nômades do que na atualidade, os 
Bororo do passado realizavam as suas grandes migrações sazonais, 

pousando temporariamente em acampamentos afastados de sua al

deia "matriz". Daí as duas formas de sepultamento, a provisória, 

que por vezes poderia ter ocorrido longe da aldeia, durante as mi
grações, e a definitiva, quando, de volta à aldeia "matriz'', congre
gavam-se todos os parentes clânicos .do múrto espalhados pelas al
deias vizinhas, para cantar em cima dos ossos já limpos, visando 

enfeitá-los e sepultá-los em algum lugar das imediações. 

Os alimentos das "almas", consumidos n~ refeições comunais, 
periodicamente realizadas nas aldeias que ainda vivem em moldes 

tradicionais (Córrego Grande, Tadarimana), correspondem exata

mente àqueles de elevado teor protéico, cuja distribuição é maxi

mizada pelas normas tradicionais de esquartejamento e distribuição. 

Isto porque, antigamente, as aldei.as bororo, muito populosa~, tam
bém não podiam prescindir das eficientes técnicas alimentares devido 
às fortes oscilações de recursos nas áreas de exploração tradicional. 

Com a redução da caça, pesca e do contingente populacional tribal, 
continuam sendo garantidos os mínimos necessários à sobrevivência, 

, 
so que agora sob a forma de poqca comida para poucos Bororo. 
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No filme de Lévi-Strauss, sobre a cerimônia do Marido, relativo 
ao ano de 1935, aparecem couros de onça puxados pelos dançarinos, 

coisa não observada por Bloemer, em 1973, entre os Bororo das 
Missões (cf. Bloemer, 1980). Talvez se trate aqui de um costume 
específico a esta aldeia do rio Vermelho, caso contrário, a ausência 
de couros durante o M ariao celebrado no Meruri poderia ser vista 

como evidência de depreda~ão da fauna regional após a intrusão 

do branco. 
Segundo Gross, os Bororo do Córrego Orande não produziam,. 

em 1977-1978, as calorias mínimas necessárias a uma dieta equi

librada, e da proteína obtida pela pesca, destinavam grande parte à 
comercialização (cf. Gross, 1979:312). Segundo o autor, a comer
cialização tinha os seus ,limites pelos baixos preços oferecidos pelo 

único comprador e pela distância do mercado, acrescidos da alta 
proporção de doentes e do número reduzido de filhos. 

Ao nosso ver, a limitação da comercialização do peixe também 

se relaciona com as obrigações, por parte dos membros ativos da 

aldeia, de realizar pescarias para as "almas", periodicamente pro
clamadas pelos chefes da aldeia, evitando assim que a mão-de-obra 

botoro seja totalmente desviada da produção de benefícios para a 
manutenção da comunidade. No caso de peixes, são sempre os ma

iores os escolhidos para serem enviados como "alim.ento das almas", 

enquanto os menores fieam para quem os pescou. O mesmo acontece 
com os peixes vendidos ao "civilizado", sempre peixes maiores, 

razão pela qual, mesmo que houvesse estímulos externos favoráveis 

à sua comercialização, esta seria limitada pelo funcionamento das 

refeições servidas na choupana central. 
Em resumo, se por um lado a sedentarização e a redução do 

território de exploração acarretaram a degradação dos solos agri
cultáveis pelos Bororo do 05rrego Grande, impelindo-os à comer
cialização do peixe, por outro,, as limitações atuais dessa comerci~

lização impedem que se deixe de realizar o cultivo dos solos, por 
mínimo que seja a sua produtividade, razão pela qual este deve ser 

}evado em consideração quando se trata de planejar um funeral. Daí 
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as cerimônias realizarem-se, de preferência, apenas nos fins de se
mana, sempre finalizadas por pesearias coletivas (no easo do Meruri, 
os missionários falam em caçadas), causando assim o prolongamento. 
dos ciclos funerários, provavelmente mais curtos em tempos pas
sados. 

A outra alternativa de interpretação seria a de que, igualmente 
longos no passado, os funerais dos Bororo da atualid(!de correspon

deriam a uma simplificação de· u.m conjunto de práticas cerimoniais 
do passado em decorrência da menor disponibilidade de recursos 

materiais e humanos, acarretada pelas formas de dominação impostas 
pelo "civilizado,,. 

O prolongamento dos ciclos funerários representa a intensificação 
da poluição do morto, razão suficiente para explicar a crescente 
virulência do Bope que, cada vez mais difícil de ser expulso da 

aldeia, "parece estar vindo aldeia adentro, por todos os caminhos·" 

(Jerigi Otojiwu, 1971 - Córrego Grande). 

a) Aspectos ergológicos 

Lugar da realização dos grandiosos cerimoniais fúnebres em ho

menagem ao chefe Cadete, em 1953, Córrego Grande parece ter, 

de longa data, funerais ricos e complexos, principalmente por ocasião 
da morte de chefes importantes. 

Representa também uma das poucas aldeias Iemanescentes das 
numerosas que se espalhavam pelas margens do médio e alto São 

Lourenço. A possibilidade de manter uma certa autonomia políti

co-econômica com relação ao Posto governamental, decorrente do 

pouco interesse pela área da Funai, explica por que Córtego Grande 
continua sendo o grande centro do mundo social dos Bororo da 

atualidade, procurado por jovens para aprender as tradições com os 

seus chefes. Diversa é a situação de Tadarimana que, pela excelência 

das terr~s, é política e economicamente dominada pelo Posto, em 
decorrência de interesses empresariais impostos por intermédio da 
implanta~ão de um projeto de desenvolvimento da Funai em 1978. 
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A viabilidade de se realizar, em Córrego Grande, um funeral por 
um período superior a um mês é dada em parte pelos recursos dG 
peixe, principal fonte de proteínas nesta aldeia, e em parte pela 
disponibilidade de matérias-primas utilizadas para a confecção da 

parafernália cerimonial: palmeiras, para preparar o toro, saia de fo
líolo de babaçu (a cerca de dois quilômetros de distância da aldeia), 
palmeiras acumã, para a dança do Kaiwu (a cerca de setecentos a 
nove,centos metros da aldeia), da tatajuba para o /wo(/.µ (a cerca de 

quatr© ou cinco quilômetros da aldeia), além d~s taquaras para o 
Parabara e do buriti para o Marido (a cerca de setecentos a nove

centos metros (Leoi, 1977 - notas de campo). 
A localização da própria aldeia do Córrego Grande poderia ter 

sido influenciada pela di~tribuição relativa destas palmeiras e árvores 

necessárias para a realização das grandes cerimônias coletivas. 

