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Resumo 
 

 Esta dissertação se concentra no parentesco e na onomástica bororo, povo indígena 

que habita o sul de Mato Grosso. O duplo objetivo do trabalho é, por um lado, oferecer uma 

síntese da literatura etnográfica bororo sobre tais temas e, por outro, esboçar algumas 

hipóteses e reinterpretações desse material. Para tal, aborda-se quatro conjuntos de questões 

que correspondem aos quatro capítulos desta dissertação. Primeiramente, busca-se analisar 

como as primeiras etapas da fabricação da pessoa – a saber, a couvade, a nominação e a 

iniciação masculina – implicam a diferenciação de certas relações-chave do parentesco 

bororo. Em seguida, aborda-se como o perfil terminológico crow que essas relações 

assumem interage com o regime matrimonial, frequentemente reduzido a um sistema de 

metades exogâmicas. Passa-se então a examinar a literatura sobre o plano da aldeia bororo e 

seu repertório espacial de nomes e riquezas. A questão, aqui, é compreender os mecanismos 

por trás da “segmentaridade” bororo que divide a aldeia em metades, clãs, sub-clãs e name-

sets ou “linhagens”. No último capítulo, investiga-se a escatologia e a última etapa do ciclo 

funerário bororo: a vingança (mori) do morto efetuada por meio da caçada de um grande 

predador. Os prestigiosos nomes e troféus conquistados por meio desta são analisados 

enquanto marcos no ciclo da vida masculino e feminino. Ao fim, algumas hipóteses são 

levantadas sobre a diferenciação de gênero entre os Bororo e sua relação com a circulação 

de alimento. 
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Abstract 
 

 This thesis studies kinship and onomastics among the Bororo, an Indigenous people 

inhabiting southern Mato Grosso, Brazil. On the one hand, the thesis provides a synthesis 

of the ethnographic literature on the Bororo concerning these themes. On the other hand, it 

outlines hypotheses and offers reinterpretations of the available data. To this end, four sets 

of issues are addressed, corresponding to the four chapters of this thesis. In the first chapter, 

I analyse how the first stages of the fabrication of the person - namely the couvade, name-

giving and male initiation - imply the differentiation of certain key relations of Bororo 

kinship. In the second, I address how the Crow features of the kinship terminology interact 

with the matrimonial regime, which has often been reduced to a system of exogamous 

moieties. In the third, I examine the literature on the Bororo village plan as a spatial repertoire 

of names and wealth: the question here is to understand the mechanisms behind the 

"segmentarity" that divides the Bororo village into moieties, clans, sub-clans and name-sets 

or "lineages." Finally, the last chapter investigates eschatology and the last stage of the Bororo 

funerary cycle: the revenge (mori) of the deceased carried out through the hunting of a large 

predator. The prestigious names and trophies conquered in the hunt are analysed as 

milestones in the male and female life cycle. In the conclusion, some hypotheses are raised 

about gender differentiation among the Bororo and its relation to the circulation of food. 
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Nota sobre a grafia em Bororo e outras convenções 
 

 

 As palavras na língua bororo e em outras línguas indígenas ou indo-europeias – com 

exceção de nomes pessoais e designações de clãs, metades e heróis míticos – estão em itálico. 

Salvo algumas exceções, a tônica das palavras em bororo se encontra na penúltima sílaba 

(Nonato 2008: 28). A grafia da língua bororo varia consideravelmente na literatura 

etnográfica. Busco manter uma grafia próxima à utilizada pelos indígenas atualmente – tal 

qual registrada por Nonato (2008). Essa grafia consiste em uma versão simplificada daquela 

utilizada nos primeiros trabalhos etnográficos dos missionários salesianos (Nonato 2008: 31; 

e. g. Colbacchini & Albisetti 1942). Os grafemas utilizados permitem uma leitura sem desvios 

fonéticos significativos por um falante do português. O único elemento da grafia que exige 

apresentação é o grafema < č >, que corresponde ao fonema /tʃ/, como na palavra inglesa 

“chair” – os etnógrafos anglófonos tendem a utilizar o grafema < x > para esse som na 

língua bororo. Todas as traduções literais de palavras ou expressões em bororo estão entre 

aspas simples. 

 Posições genealógicas são indicadas por meio da notação inglesa convencional. Desse 

modo, F = pai, M = mãe, B = irmão, Z = irmã, S = filho, D = filha, Ch = filhos 

(independente do sexo). Forma-se, por exemplo, ZS = filho da irmã e MBD = filha do irmão 

da mãe. Utiliza-se “e” e “y” antes dos termos para os germanos como diacríticos de idade 

relativa (e. g.  eB = irmão mais velho que ego, yZ = irmã mais nova que ego). Os símbolos 

♀ e ♂ são empregados antes de um kintype para indicar a diferença entre “mulher falando” 

e “homem falando”, respectivamente. 
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Introdução 
 

 

 Esta dissertação consiste em uma imersão na literatura etnográfica sobre os Bororo, 

povo indígena que habita o sul do estado de Mato Grosso. Tal imersão é orientada por um 

conjunto de problemas antropológicos extraídos do que podemos chamar, em sentido 

amplo, estudos de parentesco e onomástica. Espera-se, assim, oferecer uma dupla 

contribuição ao estudo dos Bororo: por um lado, fornecendo um mapeamento introdutório 

da literatura sobre o parentesco e a onomástica desse povo que possa ser de interesse a 

futuros pesquisadores e, por outro, sugerindo algumas reinterpretações desse material. 

 Ao longo da dissertação, abordarei, de diferentes pontos de vista, um mesmo 

conjunto de relações (filiação, germanidade, conjugalidade, afinidade e amizade formal), tais 

como elas são concebidas e postas em prática pelos bororo. Assim, cada capítulo retoma um 

mesmo conjunto de relações, mas de um ângulo distinto: as variações temáticas se dão em 

torno de uma armação relacional constante. Esse percurso vai da emergência de tais relações 

após o nascimento até as reconfigurações impostas pela morte, passando pela forma 

terminológica que elas assumem e por sua interação com o repertório de diferenças contido 

no célebre plano da aldeia bororo. Já os nomes pessoais, como o leitor irá logo constatar, 

são os elementos básicos sobre os quais a intrincada arquitetura sociocosmológica bororo 

está erigida e, portanto, atravessam todos os ângulos de análise que serão assumidos ao longo 

deste trabalho. 

 A extensão e a densidade ímpar da literatura etnográfica sobre os Bororo permitem 

uma investigação bibliográfica detalhada dirigida exclusivamente a essa população específica 

– algo um tanto raro na paisagem etnográfica das Terras Baixas da América do Sul. Desse 

modo, excursos comparativos e considerações puramente teóricas são pontuais, estando 

sempre a serviço de uma melhor interpretação do material etnográfico analisado. Antes de 

darmos início à imersão no universo bororo que esta dissertação propõe ao leitor, é 

necessário apresentar a literatura sobre a qual repousam as análises que virão. Façamos, 

então, um breve sobrevoo pela história da “bororologia”. 
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“Bororologia”: uma subdisciplina do americanismo? 

 

 Toda a literatura etnográfica na qual este trabalho se baseia concentra-se em um 

segmento específico de uma população que, no passado, foi muito mais ampla. 

Originalmente, o território bororo ia das margens do rio Paraguai a oeste ao alto curso do 

Araguaia a leste, bem como de onde hoje se encontra a cidade de Cuiabá ao norte até o rio 

Taquari ao sul, ocupando uma área de cerca de 350.000 km2 (Colbacchini & Albisetti 1942: 

20; Viertler 1990: 20)1. Habitando principalmente as margens do rio São Lourenço, um 

afluente do rio Paraguai, e alguns tributários do Araguaia, o segmento em questão – os 

chamados “Bororo Orientais” ou “Coroados” – foram os últimos a estabelecer contato 

pacífico com populações não-indígenas.  