Realizam-se outras cerimônias predominantemente associadas a 
pinturas e enfeites plumários, realizadas por uns poucos bailarinos 

(Nabure, Kuje, Koge, Aere, Bokwojeba, Bakororo etc.). As cerimô
nias feitas por grande número de pessoas (Kaiwu, Marido, Iwodu 
etc.) dependem de pescarias coletivas, necessárias ao provimento 

do alimento para o grande número de pessoas que delas participam. 
Tais pescarias coletivas são feitas com redes ou êo.m o tiro.bó, cujo 

produto é sempre dividido segundo regras definidas (Leoi, 1977 -

Campo Grande). 
Em suma, a riqueza dos funerais realizados em Córrego Grande 

constitui expressão de fatores políticos e da disponibilidade local 

de recursos alimentares e matérias-primas necessárias às cerimônias 

coletivas. 
Em Tadarimana, foi feito o Mano, o Toro, o /wodu e o Kaiwu 

mas não o Marido, por falta de matéria-prima. A proximidade com 

relação a árvores e palmeiras parece ser fundamental para a própria 
confecção de trajes cerimoniais usados, por exemplo, na dança Kai
wu, sempre preparados pelo alisamento de folhas frescas por inter
médio de pedras, pelos homens dentro do Bai; razão pela qual não 

podem ser retiradas de áreas muito afastadas da aldeia. 
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A importância da distribuição espacial das árvores e palmeiras 
sobrepuja a dos próprios ornamentos plumários que, igualmente uti
lizados para a ornamentação dos dançarinos, sempre podem ser em
prestados dentro ou entre aldeias. O chefe Kadagare, por exemplo, 
trouxe consigo enfeites e plumas para serem utilizados durante o 
funeral de Tadarimana. 

Dentro desta ordem de cogitações, evidentemente a confecção 
dos zunidores associados aes Aije-doge, cerimónia que necessaria
mente precede o descarnamento ©briga.tório dos mortos de qualquer 
aldeia Bororo, não poderia basear-se em matérias-primas raras, po
dendo ser fabricados a partir de três espécies distintas de árvores: 
a lixeira (mana!), igualmente útil para a obtenção de folhas usadas 
no polimento dos arcos; o jenipapeiro (bie l), cujos frutos comestí
veis, quando verdes, fornecem um remédio cicatrizante para feridas, 
escarificações e tinturas; e o pateiro (padagi), cujos frutos também 
são utilizados (cf. Albisetti e Venturelli, 1969:125; 1962:274, 484 
e 851). 

b) Aspectos demográficos 

Em Tadarimana, em 1978, deixou-se de fazer oMatrido não apenas 
por falta de matéria-prima mas também pela pouca quantidade de 
Bororo presentes na ocasião. Desta forma, a realização de eerimônias 
tais como o Marido, a dança dos dois grandes cilindros de talos de 
buriti (pesando aproximadamente cem quilos cada um), ou os Adu
go-doge Aroe só podem ser realizados no caso da disponibilidade 
de contingentes demográficos maiores. Por isto as grandes cerimô
nias constituem expressão de aldeias mais populosas, que atraem 
contingentes de visitantes do mais alto status. 

A redução demográfica e a crescente dificuldade de comunicação 
entre as aldeias geradas pelas interferências dos tutores, fazendeiros 
e outros "civilizados", além de provocar o empobrecimento da va
riedade de cerimônias, exigem também a participação cada vez maior 
de mulheres em danças tradícion,almente masculinas (cf. Muccillo, 
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1977, Tadarimana - notas de campo). O despovoamento de uma 
aldeia bororo não pode ultrapassar certos limites com o risco de 
colapso de toda a organização econômico-cerimonial, seguido da 
absorção dos remanescentes por parte. das aldeias vizinhas. Foi este 
o caso de diversas aldeias atualmente desaparecidas - Pobojari, 
Jarudori e Tugo Paru ~, Ngistradas pela bibliografia, além de m\l'Ítas 
outras que sequer foram mencionadas pelas fontes bibliográficas. 

A fase de desintegração das aldeias bororo geralmenteconespon
de ao florescimento de dtversos pretendentes ao cargo de cbef~~ do 
grupo, geralmente "capitães de seivi~os", como são designados pelos 
agentes da Funai, homens mais jovens, progressistas. Pouco conhe
cendo as tradições·, não conseguem impor um estilo de autoridade 
próprio aos grandes chefes tradicionais. Por sua vez, estes, que pouco 
conhecem da vida do civilizado, acabam não correspondendo ·às 
expectativas dos Bororo mais progressistas das aldeias. Solapam-se 
os fundamentos da autoridade tradicional, exacerbam-se as diver
gências internas que tendem a ser solucionadas pelo abandono da 
aldeia. A saída de um chefe tradicionalista de grande renome acaba 
gerando o abandono da aldeia pelos parentes e amigos a ele ligados, 
facção que o segue para um novo lugar, uma outra aldeia ou alguma 
aldeia já e~istente. 

Em conclusão, apesar dos constantes desafios gerados pelo -can
tato interétnico, os c~efes cerimoniais tradicionais continuam sendo 
a atração máxima dos membros das comunidades bororo da atua
lidade, "enchendo-as" ou "esvaziando-as" segundo os seus próprios 
movimentos no território tribal. 

e) Aspectos econômicos 

A notícia de um funeral espalha-se rapidamente pelas aldeias 
adjacente~, convocando cantadores e parentes em datas fixadas pelos 
chefes máximos da aldeia do morto. Os convocados não possue·m 
o direito de recusar, pois "sendo deAroe, têm de atender". Na falta 
de pessoas indicadas, estas devem ser substituídas segundo o critério· 
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do prestígio decrescente (ef. Viertler, · 197ti~189). 
A r6-allzaçã© das cerimoniais da atualidade ertYolve a mobilie:ação 

de recurs0s, entre t>s quais o matej ~i'garros, açúear, ·que tornam as 
aldeias Boraro nm bom mercado p:a-ra tais produtos·. A queima aos 
objetos dQs finados, atualmente rt;pFesentadQs pt>.r o:~hert(;)res, :roupas,, 
panelas:, além de uns poucos anigos tradic.ionais, tern c0mo e.feito 
a es,eass~z periódica destes produtos, posterig.rmente re.postos pelas 

idas aos Qe,ntros e.omercjais de "·:civilizade>" ou ebtidos por int~rmédio 
d:~. a01igo& ou parente~~ J?ortantp,, ao fq.mentareln a elim.inaq:ão ,tot.al 
de todos os vestígie.& dos robttos, os funei:ais e$timulam .(,l inf6graç&o 
das comuniôàdes Baroto no mercado regionâl. 

Um tlo,s produtos mais requisitados,. a agv~tdente, costuma chegar 
às aldeias @Ili grandes quantidades, <denfrQ e f0ra do eontextp fune

rário. Em Tadaritnana, 0 s:eu eensum0 durante o funeral de 1978 

foi desa:provade. prinGipalmente peles hamens· mai's jovens; f'pt(lj

gr.essístas'', que, t0da~ia, . deviam subordinar~e às de0is:õe:s dos c·he
fes c.erimoniais mais velhos da aldeia. Estes ·exigiam a prestaçãtl de 
·muiit@s serviços a0s seus irmãos menores-, principalmente os-n'ãe 
casados que, sem nenhuma motiva~ão, deviam se desinGummir de 

árduas tarefas d.iuJnas e nntumas .. ô dinheiro ·e recursos dos homens 
ma,is jo:vens aqabam. sendp mobiliz.ad.ossegund.o os critérios bas~ados 
no pareiítes.co:, p_róprio& a uma ecenomia nã0 capitalista.. Deste ponto 

dê. vi$.ta, a eliinina~ãQ periódica de Fec.ursos .obtidos .pelos ftomen& 

.mé\JS jovens impede que se radicalizem as difexenças sociais· baseadas 
no~ J'ecurS,os mat~'riais, ~reserv:and,ô-se uma rebtt.iva homo.gene.idade 
entre toàos os BO(OTO progressistas e tradjcionalistas, base da ·coes,ão 
<la$ álgeias bororo fac~ aos '''civilizados" e com os (fuais nãõ qu:erem 
s~e identifi(Mlr. 

Entre os B0ro~o fora dás mi~sõe~~ o processo do c.ontato inJerét
n1.co, a.ssociado à introdu~ão do dinheiro e à etescentc,,depend_êncía, 
de ·objetos e vfvetes produzitlos pelo branco, continu~ ·seQdo con
tvolatt@ pelo~ hotnens mais vetlios que, yalendo-se de. mecanístnd$ 
lradieionais, nivelam ~riodie1amente às bas~s niáreri~is propícias à 
emergência de di feten~as cl'e classe. 
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·2. TENDÊNCIAS IJO. PROCESSO DEMUD:ANÇA SOCIOCULTURAL: A 

.DIALáTICA 00 · PROOESSQ DE ~0NTATO 1N1'~RfrTNJÇO 

-E:ni 1978, merurenses e córr~go-grandenses, desconten\és <eni 

~uas ald~ias de origem, havi~m !Sid0 atraídos pela notícia de que 
o go:veTno jrla implaruar um _projet0 de des~nvolvimentt} na tesetva 
do Tadarimana. 

Num clima de gi:anôe expectativá e d~ inten.sa eferv.eseência, 

resolveram todos organiz<Jt um fune.ral às vésp.eras da Ghegada 
dos obj:etos que haviam pçdido à IFunai em seu "~Fojeto dos. fn
dios~x (implementôs agrícolas, b~ço a motor e.te.). Em S.Ufil'a; o 
funeral foi viável pelà afluência ôe Bororo provoc.ada, eatre outras 
cr:>isas.,-pela notícia. da ~hegada iminente de rect'.u;sos ~ateriais do 
eivilifZado. 

Para os Borora, apesar de sua superiorid~de, o l'civiliz,aôo" ~· qm 

d'os muitas /3"(}pe, inimigos por exeel~hcia dos Bproro, qu~ ac-ab~un 

p:@~ s.e.duzi-los :a eemete.rc as ·maioFes infraç:áes. Os Boror:o rac.iona
lizam a domina§ão do bFanco em termos (de sua sedu~ão por u.m 
B-ope malicioso que, valendo-JSe de mil atrimanhas, eiladas, vie>lên
ci~&, mentiras e trapaça's" sempre acaba subjugando o Bororo. 0 
Bororo não entende ·nem a palavra11em o comporta111ento do IJarÇte:; 
ra:Zão ~_ufi~iente para classificá-lo como um Bvpe, nm ini-migõ. 

N.o TadariJpana., em 1977, QS Bar:ae {oraJR ~lébr-ado.s p0f pan
tomimas, ém que ap:a.récein figuras 9ai:rigudas., calvas e âesengon
çadas, esp,ianan d6$:àj~itadame.nte f>ºr entre as árvore~, prov(l)eando 
hilaridade (cf. AlbiseHi e V~nturelli, 196'2~ 1977 - TadaFimana), 
em nítido cõnttil~te c,prp à ~olenidaél~ ~ s,efiedade da aparição d©s 
Ar@e,, cuja autóridade sé irradia por toda á alCteia ªº bail~J're'1n, ,marcial 
oq d:elicadamente,. ao som dôs canros he,róicqs dos ancestrais. 

Apesar de toda a dominação Burae, obsetvamos e·m Taôarimana~ 

.ern )978, u:tna invera~ªº dP$ta hierãrquia âurante o funeral, póis BQ

roro tímidos e jo:vials p~ssa~am a se mosrrat agres'Si:vos e im_positives 
durante ·o andáménto das cerimônia~., ptincipalmenre ~h1ràI,lteas fase~ 

ligadas a© C:(jjntato .eom o corpo do finado~ quantlo o .éhefe do posto 
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e visitantes Barae deviam ~ub·mt'ffer-se t@tahíiente às ordens dos 

chefes @oi:oro locais. 
Celebrando os s-eus funerais·, o:s Bororb ma·ntêm a integtidade 

de .si.tá própria imagem, a à.e conhecedores e c:ontrolador6s ~~
chísiv©s das form;as eorret:as de enterrar um morto, e:speGialidade 
esta que; eausa:da ínieialmeate pelo aumento in.esp;era.d<:» de fune

rais acarretado pelas epidemias loge ap(:)s a paciJiaação, em mea-.. 
dos do sé'c!Ulo· XIX, passou a e;xpre.ssar, eada vez.mais, :s-ua espe.-
cificidade cultural. 