 O outro segmento bororo que ainda resistia à invasão de suas terras ao longo de 

século XIX ficaram conhecidos como Bororo Ocidentais (ou “de Campanha” e “Cabaçais”, 

dois “sub-grupos” ocidentais). Refugiados próximo às margens do rio Paraguai na região 

onde foi fundada a cidade de Cáceres, os Bororo Ocidentais tiveram suas terras brutalmente 

usurpadas ainda no primeiro quarto do século XIX por fazendeiros que começavam a ocupar 

a região (Viertler 1990: 47-48). O último registro disponível dessa população descreve-os em 

uma situação desoladora, aglutinados às margens de fazendas e já com poucos falantes da 

língua nativa (Petrullo 1932)2. Com o desaparecimento do segmento ocidental, a própria 

designação “oriental” perdeu sua razão de ser. A população que se tornou conhecida na 

antropologia sob a denominação “Bororo” é, portanto, aquela que habitava o coração de um 

amplo território, às margens do rio São Lourenço e de alguns afluentes do Araguaia, como 

o rio das Mortes. 

 Os Bororo contemporâneos somam hoje cerca de 1800 pessoas (Siasi/Sesai 2014), e 

habitam cinco terras indígenas: Perigara, Tereza Cristina, Tadarimana, Jarudori e Merure. 

Cada uma das terras (talvez com a exceção da recém-retomada TI Jarudori) é composta por 

uma ou duas aldeias cerimonialmente ativas (chamadas pelos Bororo em português de 

“aldeias centrais”) que são orbitadas por uma miríade de pequenos assentamentos ou, como 

por vezes se referem os Bororo em português, “aldeinhas”3. Os trabalhos etnográficos 

 
1 Segundo Albisetti & Venturelli (1962: 610), o nome Cuiabá seria uma corruptela do bororo “ikuia pa” (‘lugar 
da flecha-arpão’). 
2 Alguns autores descreveram os Bororo Ocidentais ao longo do século XIX (Florence 1977[1827];  Koslowski 
1895; Waehneldt 1863). 
3 Por ocasião das cerimônias funerárias, foco da vida ritual bororo, o movimento em direção às aldeias 
“centrais” e a dispersão posterior provocam notáveis reconfigurações demográficas de caráter periódico. Vale 
notar que apenas uma aldeia em cada TI (com a exceção de Perigara e Jarudori) apresenta a forma circular que 
se tornou conhecida através da literatura.  
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consultados se concentraram especialmente nas regiões de quatro das cinco terras indígenas 

atuais. A aldeia Perigara, na terra indígena homônima, formada por uma população com 

notável variação dialetal em relação às aldeias a montante, não foi palco de nenhuma pesquisa 

etnográfica de longa duração, sendo apenas visitada por pesquisadoras como Caiuby Novaes 

(1986) e Dorta (1981). A língua Bororo já foi classificada no passado como parte do tronco 

Macro-Jê (Voegelin 1966). No entanto, uma reconstrução recente da proto-língua desse 

tronco afasta uma relação genética entre a família bororo (que incluía no passado as línguas 

Umutina e Otuke) e o tronco Macro-Jê (Nikulin 2020)4.  

 Os Bororo deixaram sua marca na antropologia antes mesmo de as Terras Baixas da 

América do Sul terem despontado no horizonte da disciplina por meio dos trabalhos de 

Nimuendajú e Lowie (e. g. Nimuendajú & Lowie 1932). O relato produzido por Von den 

Steinen (1940) a partir de uma visita à colônia militar Tereza Cristina em 1888, onde estava 

aldeado um grupo dos recém “pacificados” Bororo Orientais, teve um impacto de longa 

duração na antropologia. Em 1910, com a publicação de Les Fonctions Mentales dans les Sociétés 

Inférieures (1951) por L. Lévy-Bruhl, um extrato do relato de Steinen (1940), no qual este 

afirma que “os Bororo ufanam-se de serem araras vermelhas” (: 453), torna-se uma célebre 

anedota etnográfica. Esta alimentará cerca de um século de debates sobre o literal e o 

figurado, a presença e a representação entre os povos extra-ocidentais (Vygotsky 1962: 71-

72; Geertz 1966: 37-38; Barnes 1969: 98; Crocker 1977b; Sperber 1982: 152-153; Fausto 

2020: 264-266). 

 A colônia Tereza Cristina, visitada por Steinen, foi cedida aos missionários salesianos 

ainda na década de 1890 (Viertler 1990; Caiuby Novaes 1993). Embora o controle católico 

da colônia não tenha sido bem-sucedido, a atuação missionária se consolidou com o 

estabelecimento, a partir de 1902, de três outros assentamentos em uma região cerca de 

duzentos quilômetros a nordeste, às margens de tributários do rio Araguaia. Algumas décadas 

antes da publicação da trilogia centro-brasileira de Nimuendajú (1939, 1942, 1946), A. 

Colbacchini e C. Albisetti, padres italianos que foram diretores das colônias de Sangradouro 

e Merure, respectivamente, publicaram, em 1925, o livro I Boróros Orientali. Organizado em 

verbetes temáticos, esse detalhado apanhado etnográfico e linguístico é resultado de décadas 

de convívio entre indígenas e missionários e consiste na primeira descrição etnográfica densa 

e baseada na coleta sistemática de dados de um povo indígena nas Terras Baixas da América 

 
4 O autor chega a notar aproximações da mesma ordem entre o Proto-Bororo, o Proto-Chiquitano, o Proto-
Macro-Jê e o Proto-Tupi: “isto é compatível com a ideia de que a família boróro seria equidistante aos três 
agrupamentos genéticos, podendo ser inserida, de forma provisória, na hipotética macro-família Macro-Jê-
Tupi”(Nikulin 2020: 67-68; grifo do autor). 
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do Sul5. Uma década se interpôs entre a primeira contribuição salesiana propriamente 

etnográfica e o surgimento de novas publicações sobre os Bororo na antropologia: os 

trabalhos de Lévi-Strauss (1936), M. Cruz (1939, 1941, 1943a, 1943b, 1944, 1945) e Baldus 

(1979[1937])6. 

 Em seguida, como nota Drago (2018: 121), um hiato de quase duas décadas (entre 

meados da década de 1940 e 1962) precedeu um salto de enormes proporções na 

“bororologia”: trata-se do período em que estava sendo preparado pelos missionários 

salesianos o primeiro volume da Enciclopédia Bororo (Albisetti & Venturelli 1962). As cerca de 

duas mil e setecentas páginas que formam o conjunto dos três volumes publicados da 

Enciclopédia (ibid 1962; 1969; 1976; 2002) – doravante EBI, EBII, EBIII (parte 1) e EBIII (parte 

2) – fizeram desta o mais extenso registro etnográfico de um povo indígena sul-americano. 

O estilo já havia sido antecipado em I Boróros Orientali: detalhadas descrições sem pretensões 

interpretativas.  

 A entrada da “bororologia” na era das chamadas “etnografias modernas” (ou, 

digamos, “pós-malinowskianas”) viria como resultado de um outro momento de grande 

impacto da etnografia bororo na antropologia em geral. Dois artigos de Lévi-Strauss, As 

Estruturas Sociais do Brasil Central e Oriental (1958a [1948]) e As Organizações Dualistas Existem? 