Apesar da i:ed:ução demográ.fic.a e terrltoi:iaJ, e consec(\ientp., ín
v.iahi.lidade da s:obr~vivência de àldejas boloto política e 6c©nomi
oamente a.u.fônom(ts, pe:csisté ·a política de liarmonizàr e reco~por 
as alde,ias, desenvqlvida pelos chefes puroro ajravés da orgamza'§,ã.o 
periódiea de funer'1is. Por ínt~TIDédlo de~tes e d.as su,bstitu.ições que, 

engen:dratn, voltam >a inlensificar-se as atividades de ptoduç:ão co
letiva& e de oi&tribuição êle recursos em termos· d,e urna ,econ,dmia 
tradicional, ~e mesmo tempo que se afirma a sua espeéifieídade. 
enltutal frente ao Barae e aos outros "índios'·'. 

~- •·• ~ ~ 1 --

D.4rafite ós funerais,. oonsumam~se as prati~s d~ nivela~o de re-
curaos. que poderiam levar à aonso1itla~ã0 de e-ventuaiS diferenças de 
ç:lasse; embora já s~ esboeem tendên'OÍas diss.~iativas pelo aeúm11llo 

de prívi'lé"gios eerimoniais por parte àe alguns, que se n~gam a aderir 
à ordem impusta pelo& Barae, em detriment© de outros que "vivem 
como bmnoos"· e que detêm maior m@lta de pri~tlégj:.0s materiais. 

O ·desfeeho '<lo pr0aesso do contat.o entre Boro:r:o e Barae não é 
previsível, emoora predominem a~ tendências associativas .;CStímuladas· 
pelo fat6 de ainda, serem. as aldeias boro10 as provedoFas de .rooursos 
alimentares e est>itituais mínimos para garantiF a inserÇã@ dos rema
nescentes da tribo no. mercaâ0 regional de traba1h6. Por ora, a própria. 
dínâmica dt> sistema de expansão da eq>nom:ia ~egional eontinua en
gencjrando ~r preservação. das formas de produção e distribuição tr~di
cionais, não qapitalistas, c<>mplementos- indispensáveis à o:Fdem mais, 
ampla em que se i$ei'em, o que .. explica o fato de se eonti.n~r per
mitindo a realização dos funeraiS para os Bô.rQ:ro da a,tuálitlade,. 
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Momentos de -afirmação de prestígio social ôás chefe:s botoro; 
os funerais são racioncaliz.àdos e senti6os sob 'a forma da atuaçãe 
de detenninatl~s eptiqac.Jes s0brenaturàis associadas à rnanutenç.ão. 
de. formas de moralidade tradiciortaft impondo' limites às formas de 

integ.raç~o econômica b.as€ad:as na valorizaçâQ do aumento da pr0-

dutividé!de. Isto porque o auin'e'Jito de reeursos materiais, de um .in
divfduo é conceoido eum0 ameaça implíGita aos ouiros m.emliros 
da· sua aldeia, ·e'iXplicavel, segund0 FosteJ,; pela "rtnagem da limi'tação 
dos bens", carae!terística básica d~s ~çiedaçj~~ ttadieionalistas de 
modo geral (cf. Foster, 1967:300-324), razão suficient0 para Justi
ficar a sua nivelação peri~dica po,r intermédio de meca_nistnos c;e

rimoniais. Tal orientação c.ouservadeta implléa limites para o de~ 
senvol~it:nento de. proje:.t()s tpo~ràtjvos d.e qualquer natuteza_,, s~ja 
JJ.ara eon.solidar. a organiza~ão político-e,t;onômiea local frente .às 

&resc~ntes pte.ss~ões· do civilizado e engajar-S'e em projetos de de
sell.volvimento vi$ando a;o aumento da produtividade,. seja para opor
se., çomo uniq,ade p.ôlítica c-0~~a, às formas de superexpl'ora.ção do 
trab~lho dÇ.senvol:vldas pelo dotnínadot branco. 

e (unera.l borqto, em seu si"gnifícado mais ampla, expressa, por
tanto, uma estratégia Çie adapta~ãG» ae ambiente que inclui o dom'i
nÇÍd~r õ.ranco e fac~ ae qual é preciso organizar..:se. como unidade 
distinta, domo Bororo (Bo~J, em 0p.osi:ção aos J!Jara~, os "'civiliza
dos~', e os outros ~'índios'-'. :As ·formas de distinção socj:al b<Jseadas 
rtó dilíheiro e na ríqueza material S'át> peri0dicam~,iile nível;;tliàs -tlú
rante os funérais, quand(} se queimam os pertences do mótto edis

ttíbuem dinheiro .e 0bj'etos eJiltl'.e DS membres oa oom.tJniôade qµe, 
fora dt>s· funerais, se voltam novamente para o mundo dos B·arae, 
sem o qual não poderiam mais subsistir. 

Gtlnfiguram-se assim os diversos nrovhnenios ,histó:ticos da dia
lêtiGa do processo de e.ontato int~iétniço, ~ujo desfei\:·bo não ê claro, 
embora existam ind-íeios de novas contrattiÇ.ões inlenias geradàs pe~ 
los próprios funerais·; cuja exacerbação poâerã-, a médio ou long0· 
praEel'~. e:ompromet~r"' eficiência. d~sta comp}ftNa estratdgia de adap

ta~ã0. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

SE OS FUNERAIS CONTINUAM SENDO FEITOS ATÉ HOJE, É PORQUE 

representam mecanismos eficientes de adaptação à nova situação 
de vida face a dificuldades internas e externas exacerbadas pelos 

efeitos deletérios do contato. Envolvem o provimento de condições 

morais e alimentares mínimas para os Bororo absorvidos como mão

de-obra barata e produtora de artesanato ou peixe para o mercado 
regional, ao mesmo tempo que representam mecanismos de inte

gração dos Bororo aldeados nos mercados de víveres e objetos ma

nufaturados, em conseqüência das práticas de dizimação periódica 

da propriedade dos finados. 
Dada a ambigüidade associada às formas de subordinàção ao 

"civilizado", fornecedor dos recursos básicos à sobrevivência ao 
mesmo tempo que causador de novos tipos de doenças, mortes e 
infortúnios, os funerais podem igualmente ser interpr:etados como 

mecanismos de controle das relações ínterétnicas, pois, tensas du
rante as cerimônias por um processo de inversão da hierarquia, quan
do os chefes locais comandam de modo absoluto as atividades de 
todos os presentes congregados para o cerimonial, estas se norma
lizam na rot_ina ( cf. Gluckman, 1954), quando os mesmos líderes 
se voltam para a barganha c9m os Barae. 

A inversão ritual da hierarquia durante os funerais, associada a 
manifestações abertas de hostilidade contra o branco cujo compor
tamento não corresponder às suas determinações, poderia ser vista 
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como um processo de catarse1 acarretando a compressão periódica 
dos Bororo, por maiores que sejam as suas divergências em oposi~ão 
aos Barae. 