(1958b[1956]), nos quais os dados bororo ocupam um lugar central, impulsionaram um 

conhecido debate entre o antropólogo francês e D. Maybury-Lewis (1960; Lévi-Strauss 

2013). O esforço comparativo do fenômeno do “dualismo” centro-brasileiro empreendido 

por Lévi-Strauss está na origem do interesse de Maybury-Lewis pela organização de um 

projeto etnográfico coletivo para a investigação do fenômeno (Coelho de Souza 2002: 182) 

– a despeito de suas duras críticas às interpretações do antropólogo francês. O Harvard-Central 

Brazil Project é, assim, um produto indireto da leitura comparativa de Lévi-Strauss dos dados 

salesianos e de Nimuendaju, e é no seio do projeto de Maybury-Lewis que a primeira 

etnografia “moderna” sobre os Bororo é produzida7.  

 
5 Os escritos missionários da primeira metade do século XX dissimulam a íntima relação entre o esforço de 
“correção ortopédica” (Caiuby Novaes 1993) da cultura e da sociedade bororo – principal razão de ser da 
missão salesiana no período – e a contribuição “científica” da missão. Um leitor desavisado de Os Boróros 
Orientais (1942) dificilmente desconfiaria que um homem que se dedicou tão intensamente à compreensão do 
universo bororo como A. Colbacchini teria, em 1914, “convencido” os moradores da Colônia Sagrado Coração 
(Merure) a derrubarem a “casa dos homens” e substituí-la por uma grande cruz (ibid 1993: 175). 
6 Com a exceção da breve – porém importante – contribuição do também padre salesiano A. Tonelli, ainda 
em 1928 (Tonelli 1928). 
7 Há ainda outros momentos de grande impacto da literatura sobre os Bororo. que se dão por meio da obra de 
Lévi-Strauss: a publicação de Tristes Trópicos (2014[1955]) e o lugar central que a mitologia bororo ocupa em O 
Cru e o Cozido (1964). 
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 No início da década de 1960, sob a orientação de Maybury-Lewis em Harvard, J. 

Christopher Crocker prepara uma dissertação de mestrado baseada na recém-publicada EBI. 

Em 1964, Crocker viajaria ao Brasil com a intenção inicial de realizar trabalho de campo 

entre os recém-contatados Kisêdjê. No entanto, diante da situação demográfica destes e por 

influência de Roberto Cardoso de Oliveira, Crocker decide dar continuidade à sua pesquisa 

de mestrado, rumando para o sul do Mato Grosso, onde iniciaria, ainda em 1964, sua 

pesquisa entre os Bororo (Crocker 1985). “Cristóvão”, como ficou conhecido pelos Bororo 

(Viertler 1987: 135), defende em 1967 a tese intitulada The Social Organization of the Eastern 

Bororo, explorando em detalhe aquilo que constituía a faceta menos rica do trabalho 

etnográfico salesiano, a saber, o estudo da organização social. A tese de Crocker, seguida de 

uma série de artigos (Crocker 1969a, 1969b, 1977a, 1977b, 1978, 1979), enriqueceu 

enormemente (além de tornar mais acessível) os estudos sobre os Bororo. A maior 

contribuição de Crocker, contudo, ainda estava por vir. Em 1985, o autor publica uma 

segunda etnografia, desta vez concentrada na cosmologia e no xamanismo bororo. O livro 

Vital Souls (1985) teria considerável influência no estudo do xamanismo ameríndio na década 

seguinte, estando, por exemplo, na origem da distinção de Hugh-Jones (1994) entre os 

componentes “verticais” e “horizontais” do xamanismo altorionegrino.  

 Em paralelo ao trabalho de Crocker, uma série de pesquisadoras da Universidade de 

São Paulo (USP) desenvolveram pesquisas etnográficas entre os Bororo. Esse esforço 

coletivo de pesquisa – que por vezes incluiu viagens conjuntas a campo – teve início com a 

pesquisa de Thekla Hartmann que resultou na dissertação intitulada A Nomenclatura 

Etnobotânica Bororo (1967). Sylvia Caiuby Novaes, Renate Viertler e Sonia Dorta, por sua vez, 

dão início às suas pesquisas na aldeia Córrego Grande em 1970-1971. Nas décadas que se 

seguiram, os profícuos resultados dessas pesquisas deram origem a inúmeras dissertações, 

artigos, teses e livros (Caiuby Novaes 1983, 1986, 1993, 1994, 1999, 2006; Dorta 1981, 1986; 

Viertler 1972, 1978, 1979, 1990, 1991)8. A rápida expansão da literatura etnográfica sobre os 

Bororo a partir do fim da década de 1960 teve ainda a importante contribuição de Zarko 

Levak, que, sob a orientação de Floyd Lounsbury em Yale, escreveu a tese Kinship System and 

Social Structure of the Bororo of Pobojari (1971). Os resultados dessas pesquisas realizadas entre 

as décadas de 1960 e 1970 são, ao lado da literatura salesiana, as principais fontes desta 

dissertação. 

 
8 Orientandos e orientandas de Viertler e Hartmann produziram ainda uma série de dissertações baseadas em 
trabalhos de campo entre os Bororo (Muccillo 1983; Serpa 1989; Bloemer 1980). 
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 Crescendo exponencialmente até a década de 1980, a literatura sobre os Bororo 

formou um corpus etnográfico cuja dimensão não encontrava paralelos nas Terras Baixas da 

América do Sul. A “bororologia” havia se tornado, nas palavras de Viveiros de Castro (1988), 

“quase uma subdisciplina do americanismo” (: 234). As complexidades barrocas do universo 

bororo, somadas à extensão e a densidade da literatura etnográfica, alimentavam questões 

internas um tanto bizantinas, fazendo da “bororologia” “algo esotérico para os leigos” (ibid: 

234). Todavia, ao longo da década de 80, os trabalhos etnográficos de longa duração entre 

os Bororo foram se tornando cada vez menos comuns. Houve ainda notáveis contribuições, 

como o trabalho do etno-astrônomo Stephen Fabian (1992), a dissertação de Aivone 

Carvalho (1994) sobre o ritual funerário e as publicações de Bordignon (1986; 2001) e 

Camargo (2001), herdeiros da empreitada etnográfica salesiana. No entanto, a partir da 

década de 90, tem início um lapso de mais de duas décadas no qual nenhuma pesquisa 

etnográfica baseada em trabalho de campo de longa duração foi iniciada entre os Bororo. 

Esse “silêncio etnográfico” foi quebrado apenas recentemente por duas teses: Gendered 

Prohibitions: Using Film to Explore Continuity and Change among Bororo people in Central Brazil (2014) 

de Flávia Kremer, defendida na Universidade de Manchester, e Do Cromatismo Boe (Bororo): 

sobre as filosofias políticas boe e de seus etnógrafos (2018), de André Drago, na Universidade de São 

Paulo. 

 O presente trabalho se insere, portanto, em um esforço relativamente recente de 

retomada dos estudos sobre os Bororo. Originalmente, o projeto de mestrado do qual esta 

dissertação é o resultado incluía uma breve pesquisa etnográfica. Em março de 2020, viajei 

ao Mato Grosso para dar início à pesquisa, sendo muito bem recebido na recém-aberta aldeia 

Apido Paru, na TI Tadarimana. A hospitalidade de Gilmar Traytowu, Jurema Adugo Oro e 

do chefe Raimundo Itogoga, com quem estabeleci contato por intermédio de André Drago, 

tornaram minha primeira semana na aldeia muito confortável e o prognóstico da pesquisa 

bastante otimista. Contudo, minha chegada se deu no momento em que o número de casos 

de Covid-19 no Brasil começou a crescer. Após apenas uma semana na aldeia (planejava ficar 

ao menos dois meses), julguei mais seguro retornar ao Rio de Janeiro. Por esta razão, o 

conteúdo desta dissertação se apoia exclusivamente na literatura etnográfica disponível (com 

exceção de alguns poucos comentários derivados da minha breve visita aos Bororo). Assim, 

trata-se de uma dissertação em que tanto os Bororo como a antropologia feita sobre eles 

ocupam o lugar de “objeto” da investigação.  