A hipótese de. Hertz acerca do enterro secundário como forma 
definitiva de absolvição dos enlutados deve ser redefinida para os 
Bororo. Se o enterro secundário coincide com a chegada da alma 
à sua morada final, o luto só é levantado pela caça do animal de 
desagravo, o Mori, expressão dos últimos resquícios do finado, alma 
animal transformada em algum animal predador. 

Para os Bororo, a superação da Morte é sempre feita por meio 
de uma grande caçada, "tema" que também permeia a sua conceMão 
de vida, expressão de uma "cultura de caçadores". Da perspectiva 
caçadora,. as vivências reais e imaginárias são sempre concebidas 
em termos de "lutas/caçadas" contra "inimigos/animais", estes úl
timos expressão tlos problemas e dos perigos que permeiam a exis
tência humana. Homem pode abater Animal,. mas este também pode 
chegar a matá-lo, principalmente quando o oponente é um Bope 
intratável e desconhecido como o "civilizado". E o Bororo, intrigado 
com as peripécias deste seu novo .dominader, constata melancoli
camente: "Bororo tá acabando ... " 

Apesar das dúvidas geradas pela ns>va ordem das coisas, o Bororo 
continua agindo como se as suas tradições fossem tão válidas, se 
não mais ainda, do que antes do contato interétnico. E, o fato de 
os Bororo estarem perdendo terreno para os Bope, companheiros 
dos perigosos Barae, nada mais é do que a conseqüência inevitável 
da própria lógica tradicional de uma cultura caçadora que sempre 
justifica as grandes perdas e infortúnios pela própria falibilidade de 
Homem. 

O funeral é considerado extenuante "trabalho" pelos Bororo e 
"não-trabalho" ou "lazer" pelos "civilizados" que, observando as 
refeições comunais e certos "brinquedos11 alegres, projetam neles 
as .suas próprias representações culturais. 

A não-agressão ou a paz imposta pelos Barae, simbolicamente 
e~pressa por um rito de entrega de armas, evoca o ritual de subor-
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dinação do Bari por ocasião do seu primeiro encontro com o seu 
Bope, quando lhe entrega as armas e passa a obedecer às normas 
prescritas aos xamãs que com ele se comunicam: a generosidade, 
a docilidade e a não-agressão. Contudo, diversamente dos Bope tra
dicionais, muito fortes antes do contato interétnico, que enviavam 
os víveres necessários à sobrevivência dos Bororo, os Barae não 
assumem as suas obrigações: provê-los de tudo - alimentos, roupas, 
~inheiro e demais recursos necessários às novas condições de so
brevivência. 

E exatamente porque entraram nesta dependência em relação aos 
Barae, abriram mão das suas riquezas tradicionais: enfeites e pin
turas, territórios de caça, pesca, coleta e cultivo. Visto terem sido 
espoli~dos de suas rique~s, vêem-se no direito de receber compen
sação pelas perdas sofridas. Como esta nunca lhes é oferecida, re
força-se' a conduta do Bororo "ttickste.-~' que, como Mer4 quando 
perambulava sobre a terra, esperava pacientemente. o momento ade
quado para tirar do seu antagonista tu.do aquilo que lhe parecia 
necessário e justo para o abastecimento da comunidade. 

As transações interétnicas são sempre feitas com segundas inten
ções, não explícitas, seja por parte dos Barae, ávidos de dinheiro, 
de terras, mulheres, objetos ou conhecimentos, seja por parte dos 
Bororo, em busca de alimentos ou objetos manufaturados, indispen
sáveis à sobrevivência em ambientes profundamente transformados. 
Os Boror.o, mesmo 'luando fascinados pelos objetos, ainda resistem 
à tentação de obtê-los a qualquer preço, procurando manter a sua 
"auto-imagem'', em termos de uma adesão mínima a valores étnicos 
que, transcendendo ao imediatismo das situações, também caracte
riza a atitude de M eri, o grande "trickster" que, apesar de. oportunista, 
é leal aos seus parentes. 

Se os Barae seduzem os Bororo com coisas demasiado atraentes, 
merecem ser retaliados, roubados e pilhàdos dos bens que atiçam 
tanta cobiça. Desta perspectiva, a racionalização dos Bororo enqua
dra-se como uma resposta adaptativa à mentalidade empresarial dos 
civilizados que, presidindo as diversas modalidades de superexplo-
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ração do trabalhador bororo nas áreas de criação de gado e de cultivo 
das grandes fazendas do Mato Grosso~ ostentam muita riqueza, sem 

dividi-la com ninguém. 

GLOSSÁRIO* 

Adugo - onça 
Ae - cordel de cabelos ,humanos 
Aije(-doge) - zunidor(es), monstro(s) aquático(s) 
Aije-dege Aroe - cerimônia de representação dos Aije-doge 
Aije Muga - clareira cedmon:ial, a oeste, fora d.a aldeia, ond.e se 

inicia a cerimônia Aije-doge Aroe 
Aije Rea - o caminho que leva do Aije Muga ao pátio central da 

aldeia 
Akaruio Bokodori - chefe lendário associado ao subclã mais im

portante do clã Baadojebage Cobugiwuge, da metade Ecerae, ir
mão menor de Bakorokudu 

Apiborége - clã dos "donos da palmeira do aouri", da metade 
'Fugarege 

Aredu Baito- mulher solteira, parceira sexual dos jovens solteiros, 
residentes na choupana central, a casa-dos-homens bororo 

Aroe - morto (humano ou animal), alma humana, espírito aquático 
Aroe Etawara Are - xamã intermediário entre os homens e os 

Aroe 
Aroe Etawujedu - representação ou dança no pátio da aldeia em 

homenagem aos mortos recentes e ancestrais clânicos 
'Aroe Maiwu (-ge).- morto(s) recém-falecido(s), "'substituto(s)" de 

motto(s) recém-falecidó( s) 
AroeMarigudu-morto(s) falecido(s) há muito tempo, ancestral(is) 

clânicos · 
Aroroe - clã dos "larvas", da metade Tugarege 
Ba - aldeia bororo, estojo peniano 

• FONTE: AJbisetti e Venturelli, 1962; Crocker, 1967. 
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Baadnjeba (ge) - dois clãs de chefes "construtores das aldeias,,, 
os mais importantes da metade Ecerae 

Bai(-doge) - choupana(s) da periferia, ocupada(s) pelo(s) grupo(s) 
doméstico(s) 