 Por esta razão, as afirmações gerais feitas acerca das práticas, concepções e relações 

entre os Bororo nesta dissertação devem ser entendidas exclusivamente como hipóteses – a 
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serem testadas, se possível, por meio de uma pesquisa etnográfica futura9. Ademais, dado o 

hiato etnográfico que apenas recentemente começa a ser preenchido, não é possível abordar 

as transformações e reinvenções históricas que possam ter sido levadas a cabo pelos Bororo 

nas últimas décadas10. Assim, os fenômenos aqui descritos (e as hipóteses elaboradas) dizem 

respeito aos Bororo tais quais descritos por suas etnógrafas e etnógrafos. É por esta razão, aliás, 

que utilizo exclusivamente a designação “Bororo” para me referir à população em questão, 

e não a autodenominação “Boe”: opto pelo nome que se tornou corrente na literatura 

antropológica.  

 As etnografias, contudo, não são frutos do puro arbítrio dos antropólogos. A 

“bororologia” é também a obra de gerações de interlocutores indígenas que dedicaram tempo 

e paciência ao árduo trabalho de introduzir os etnógrafos em seu universo. Desde Tiago 

Marques “Aipobureu”, um dos principais interlocutores dos missionários salesianos no início 

do século XX, uma série de indígenas bororo foram co-autores mais ou menos silenciosos 

da literatura etnográfica. Sobre Bernardo Čiwabore, chefe de Córrego Grande à época, 

Crocker (1985) afirma: 

 

Bernardo was well into his seventies, if not eighties, crippled 
by arthritis and dim of vision. It rapidly became evident, 
though, that he would define the terms of our relationship: no 
passive “informant” role for him. I was, in his view, woefully 
immature and ill-equipped emotionally as well as intellectually 
for life as a man. […] All my life I have been a night person, 
quite capable of sleeping till noon. But Bernardo appeared at 
daybreak and brooked no sleeping in whatsoever. He told me 
what I had to learn, in the proper order for it to be learned: 
myths, the details of ceremony, the rules of proper conduct (: 
10-11). 

  

 Já Hugo Airugodo, interlocutor de Viertler no início da década de 1970, nas palavras 

da autora, “adormecia na rede, visivelmente desmotivado e um tanto cansado com as 

 
9 Além de elaborar algumas hipóteses e fornecer um “mapa” da literatura sobre os temas abordados, há também 
uma intenção de natureza pedagógica na elaboração deste trabalho: trata-se de uma preparação para um futuro 
esforço etnográfico baseado em pesquisa de campo de longa duração a ser desenvolvida durante o doutorado.  
10 A tese de Flávia Kremer (2014) se concentra especialmente nessas transformações – inclusive em temas 
importantes para este trabalho, como o regime matrimonial. No entanto, só descobri a existência da tese após 
o fim da redação. Outro trabalho ao qual só tive acesso após a finalização deste trabalho é a dissertação de 
Renata Medeiros, defendida em 2015 no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, que focaliza as 
transformações das concepções bororo sobre o parto e a gestação após o início da hospitalização das 
parturientes. O trabalho, baseado em algumas entrevistas feitas na aldeia Córrego Grande, aponta para 
transformações que impactam a descrição que faço no capítulo 1 do parto e da couvade. Não pude, infelizmente, 
integrar esses dados, visto que quando chegaram a mim o capítulo já havia sido finalizado. Assim, quando 
afirmo que não é possível abordar essas mudanças, refiro-me exclusivamente à literatura etnográfica consultada. 
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perguntas descabidas, gravadas em fitas, que retratam a situação grotesca de um início de 

aprendizado” (: 120). É, pois, o empenho de dezenas de interlocutores indígenas que deu 

forma a um corpus etnográfico, cujos contornos resultam de um esforço cronicamente 

imperfeito e inacabado de compreensão da exuberância sociocosmológica bororo e de seus 

meandros históricos. 

 

Esboço provisório da sociocosmologia bororo 

 

 Antes de iniciarmos, faz-se também necessário introduzir o leitor aos contornos 

gerais da organização social e da cosmologia bororo. Os parágrafos que se seguem buscam 

apresentar uma imagem provisória de alguns elementos fundamentais do universo bororo – 

além de estabilizar o vocabulário que será utilizado. Acentuo seu caráter provisório pois trata-

se, sobretudo, de alguns instrumentos iniciais para auxiliar a leitura desta dissertação. A 

intenção é que eles sejam progressivamente abandonados na medida em que se avança pelos 

capítulos, dando lugar a imagens menos esquemáticas dos fenômenos em questão. 

 Como gerações de etnógrafos já notaram, o melhor modelo introdutório da 

“organização social” bororo é o próprio plano da aldeia. A disposição circular das casas nas 

aldeias bororo cinge um pátio central e o bai mana gejewu, a “casa dos homens”. O círculo 

formado é dividido em duas metades: os Tugarege, cujas casas ocupam o semicírculo sul, e 

os Ečerae, que se dispõem sobre o semicírculo norte. Estas metades são, a princípio, 

exogâmicas, e cada uma delas é formada por quatro clãs que ocupam setores específicos do 

perímetro da aldeia. Os clãs dispõem de conjuntos fechados e exclusivos de nomes. Ao 

portar um destes, a pessoa passa a ser parte de um dos clãs. Nos primeiros meses de vida, as 

crianças de ambos os sexos devem receber nomes de um irmão da mãe real ou classificatório, 

o que imprime um perfil matrilinear aos clãs e, consequentemente, às metades bororo.  

 No Diagrama 1, vemos um modelo simplificado da organização sócio-espacial 

bororo. Dado que a residência pós-marital é uxorilocal, os homens adultos habitam o 

semicírculo ocupado pela metade de suas esposas. Isto se reflete, como é possível notar, na 

inversão entre as metades que ocorre no interior da casa dos homens. Dentro desta, os 

homens Tugarege ocupam o semi-círculo das mulheres Ečerae e vice-versa. É ainda possível 

observar no diagrama que dois clãs da metade norte não são designados por referência a 

plantas e animais, e sim pelos títulos de, na tradução de Crocker (1985), “Upper Orderers of 

the Village” e “Lower Orderers of the Village”. Estes são os clãs associados nominalmente 
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à dupla chefia político-cerimonial da aldeia, o último associado às cerimônias que ocorrem 

no centro da aldeia (como as nominações e funerais) e o primeiro às que se passam fora dela  

(como a organização de caçadas e pescarias coletivas). 

 

 

 

Diagrama 1: Organização espacial da aldeia e disposição dos clãs e metades (Crocker 1985: 

31). 

  

 Cada um dos oito clãs bororo pode ser ainda segmentado em unidades menores.  

Vemos no diagrama acima que cada clã é representado por duas “casas”. Estas ilustram a 

segmentação interna ao clã que forma os chamados “sub-clãs”. Como veremos em detalhe 

no capítulo 3, esses segmentos costumam ser contrastados por meio de qualificativos como 

“pretos” e “vermelhos”, “de jusante” e “de montante” ou “irmãos mais velhos” e “irmãos 

mais novos”. Esta divisão expressa uma assimetria de prestígio associada à distribuição 

desigual de riquezas clânicas. Cada clã bororo dispõe não só de nomes, mas também de um 

conjunto exclusivo de ornamentos, cantos e prerrogativas rituais. Estes, contudo, não são 

distribuídos homogeneamente entre as pessoas de um mesmo clã: suas variedades mais belas 

e prestigiosas são de uso exclusivo daqueles que portam nomes associados a certos sub-clãs. 

 Há ainda uma última escala de segmentação. Cada um dos sub-clãs é composto por 

unidades ainda menores que recebem vários nomes na literatura etnográfica – dentre eles, 
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“linhagens”. Fixo aqui o uso da expressão name-set, tal qual empregada por Crocker a partir 

de 1979, para designar as unidades mínimas da organização social bororo. Embora os nomes, 

cantos, cerimônias e ornamentos mais prestigiosos sejam em geral associados a certos sub-clãs 

no interior de um clã, cada riqueza singular – um certo nome, uma certa variante de um 

adorno plumário – é, virtualmente, prerrogativa de um name-set específico. Assim, 

poderíamos dizer que o sub-clã mais prestigioso é formado pelo conjunto dos name-sets mais 

“ricos” do clã11. Temos, em suma, quatro escalas de segmentação: metades, clãs, sub-clãs e 

name-sets. Na medida em que todo nome e riqueza “tradicional” específica pode, virtualmente, 

ser remetida a um name-set específico, ao ser nomeada, a criança passa ser associada a uma 

dessas unidades e, consequentemente, a um sub-clã, um clã e uma metade.  

 O “modelo ideal” da aldeia bororo não é simplesmente uma abstração sociológica; 

sua forma repousa sobre um fundamento extra-humano: a aldeia dos mortos. A aldeia dos 

vivos encontra na dos mortos seu modelo. Nesta última, todos os oito clãs estão presentes 

na forma de belas casas cobertas de penas de arara e habitadas pelos heróis míticos de cada 

clã. Contudo, não são só estes que habitam o mundo dos mortos. Virtualmente, tudo aquilo 

que existe tem um duplo nesse mundo subaquático-subterrâneo, sendo associado a um dos 

oito clãs bororo. É dessa distribuição totêmica que derivam as riquezas clânicas supracitadas: 

nomes, ornamentos, cantos e cerimônias fazem referência a características dos “totens” de 

seus respectivos clãs. Os seres que habitam tal mundo subaquático-subterrâneo (heróis 

míticos, mortos e “totens”) são designados pelo termo aroe. Sobre esse mundo, Crocker 

(1985) afirma que: 

 

The Bororo cannot situate it, other than to say it is 
“somewhere” under the ground, in a sort of alternate universe 
that mirrors in a shadowy, distorted way the topographical 
and typological features of this perceptible one. It is cold and 
damp there, dominated by rivers or perhaps currents, since 
the whole domain has the translucent washed quality of a 
submarine world. […] All forms of beings dwelling there have 
an insubstantial perfection, and there are no organic processes 
whatsoever, no temporal change, no birth or death (Crocker 
1985: 268) 
 

 O fato de as aldeias reais nunca serem perfeitamente isomórficas àquela dos aroe se 

deve à intervenção de uma outra classe de seres, os chamados bope. Nas palavras de Viertler 

(1972), “as aldeias reais nada mais são do que sobras daquilo que o bope fez: velhice, doenças, 

 
11 Os clãs não podem ser distinguidos entre si em termos de “riqueza” relativa total, embora isto possa 
ocorrer em relação a certos tipos de objetos específicos. 
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brigas e mortes, desfigurando o arranjo de ie [nomes] idealizado pelos seus construtores” (: 

208). O bope se manifesta em uma multidão de formas variadas, mais ou menos 

antropomórficas e em permanente mutação. Habitam a superfície da terra e as diferentes 

camadas do céu, pondo em movimento uma série de fenômenos observados no mundo dos 

vivos. Recorro novamente à descrição de Crocker (1985): 

 

The Bororo term for the non-aroe elements in the universe is 
bope. The bope, like the aroe, are manifest in natural phenomena, 
particularly in rain, the daily cycle of light and dark, thunder 
and lightning, heat and cold. The Bororo say that the bope 
cause all things to reproduce and to die. They are therefore 
the principle of all organic transformation, of fructification, 
growth, death and decay, the spirits of metamorphoses. Hence they 
oppose and complement the aroe, the representatives of 
immutable categorical form (: 36; grifo meu) 

 

 Como é possível perceber no trecho acima, tanto os aroe como o bope são 

simultaneamente uma classe de seres e as causas dos fenômenos observados pelos vivos. 

Suas formas “puras” só podem ser vistas (de forma segura) pelos xamãs: no caso do bope, 

pelos baire (sing. “bari”; os xamãs “horizontais” bororo); no caso dos aroe, pelos aroe etawara 

are (literalmente, “dono do caminho das almas”; os xamãs “verticais”). A distinção bope-aroe, 

tal qual lida por Crocker (1985), pode também ser entendida como uma metafísica no sentido 

forte do termo, isto é, como a causa última de todo e qualquer fenômeno. Todo os seres e 

fenômenos observados pelos vivos podem ser remetidos tanto ao bope como aos aroe. Isto 

fica especialmente evidente do ponto de vista da constituição da pessoa: enquanto o sopro, 

a alma e o nome são aspectos-aroe, o sangue e a potência guerreira, cinegética e sexual são 

aspectos-bope. O bope está para os aroe assim como o tempo para o espaço, o devir para o ser. 

Seguindo a interpretação de Crocker (1985), podemos dizer que a dinâmica da cosmologia 

bororo é posta em marcha pela dialética aroe-bope presente em todos os fenômenos – inclusive 

às próprias formas “puras” desses princípios: o bope, de um certo ponto de vista, é um aroe, 

e os aroe podem se manifestar em uma função-bope. Diante disso, Viveiros de Castro (1988), 

em sua resenha do livro Vital Souls (1985) de Crocker, chega a afirmar que “os Bororo são a 

única sociedade centro-brasileira que é, verdadeiramente, ‘dialética’” (: 237; grifo do autor). 

 

A dissertação 
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 Esta dissertação se divide em quatro capítulos. Cada um deles segue uma forma mais 

ou menos constante: enquanto a primeira metade apresenta em detalhe os dados disponíveis 

sobre o tema, a segunda elabora algumas hipóteses e reinterpretações do material 

apresentado. No primeiro capítulo, aborda-se o nascimento e as primeiras etapas da 

fabricação da pessoa – a saber, a couvade, a cerimônia de nominação e a iniciação masculina. 

A intenção é analisar como o investimento ritual sobre a pessoa produz dois movimentos 

simultâneos: por um lado, a alteração do estatuto da criança e daqueles que oficiam os rituais 

e, por outro, a diferenciação de relações-chave do parentesco bororo. 

 O segundo capítulo recua o processo de diferenciação das relações para o pano de 

fundo, trazendo ao primeiro plano a forma destas. Mais especificamente, apresenta-se o 

material sobre a terminologia de parentesco bororo e investiga-se sua relação com o regime 

matrimonial. Algumas contradições tipológicas são aqui acentuadas: como pode haver um 

sistema no qual convivem uma terminologia de perfil crow, um sistema de metades 

exogâmicas e uma preferência pelo casamento com a FZD? A intenção do capítulo é fornecer 

uma resposta para essa pergunta, o que implica reconceituar o regime matrimonial bororo e 

o plano em que este interage com a forma terminológica. 

 O terceiro capítulo aborda o material disponível sobre o plano da aldeia bororo 

enquanto repertório de diferenças e assimetrias de prestígio expressas na forma de nomes e 

riquezas. A hipótese esboçada no capítulo diz respeito aos mecanismos por trás da 

“segmentaridade” bororo. Qual seria a natureza dessa tendência à segmentação – 

frequentemente conceitualizada como sendo de tipo parte-todo – que parece decompor o 

círculo aldeão em segmentos cada vez menores? Ao responder esta questão, retomaremos 

um aspecto importante do regime matrimonial bororo mencionado no capítulo anterior: o 

“privilégio endogâmico” da metade Ečerae.  