Bai(Mana gejewu) - choupana central, maior que as da periferia 
Baire - plural de Bari 
Baitagogo - herói cultural e chefe lendário associado ao subclã 

mais importante do clã Aroroe, da metade Tugarege 
Bakorokudu - chefe lendário àssociado ao subclã mais importante, 

do clã dos Baadojebage Gebeg.iwuge) da metade Ecerae 
Bakotoro.- espírito chefe da aldeia dos mortos, os Aroe, associado 

ao ocidente 
Bapo kurireu - chocalho grande 
Bapo rogu - chocalho pequeno 
Barae - "civilizados" 
Barege - plural de Barogo 
Bari - xamã intermediário entre os homens e os espíritos Bope 
Barogo - animal 
Barogo morice - animal de desagravo caçado em nome de um morto 
Bokodori - clã dos "tatus-canastras", da metade Ecerae 
Boe - autodesignação dos índios Bororo 
Bope - espírito da natureza associado a animais, plantas, espécies 

minerais e fenômenos celestes . 
Boroge - herói cultural e chefe lendário associado ao subclã mais 

importante do clã Apiborege, da metade Tugarege, irmão menor 
de Baitagogo 

Bororo - pátio central da aldeía 
Cebegiwu(ge) - de baixo, mais próximo a oeste 
Cobugiwu(ge) - de cima, mais próximo a leste 
Ecerae - metade cujas choupanas se localizam no semicírculo se

tentrional delimitado pelo eixo leste--oeste que passà pelo M atw 
Pa, Bai Mana Gejewu, bororo, Aije rea e Aije muga 

Erubadare - amigo formal, parceiro na cerimônia de outorgação 
dos estojos penianos, cunhado potencial 

I adu - companheiro de "um outro", de um morto também designado 
de Aroe Maiwu, o "substituto" de um morto recém-falecido 

ledaga(-mage) - chefe(s) clânico(s), encarregado(s) de zelar pelos 
vivos e mortos do seu grupo de parentes próximos 

Ika - instrumento de sopro semelhante a uma trombeta ou flauta, 
usado pelo representante do espírito Bakororo durante as ceri
mônias ligadas à vida e à morte dos Bororo 

Itubore - espírito chefe da aldeia dos mortos, associado ao oriente, 
irmão do espírito Bakororo 
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lwagudu(-doge) - clã dos "gralhas", da metade Tugarege 
Kado - espírito "Taquara", taquara 
Kie - clã dos "antas", da metade Ecerae 
Maereboe - seres eternos, habitantes dos céus 
M aguru - migraçõe~ sazonárias 
Mano Pa - clareira cerimonial, a leste, fora da aldeia, onde se 

inicia a cerimônia do Mano 
Meri - herói mítico, "trickSter", que originou os Maereboe e demais 

Bope do céu · 
Mori - compensação por alguma ofens·a, desagravo 
Paiwoe - clã dos ''bugias'·', da metade Tugarege 
Pana - instrumento de sopro feito de duas ou mais cucurbitáceas, 

usado pelo representante do espírito ltubore 
Powari - cabacinha usada como instrumento de sopro, repre-

sentando o ·morto, e usada pelo Aroe Maiwu 
Roia - cantos clânicos 
Roía epa - cantador, "puxador" de danças 
Tori - espírito "Pedra", montanha 
Tugarege - metade cujas elio.iipanas se localizam no semicírculo 

meridional, delimitado peló.-eí·xo l~ste--oeste que passa pelo Ma
no Pa, Bai Mana Gejewu, bororo, Aije rea e Aije muga. 

--;:=----·-.;;:;·~~~:,:_ ~ . : ,..$SP' 
.lia 
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Apéndice 1 

A ORIGEM MÍTICA DAS DOENÇAS CAUSADAS POR Aroe 
(ALMAS DE MORTOS E ESPÍRITOS AQUÁTICOS) 

I 

As clo.enças originaram-se da mulher Birimadorodo, uma mulher 
do clã de Baitagogo. Esta, desrespeitosa com a sua mãe, que, ~orta 
sob uma esteira, não ficaria com o filho para que pudesse acom
panhar os homens numa pescaria, deixou-o numa forquilha de árvore 
onde a pobre criança abandonada acabou morrendo, transforman
do-se num.termiteiro. Na volta, Birimodorodo descobre o filho trans
forlllado pelos maus espítitos e, muito zangada, intoxicou-se com 
peixes crus que haviam s-ido envenenados e.em timbó. Intoxicada 
pelos peixes, Birimodorodo começou a sentir fortes cólicas e a ar
rotar, espalhando assim os maus cheiros por todo lugar. Acabou 
sendo morta pelos próprios irmãos maiores que lhe cortaram a cabeça 
e as pernas, jogando-a numa lagoa, ao mesmo tempo que enunciavam 
certas fónnulas mágicas ptotetivas. Tais lagoas costumam ter cheiros 
ruins, principalmente às margens, por causa de restos de resinas e 
plumas usados pelos homens durante as representações cerimoniais, 
que podem causar doenças. Por isso, ao tratar do doente, o Aroe 
Etawara Are diz tirar-lhe o cheiro do Mano, do Aije, do Noa, subs
tâncias associadas a regiões pantanosas, insalubres, de cheiros féti
dos, tal como aquele que emana dos cadáveres ainda não lavados 
(cf. Albisetti e VenturelJiJ 1969:577; 1962:116). 



Apêndice 2 

ORIGEM LENDÁRIA DO /adu, O "SUBSTITUTO" DO FINADO, 
TAMBÉM DESIGNADO DE Aroe Maiwu, 

E 00 XAMÃ DAS ALMAS, O Aroe Et-Awara Are 

"Uma lenda anterior aos atuais ritos fúnebres narra a iniciação 
do primeiroAroeEt-AwaraAre. Diz que um Bororo anônimo odiava 
J akomea Okwoda, membro do clãlwagut:fudo.geCebegiwuge, e espe
rava ocasião propícia para assassiná-lo. Certo di~, durante uma ca
çada coletiva a porcos-do-mato, matou-o traiçoeiramente, ferindo-o 
pelas costas com urna extremidade do arco usado como lança, e 
fugiu. J akomea Okwoda, durante a vida, tinha advertido os parentes: 
'se quiserdes agradar-me, mes.mo depois da .minha morte, preparai 
um ch·aruto e uma vasilha de água doce com tabatinga e entregarei 
tudo a Okoge Ekureu, do clã dos Bokrodori Ecerae Cebegiwuge, o 
qual foi meu padrinho na cerimônia da imposição do estojo peniano. 
Estas coisas serão usadas somente por ele. Fazei tam9ém um powari 
aroe, instrumento musical de sopro, que ficará de lembrança minha 
na choupana de minha mãe.' No dia seguinte ao assassinato do 
bororo, os índios encontraram o cadáver e o inumaram na floresta, 
segundo o costume daquele tempo. Passados poucos dias, achando-se 
os homens reunidos a beberem vinho de acuri, saiu da vasilha que 
continha a bebida uma voz que dizia: 'Sou J ako~ea Okwoila e faz 
pouco tempo que fui trucidado; se os bororo quiserem lembrar-se 
de mim, nomeiem Okoge Ekureu meu representante e lhe ofereçam 
o charuto e a água com tabatinga.' Este, que foi assim o protótipo 
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dos I adu-mage, representantes de algum finado, procurou logo o 
assassino e, usando a arma do defunto, matou-o com uma flechada. 
A voz que no começo havja saído da vasilha continuava a manifes
tar-se provindo, porém, da boca do indivíduo que.lhe estava sentado 
em frente: o Aroe, alma, falava por bocà dele. Aquele foi o primeiro 
Aroe Et-AwaraAre do qual se ignora o nome" (cf. Albisetti e Ven
turelli, 1962:119). 

-

I 



Apêndice 3 

A GUERRA OOS BORQRO DE ANTIGAMENTE 

As guerras equivaliam a expedições de caça de animais de grande 
porte como felídeos, predadores muito perigosos que viviam ata
cando as aldeias dos antigos. Segundo S1einen, "o cacique manda 
na guerra e determina a caçada durante a paz" (cf. Stelnen, 1940: 

635). 
Apesar do longo período de lutas entre os brancos e os Bororo, 

são poucas as informações que nos fornece a bibliografia. Dispomos 
de informações acerca de lutas contra os Guató (cf. Koslowski, 
1895), Kaiapó (cf. Steinen, 1940) e Xavante (cf. Átbisetti e Ven
turelli, 1962). 

Segundo Rondon, a cooperaçãe nas guerras baseava-se nos laços 
de solidariedade entre os "erubadarere", cunhados potenciais, ho
mens associados entre si pela cerimônia. de imposição do estojo 
peniano, aliança sempre decidida pelos irmãos mais velhos ou tios 
maternos dos diversos rapazes que costumavam ser iniciados em 

grupos (cf. Rondon, 1948:151; Viertler, 1976:134). 
Nos mitos fala-s~ da invasão, por parte dos Bororo, de uma área 

de urucuzeiros (Bixa orellana) possuída pelos Kaiamo-doge (tribo 
inimiga). O ataque foi liderado pelos heróis Birimado, do\ clã dos 
Aroroe, e seu irmão menor, AroiaKurireu, do clã dos Iwaguf':doge, 
ambos pertencentes à metade dos Tugarege. Os guerreiros\ bororo 
levaram muitas noites até chegar ao urucuzal, gerando vir entas 
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represálias por parte dos seus donos. Estes mataram quase todos os 
Bororo, excetuando uns pçucos so~reviventes, que lograram fugir 
para organizar a vingança .pelos .guerreiros mortos (cf. Albisetti e 
Venturelli, 1939:30). No mito do chefe Jerigi Otojiwu, fala-se tam
bém de lutas contra os Korogel seguidas de cantatas amistosos, 
além do casamento eritre chefes bororo e cativos de guerra ( cf. 

Albisetti e VenturelH, 1969:27 e 271). 
Segundo Cruz, as atividades guerreiras ·estavam a cargo dos Tugp 

Boigarege (os donos dos arcos e flechas - tradução nossa), sel~ 
cionados a partir de jovens, que se sujéitavam a duros treinamentos 
físicos (carregamentos de peso, corridas principalmente, associados 

aos funerais), abstenções sexuais e alimentares, utilizando arcos de 
vários tipos~ flechas fortes e agudas, p~nhais e .serrilhas de cauda 
de arraia atadas ao dedo para anavalhar o adversário. Cultivavam 
o autocontrole, vomitavam para purificar o corpo; alimentavam-se, 
nas suas excursões, de provisões encontradas ao longo de suas. rotas. 
Eram sempre acompanbadC?s pelos Baire (xamãs), que faziam pre
visões q~anto ao destino. da expedição. Usavam o ae (cordel feito 
de cabelos numanos) em volta do crânio, que também funcionava 

como armadura para a luta c?ntra .º inimigo, e quando colocado no 
braço ou perna, contra ~ flechas e as garras de grandes felídeas. 

Tocpvam o poari (gait~ 'fei~a de cabaça ou ca~acin~a .funerária) e 
comunicavam-se por uma hngua.gem de assobios e 1m1favam, sons 
·de animais como os macacos. Faziam cuidadosas investigações an1es 

de atacar qualquer inimígo, disfarçando-se por meio de pinturas _e 
coberturas vegetais para controlar os movimentos da vítima. Man
davam dois deles como espiões, que se comunicavam por senhas 
para constatar a exata localização do inimigo. Em seguida, dispostos 
em cercos, atacavam-se batendo em retirada por serras ou pedregais 

que não deixassem vestígios. 
Nos seus ataques a aldeias inimigas, tocavam as caQacinha~, pro

vocando infernal gritaria que os animava, enquanto deixava perple
xos os adversários. Se estes resistiam, queimavam-lhes as choupanas 
por meio de flechas incendiadotas. Segundo Cruz, não poupava.m 
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os inimigos nem faziam prisioneiros, salvo os chefes, cujas mãos 
amarravam à frente com uma cordoalha de cabelo, conduzidos até 
a aldeia, onde, depois de interpelados, eram massacrados, tirando
lhes arcos e flechas, enfeites e demais objetos de sua propriedade. 
Cortavam a cabeça aos civilizados para expô-las num varal na chou
pana central, onde permaneciam por muito tempo, pintados de urucu 
e enfeitados com penas de aves ao som dos cantos de triunfo (cf. 

Cruz,. 1941:171-182). 
Os dados de Cruz são confirm~dos pelos missionários: 

'"Os Bororo levavam em forma de colar, como troféus de vitória, 
os dentes dos civilizados mortos por eles. Alguns se gloriavam 

de levar pendurados ao pescoço as mandíbulas dos homens e 
mulheres civilizados que tinham matado. Adorno precioso que o 
homem oferecia à sua esposa, com que o moço mimoseava sua 
preferida. Karl von den Steinen atesta ter visto no pescoço de 

algumas mulheres este macabro troféu de guerra . Quando Von 
den Steinen atesta, posso afirmá-lo por ter eu me~mo visto o 
pescoço de uma mulher com colar formado pelos vários dentes 

de um ou mais civili~dos, que o próprio marido, grande cacique 
da tribo, tinha vitimado" (Colbacchini e Venturelli, 1942: 150). 