 O quarto e último capítulo versa sobre a faceta exonímica da onomástica bororo: a 

captura de nomes-troféus e outras riquezas a partir da vingança funerária. A última etapa do 

ciclo funerário bororo é marcada pela necessidade de vingar o morto recente por meio da 

morte de um grande predador – ou, no passado, um inimigo –, a partir do qual serão forjados 

nomes e ornamentos. Para abordar o tema, foi necessário analisar e reinterpretar o material 

sobre a escatologia bororo. A hipótese central do capítulo aponta para a vingança funerária 

enquanto mecanismo criativo e meio de acumulação de prestígio, o que confere a ela um 

lugar fundamental no ciclo de vida tanto masculino quanto feminino. 

 Ao fim, faço algumas considerações finais que lançam um olhar distinto sobre os 

dados apresentados desde o primeiro capítulo, trazendo ao primeiro plano a circulação de 
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alimento. Pergunto-me quais seriam as consequências de abordar os processos de fabricação 

da pessoa e do parentesco de um “ponto de vista” feminino. Esta questão nos permite 

levantar a hipótese de que a nominação, o casamento e a vingança funerária podem ser vistos, 

simultaneamente, de dois ângulos distintos. Em um deles, as mulheres aparecem como termos 

e os homens como relação e, no outro, o contrário prevalece. 
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Capítulo 1  

 

Fabricando pessoas e diferenciando relações 
 

 Este capítulo versa sobre as processo de fabricação da pessoa entre os Bororo. Mais 

especificamente, nos concentraremos em três etapas desse processo: as proscrições pré- e 

pós-natais conhecidas na literatura antropológica como “couvade”, a cerimônia de nominação 

e a iniciação masculina. Dada a profusão de descrições etnográficas dessas etapas-chave da 

fabricação da pessoa, cada uma delas será abordada em detalhe, visando produzir uma síntese 

dos dados disponíveis. Em seguida, empreende-se uma análise que busca articular esse 

processo com, por um lado, a noção de pessoa e, por outro, as modalidades de 

aparentamento concebidas e praticadas por estes. Por fim, serão analisados certos laços 

singulares que emergem durante tais etapas, a saber, aquele entre nominador e nominado(a), 

iniciador e iniciando, parteira e “afilhado(a)” e genitores e seus filho(a)s. 

 A abordagem aqui adotada visa ressaltar que tal processo pode ser visto de dois 

pontos de vista distintos. O primeiro põe em evidência as transformações ativamente 

operadas sobre o corpo da criança a partir do nascimento; já o segundo nos permite ver este 

processo às avessas, isto é, traz-se ao primeiro plano os efeitos dessas transformações sobre 

seus operadores. Busca-se, assim, indicar que, durante esse processo, toda alteração 

produzida em outrem altera concomitantemente aquele que a produziu: a nominação, por 

exemplo, transforma tanto o estatuto do nominador quanto o da pessoa nominada.  

 Ao fim, elabora-se a hipótese de que é possível diferenciar os “sentidos focais” de 

certos termos de parentesco de suas aplicações mais amplas. No entanto, ao invés de se tratar 

de um processo de extensão no qual uma posição genealógica prototípica é expandida 

formando uma classe, trata-se do processo inverso: um laço singular é ritualmente extraído 

de uma classe mais ampla de relações virtuais tornando-se a posteriori o protótipo desta.  

 

Nascimento e couvade 

   

 Entre os Bororo, uma série de interdições recaem sobre os pais durante a gestação e 

após o nascimento de uma criança, porém não de forma uniforme. As práticas sobre as quais 

incidem as interdições – e a intensidade destas – variam de acordo com as diferentes fases 

do processo de gestação e desenvolvimento da criança. O delicado processo pré- e pós-natal 
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de fabricação da pessoa pode ser dividido em quatro fases: (i) A gravidez; (ii) as primeiras 

semanas após o parto; (iii) o período entre o parto e a nominação; (iv) o intervalo entre a 

nominação e os primeiros sinais de autonomia da criança12. Assim, a exposição a seguir 

acompanhará estas etapas. 

 O atraso no período menstrual indica que o sangue começou a se acumular no ventre 

da mulher, iniciando o processo de formação do feto (Crocker 1967: 57). Além disso, a 

sensação de repulsa diante de certos animais e desejos alimentares peculiares também são, 

para os Bororo, indicadores do início de uma gravidez (Caiuby Novaes 1986: 157). Diante 

desses primeiros indícios, a mulher informa seu marido e aos outros homens com quem teve 

relações sexuais para que eles comecem a respeitar as interdições alimentares e sexuais 

necessárias (Crocker 1967: 58). É possível que uma criança tenha mais de um genitor. Porém, 

o homem considerado o principal responsável pelo sêmen investido na fabricação do feto 

deve observar com maior rigor as interdições, passando a ser considerado o pai por 

excelência (ibid: 59). Ainda assim, todos os pais potenciais da criança devem, a partir de 

então, se abster de relações sexuais (seja com a mãe da criança, seja com outras mulheres). 

Caso não o façam, o cheiro do sexo (jerimaga), associado ao sêmen, ao sangue e ao leite 

materno poderiam penetrar no feto, matando-o ou deixando-o tão fraco que a primeira 

doença após o nascimento se revelaria fatal. O excesso de sêmen no ventre da futura mãe, 

causado pelo desrespeito dessa interdição sexual, poderia ser também a causa de uma 

gravidez gemelar, profundamente indesejada pelos Bororo (Crocker 1985: 59)13. Assim, a 

interdição das relações sexuais por parte dos genitores é, em geral, a principal e mais rigorosa 

proscrição da couvade (Crocker 1967: 59). 

 A partir do início da gestação, uma série de interditos alimentares devem ser 

observados. Elas seguirão presentes, em maior ou menor grau, desde o primeiro indício de 

gravidez até o desmame da criança. Ao longo da gestação, não incide sobre o futuro pai 

nenhuma restrição nas atividades de subsistência. Espera-se, inclusive, que ele intensifique 

 
12 A literatura etnográfica sobre o nascimento e as interdições a ele associadas entre os Bororo é ampla. Minha 
síntese dos dados sobre o assunto se baseia na consulta de uma série de descrições de primeira mão (Albisetti 
& Venturelli 1962: 763; Caiuby 1986: 157-167; Colbacchini & Albisetti 1942: 44-45; Crocker 1967: 58-67; 
Crocker 1985: 48-63; Levak 1971: 77-81; Viertler 1972: 52-60; Viertler 1991: 116-117). A descrição de Crocker 
(1967; 1985) é, porém, consideravelmente mais ampla, abarcando a grande maioria dos dados expostos pelos 
outros autores e acrescentando diversos detalhes. É por essa razão que, no corpo do texto, faço referências 
principalmente ao trabalho de Crocker. Ainda assim, uma série de detalhes escapam à descrição do antropólogo 
estadunidense, sendo apresentados em outros trabalhos etnográficos. Faço referência a estes a respeito desses 
detalhes, portanto. 
13 Em sua tese, Crocker (1967: 55-56), de maneira aparentemente contraditória às interdições mencionadas, 
afirma que são necessários vários encontros sexuais para produzir o feto. Entendo que aqui ele se refira ao 
momento em que ainda não se reconheceu a gravidez, pois o próprio autor (entre outros, como por exemplo 
Viertler 1972) enfatiza a interdição das relações sexuais logo após o início da gravidez. 
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sua atividade de caça a fim de satisfazer os desejos da esposa e presentear os potenciais 

futuros nominadores da criança (Viertler 1991: 116). Nesse período, mãe e feto 

compartilham desejos (o que um quer, o outro também anseia) e a alimentação (o que serve 

de comida para um, também nutre o outro) (ibid: 60). A gestante, por sua vez, deve evitar 

movimentos bruscos como pular de lugares altos, coletar frutos ou cortar lenha. Caso o faça, 

o bom desenvolvimento da criança pode ser colocado em risco (Crocker 1985: 50). Durante 

a caça, o pai, por seu turno, deve evitar os animais conhecidos como bope uke que 

compreendem grande parte das caças de grande porte e são, por excelência, o alimento dos 

espíritos bope14. 