Apêndice 4 

A FORÇA UE Meri, O Bope NO CÉU 

Conforme o mito da Subida de Meri ao Céu, este foi expulso 
pelo vento criado pelo abanico das mulheres possuidoras das grandes 
panelas de barro (arfa), quebradas pelo "trickster" antes de subir 
ao céu, abanado fortemente pelas ventarolas das mulheres Karáwoe 
(aves da lagoa) (cf. Albisetti e Venturelli, 1969:1139). Também os 
caçadores costumam ser abanados em sinal de deferência pelas mu
lheres por eles beneficiadas e que devem preparar-lhes grandes pa
nelas de comida. Desta perspectiva, Meri simboliza o caçador que, 
pela oferta do Mori, exige para si os melhores quin~ões do alimento 
servido no Bai, além de Rropiciar o leva,ntamento do luto, o corte 
dos cabelos e 0 uso de pintutas por parte dos enlutados, enc~l'rregaclos 
de voltar às suas atividades produtivas. Liberados do luto, os Bororo 
"reconstroem" a sua vida doméstica bloqueada pelo morto, respei

tando e alimentando os seus "filhos" rituais, os "substitutos" dos 
seus mortos, além de oferecer-lhes as insígnias do subclã do finado 
sob a fonna de alguns nomes e enfeites que estes podem usar li
vremente. Domesticam, assim, a inveja e a cobiça pelos lindos en
feites possuídos por alguns subclãs, sentimentos estes extremamente 
disruptivos quando não satisfeitos, caracteristicamente associados a 
Meri, sempre muito invejoso dos donos de belos couros, lindos ma
chados, belos arcos ornamentados, conquistados por "trocas" não 
voluntárias com os seus donos: trocas mortuárias em que, pela pres
tação de pesados serviços mortuários, o caçador Meri obriga o "do-
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no" a J;etribuir-lhe com o enfeite ou a arma desejada, já que um 
morto (Aroe) vale muitos enfeites, flechas e arcos quando é vingado 
pelo abate de uma bela onça. 

Meri, o caçador, é d<?mesticado quando se impõem as regras da 
distribuição do alimento do Bope, expressão de um novo equilíbrio 
entre representantes de metades diversas, Ecerae e Tugarege, e entre 
homens mais jovens, guerreiros e caçadores yalentes, e homens mais 
velhos, chefes clânicos que, rompendo a exclusividade da posse 
sobre alguns dos seus enfeites, conseguem atrair preciosa mão-de
obra para liberar do luto e alimentar os membros dos seus grupos 
domésticos, as choupanas das suas parentas. Por seu lado, os jovens 
caçadores almejam a obtenção de enfeites plumários, insígnias de 
prestígio. Antigamente ofereciam-se as mulheres mais novas do clã 
beneficiado para os grandes caçadores de onça, enviadas, todas en
feitadas e pintadas, junto com os enfeites e as ~rmas, de Mori, por 
vezes ponto de partida para a geração de filhos e a ascensão na 
hierarquia do poder dos homens casados ("Mito das Pombas", "Mito 
de Magurereu"; cf. Albisetti e Venturelli, 1969:699 e 709). 

A PROPRIEDADE DOS CLÃS 

Pode ser dividida segundo os seguintes critérios: 
1. 0 Roia - c~ntos, tradi~ões orais (por vezes designadas de Bnkaru ); 
2.º Aróe - espécies materiais e espirituais, no caso conjuntos 

de vestes, pinturas, enfeites e coreografias formando as danças ou 

"representações" dos rnortos (Aroe Etawujedu), o requinte da arte 

manufatureira e estética corporal criada pelos chefes clânicos, razão 

~la qual conferem alto prestígio social, sempre ofertados a subclãs 
da outra metade; 

3.º Bororo - direitos de fazer a representação de certos Aroe,. 
outorgados po_F seus "donos'', clãs da outra metade, o que implica 

o prestígio de receber pinturas e enfeites e mostrar a habilidade 

física, em especial no caso do caçador eleito como "substituto", que 

deve participar d~ todas as danças coletivas, além de realizar a sua 
própria, em homenagem ao finado; 

' 4.º ledaga-mage (no feminino, Im.arugo-mage) - espécies que, 
fora do contexto funeral, ~são referidas em cantos e mitos, seme

lhantes a espíritos guardiães dos membros de mes·mo subclã (Iedaga), 
a ele filiados por nomes pessoais (cf. Viertler, 1976:25), mas que 

também podem se inspirar em detalhes da parafernália cerimonial 

a ele associada; visto que cada clã constitui um aglomerado de di
versos Iedaga-mage ou subclãs, estes se.distingu~m por enfeites e 

danças mais ou menos importantes durante a realização dos funerais. 
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Estas distinções se diluem na vida cotidiana, quando os ledaga-mage 
representam os chefes de grupos domésticos, simbolizad:os pelos 
diademas de penas de arara; 

5.0 Mori - alimento, nomes, enfeites e privilégios de propriedade 
estritamente individual, obtidos pelo membro de um clã como re
tribuição a serviços prestados aos mortos e a indivíduos enlutados 
ou abandonados da outra metade. 
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importantes junto aos índios Bororo d.o Mato 
Grosso, sobre temas de organização social e 
de religião. Vem se dedicando ao ensino da 
Antropologia na Universidad.e de. São Paulo 
desde 1965, enveredando, durante os últimos 
anos, por trabalhos de pesquisa no cmnpo da 
Ecologia Cultural e no campo da fenomeno
logia das religiões indígenas. Publicou Os 
Kanuryurá e o Alto Xingu. Análise do pro
cesso de integração de uma tribo numa área 
de acu/~uração intertribal; As aldeias boro
ro: alguns aspectos de sua organização so
cial; Ecologia Cultural. Uma antropologia 
da mudança e A duras penas. Um histórico 
das relaçôes e11tre í11dios Bororo e "civili
zados" no Mato Grosso. 

Capa: Estúdio Hucitec, sobre ilustração e foto de Renate 

Brigitte Viertler. 

Foto da capa: A exuberância da coroa de penas de um 
chefe ciânico bororo que, ostentando uma bela viseira de 
penas de japu, entoa os cantos funerários em homenagem 
ao seu parente morto. 
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