 Os espíritos bope são os responsáveis pela fertilidade dos humanos e de outros 

animais de sangue quente. Sua participação durante a gestação é condição necessária da 

concepção, pois torna fértil o encontro entre sangue menstrual e sêmen. Assim, embora os 

fluidos de ambos os pais sejam fundamentais para a concepção, sem a intervenção do bope 

sangue e sêmen não são suficientes para formar um feto, ainda que os Bororo sejam “unclear 

as to how the spirits accomplish this feat” (ibid: 56). Sendo assim, comer animais bope uke 

(literalmente, “comida do bope”) durante a gestação, mesmo após o tratamento xamânico 

necessário, é considerada uma ofensa a esses espíritos. Tal infração provoca a vingança do 

bope, que pode matar a mãe e o feto ou causar o nascimento de gêmeos (segundo Crocker 

(ibid: 60), uma punição da mesma ordem de grandeza da primeira). No entanto, em Vital 

Souls (1985: 56), contradizendo sua tese de 1967, Crocker afirma que os animais bope uke são 

proibidos apenas após o nascimento da criança. Tal mudança resolveria as indicações 

aparentemente contraditórias entre um possível desejo por carne por parte da mãe durante 

a gestação e a interdição sobre a caça da maioria dos animais de grande porte. Como veremos, 

tal incongruência entre os dados etnográficos também gerou, na obra de Crocker, 

consequências em relação a suas interpretações sobre esse aspecto da couvade15. 

 Durante a gravidez, a gestante tende a preferir alimentos doces, consumidos 

principalmente por doentes, recém-nascidos e pelos mortos (aroe) (ibid: 61). As 

peculiaridades dos desejos alimentares da futura mãe podem, ademais, antecipar o sexo da 

criança: a preferência por carne de caça indica o nascimento de um menino, enquanto a 

preferência por alimentos coletados (mel ou frutos) evoca a chegada de uma menina. No 

período gestacional, é preferível consumir alimentos considerados “moles” e que sejam 

 
14 Tais tipos de caça, rotineiramente, requerem intervenção xamânica. Durante a couvade, contudo, o caráter 
“forte” desse tipo de carne impõe que ela seja evitada sob qualquer circunstância. 
15 O conjunto da literatura, contudo, não é claro sobre esse detalhe, não permitindo decidir entre as versões. 
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preparados por cocção, pois alimentos assados causariam manchas azuis na pele da criança 

(Caiuby Novaes 1986: 158).  

Além dessas preferências gerais, há uma série de interdições alimentares mais 

pontuais. Por exemplo: (a) não se deve matar ou comer animais filhotes, podendo causar a 

morte do feto ou dificuldades no parto (Crocker 1967: 61); (b) deve-se evitar alimentar-se de 

piranha, pois ela pode cortar o cordão umbilical e bloquear, por meio de seus ossos, o orifício 

do colo do útero e, consequentemente, a saída da criança; Este mesmo problema pode 

também ser causado pela ingestão de ossos de qualquer animal. (d) não se deve comer 

nenhum animal carnívoro, sob risco de que surjam manchas na pele da criança; (e) frutos ou 

vegetais mordidos por animais, caso sejam ingeridos pelos genitores, podem fazer com que 

o espírito do animal entre no útero da mãe e também cause manchas (vermelhas) no feto 

(ibid: 62). O mesmo problema pode ser causado caso os genitores comam aves que fazem 

seus ninhos no chão: os espíritos dessas aves ground-dwellers bicariam a criança dentro do útero 

causando as manchas. Esses ataques de espíritos de animais ao feto seriam os únicos passíveis 

de tratamento xamânico, ainda que estejam associados às interdições menos mencionadas 

pelos interlocutores de Crocker (1985: 51). Por fim, animais mutilados ou com partes 

defeituosas, por sua vez, caso sejam ingeridos, podem transmitir a deficiência para a criança. 

 Diante dos primeiros indícios do início do trabalho de parto, o futuro pai deve 

chamar uma mulher para auxiliar sua esposa. A parteira deve ser escolhida idealmente entre 

as parentes próximas da geração dos pais dos genitores, geralmente uma MM da criança. 

Essa mulher será chamada pela criança de imarugo, termo que nesse contexto designa “the 

person who cut my natal cord” (Crocker 1967: 65), e esta manterá com a criança uma relação 

de longo prazo marcada pelo apoio e cuidado. Ademais, a imarugo ocupará mais tarde uma 

posição importante na cerimônia de nominação, como veremos mais adiante. 

 O parto exige privacidade e é realizado a uma curta distância da aldeia. A partir do 

início do trabalho de parto, os genitores devem evitar a todo custo dormir, pois qualquer 

sonho ruim será entendido como mau presságio. A parteira (imarugo), por seu turno, é 

responsável por interrogar os pais sobre quaisquer sonhos que possam ter tido recentemente, 

além de se encarregar de cortar o cordão umbilical e enterrá-lo (Crocker 1967: 63)16. O 

mesmo é feito com a placenta – chamada de “companheiro da criança” (Caiuby Novaes 

1986: 163) – e todos os objetos utilizados no parto. Estes últimos são considerados perigosos 

e não devem entrar em contato com os pais ou com outras pessoas, podendo causar o 

 
16 Segundo Caiuby (1986: 163), o cordão umbilical deve ser enterrado dentro da casa da criança, e não junto 
com os objetos do parto como aponta Crocker (1967; 1985) e Viertler (1972). A perda do cordão umbilical, 
segundo Caiuby (1986), colocaria a vida da criança em risco. 
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envelhecimento precoce. Tendo sido o parto bem-sucedido, a imarugo da criança agirá nas 

primeiras semanas após o parto – período marcado pelo isolamento dos genitores do restante 

das relações de parentesco – como “the mediator between the couple and the social world” 

(Crocker 1985: 55). 

 Durante o parto, o pai permanece na casa da esposa e não deve caçar, pescar, mexer 

com armas, tomar banho, dormir ou executar qualquer forma de trabalho. Caso a imarugo 

indique que o parto será difícil, ele poderá convocar um xamã “do bope” (bari) para auxiliar o 

processo (Crocker 1967: 64). As interdições que recaem sobre o futuro pai durante o parto 

prefiguram os tipos de atividade que ambos os pais deverão evitar nas primeiras semanas 

após o nascimento. Invertendo o foco dos cuidados, este será o período mais intenso de 

reclusão: não é mais apenas a criança que está exposta aos perigos causados pelos descuidos 

dos pais, são os próprios genitores que passam a estar sob risco.  

 Além das atividades listadas mais acima, os pais devem jejuar por três dias após o 

nascimento, caso contrário poderão ficar gordos (ibid: 65) e desgastarem seus dentes 

(Colbacchini & Albisetti 1942: 44). Mexer com armas pode torná-las quebradiças, e matar 

animais pode arruinar definitivamente as capacidades cinegéticas do genitor. Além disso, se 

o pai for à mata, teias de aranha ou areia que venham a entrar em contato com seus olhos 

podem cegá-lo. Ademais, logo após o parto, os pais devem se banhar, evitando, a partir de 

então, fazê-lo novamente durante uma semana, caso contrário poderão ficar cegos e com 

cabelos brancos, sendo que o mesmo pode acontecer caso se molhem na chuva (ibid: 66).  

Os pais recentes também devem evitar se coçar usando as unhas, pois isso faria a pele 

“become loose, wrinkled and lined, ‘just like that of an old person’” (ibid: 66). Ademais, os 

perigos se estendem para qualquer um que comer comida preparada pela mãe recente. 

 As interdições listadas acima, associadas às primeiras semanas após o parto, são as 

mesmas que incidem sobre as mulheres durante o período menstrual e sobre os parentes do 

morto durante o luto (Crocker 1967: 72; Viertler 1972: 52)17. Após o período mais intenso 

de reclusão das primeiras semanas após o parto, as proscrições alimentares e sexuais que 

vigoravam durante a gravidez – e que protegiam o desenvolvimento do feto – ainda 

sustentam o crescimento saudável da criança e, portanto, seguirão sendo observadas. O 

conjunto das interdições alimentares seguirá fundamental até por volta de seis meses a um 

ano após o nascimento, quando, segundo Crocker (1985: 49), geralmente ocorre a cerimônia 

de nominação18. Esta, no entanto, não encerra definitivamente as restrições, apenas as torna 

 
17 Inclusive a mesma cinta de entrecasca de jatobá que era utilizada pela mulher durante o período menstrual 
era também vestida logo após o parto (Albisetti e Venturelli 1962: 89). 
18 Como veremos, há variação nos dados disponíveis sobre o momento ideal para a nominação. 
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mais brandas. O fim definitivo das interdições alimentares e sexuais se dá após o desmame 

e quando há indícios da diferenciação das atividades associadas a cada sexo. Isto é, quando 

os meninos “start playing with toy bows” (Crocker 1967: 73) e as meninas com cestos. Diante 

desses índices do desenvolvimento da autonomia da criança em relação aos pais, o pai adorna 

seu filho(a) e sua esposa, marcando o fim da couvade (Levak 1971: 80). 

 Para além das interdições, o parto marca também o início de um processo ativo de 

investimento sobre o corpo da criança:  

 

Assim que o bebê nasce as mulheres passam a massagear-lhe o 
rosto, acentuando as características fisionômicas do grupo: 
pressionam as bochechas, fazendo saltar as maçãs do rosto, afinam 
o nariz e pressionam a testa, fazendo sobressair a região das 
sobrancelhas. Agem como que completando, ou reafirmando 

culturalmente o molde fornecido pela natureza” (Caiuby Novaes 
1986: 162). 

 

 A criança, logo após o nascimento, tem também seu corpo pintado com urucum “to 

clean it and protect it from cold” (Crocker 1967: 65). Como aponta Viertler (1972: 59), tanto 

a pintura com urucum, quanto o uso de pastas de carvão feitas a partir de plantas 

consideradas “remédios” (jorubo), promovem ativamente o desenvolvimento da criança. 

 Por fim, uma das práticas associadas ao nascimento, documentada por uma série de 

etnógrafos dos Bororo (EBI: 763; Colbacchini & Albisetti 1942: 44-45; Levak 1971: 79; 

Viertler 1972: 57), não é, contudo, mencionada na obra de Crocker: a indução de um 

sangramento interno por parte do pai. Segue a descrição de Colbacchini & Albisetti (1942): 

 

O pai, dois dias depois do nascimento do filho, procura o ‘ixira’, 
bastãozinho pontudo, ordinariamente uma lasca longitudinal da 
nervura da folha de palmeira, com cerca de meio metro. Torna-o 
agudo e flexível numa extremidade. Introdú-lo na boca pelo canal 
respiratório até o pulmão e comprime-o para ferir-se. Provoca uma 
abundante hemorragia pulmonar com o fim, dizem eles, de 
fortificar-se emitindo o sangue que o filho teria deixado nele. 
 Para executar esta bárbara superstição, senta-se no chão, 
em frente de um tronco ou de um mourão. Faz aos pés deste, no 
chão, uma pequena cavidade, apoia nele a testa e aí permanece, 
desde o arrebol até depois do meio dia, emitindo sangue que lança 
na cavidade para enchê-la. Antigamente todos os homens faziam 
assim. Ukeiwaguuo [chefe bororo e interlocutor dos missionários] 
lamentava-se de que atualmente bem poucos são capazes de tal ato 
e atribuía isso à decadência da raça. Terminada a sanguinosa 
operação, o pai retira o ixira, limpa-o com a mão direita que se acha 
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ensanguentada; esfrega-o sobre o quadril, sobre as coxas, peito e 

braços19 (: 44) 

 

 Sobre esta prática, um interlocutor de Viertler (1972) afirma que, quando o sangue é 

passado no corpo do pai, ele “fica violento, sadio, pode pegar bicho na carreira, fica magro, 

duro, fino, bom, aguenta peso e corrida” (: 57). A maior parte do sangue, no entanto, é 

enterrado, tendo o mesmo destino que a placenta e os objetos utilizados durante o parto, 

todos considerados impregnados de sangue. Levak (1971: 79), por sua vez, adiciona um 

detalhe suplementar: afirma que um pouco do sangue extraído é levado pelo pai sobre uma 

folha para a casa da esposa, provando assim a sua condição de genitor.  

 Com exceção desta última prática, que não figura em sua obra, a análise de Crocker 

(1967; 1985) da couvade repousa sobre o conceito de raka (“força vital”), tal qual foi descrito 

pelo etnógrafo. Portanto, antes de seguirmos a descrição das etapas da fabricação da pessoa 

entre os Bororo (e de ensaiarmos uma análise), são necessários alguns comentários sobre a 

noção de raka e uma breve síntese do argumento de Crocker sobre a couvade. 

 

Nota sobre a noção de raka 

 

 A maior parte do desenvolvimento do tema do ciclo da vida entre os Bororo por 

Crocker (1967; 1985), assim como sua análise da manifestação interna à pessoa da oposição 

aroe/bope repousam sobre a noção de raka. Vejamos como o etnógrafo a define: 

 

The Bororo term for the source of life and well-being is raka, 
associated generally with all natural vigor and fructification. Raka is 
the animating force which endows living things with the capacity to 
continue their existences. It empowers the rains to fall, jaguars to 
kill, man and women to work, sing and procreate. […] In warm-
blooded creatures, raka is considered a property of the entire 
organism, existing in concentrated form at the joints and in organic 
fluids. These vehicles of raka, most especially blood and its 
derivatives, semen and mother’s milk, are considered unclean, 
polluting substances to all beings save their owner (Crocker 1985: 
41) 

 

 Segundo Crocker (1967), uma das propriedades fundamentais do raka, da qual 

derivam as consequências dessa noção para o ciclo da vida entre os Bororo, é o seu caráter 

 
19 Na Enciclopédia Bororo vol. 1, o sangramento é dito ser provocado por uma raiz que é comumente utilizada 
para provocar o vômito, e não por uma lasca de folha de palmeira (EBI: 763). O mesmo é reiterado por Viertler 
(1972: 57).  
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limitado: o raka “may be spent or conserved but never increased” (: 55). Na medida em que 

toda ação criativa produz sua perda irreversível, os esforços de manutenção do raka são 

sobretudo negativos. Isto é, deve-se evitar o excesso de atividades que demandam um 

consumo particularmente grande de “força vital”, com ênfase no trabalho e na procriação 

(ibid: 55). Esta última, ademais, ocupa uma posição pivotal no ciclo-vital entre os Bororo, 

marcando o início da decadência física masculina. Sendo assim, tende a ser ativamente 

postergada (Crocker 1985: 45). O envelhecimento é concebido como uma consequência da 

perda de raka, processo incontornável que pode ser apenas retardado pela ação humana. O 

caráter simultaneamente criativo e entrópico, e sua associação aos fenômenos de 

transformação em geral, faz do raka a manifestação corporal por excelência do bope20. O raka 

corresponderia, assim, à face bope da pessoa.  

 A procriação, como se pode deduzir, está intimamente ligada à noção de raka, dado 

que os próprios fluidos associados à concepção (sangue menstrual e sêmen) são suportes ou 

manifestações deste. A fabricação da criança, tanto na concepção quanto por meio da 

alimentação, implica a produção de uma semelhança entre o raka dos genitores (e de seus 

parentes próximos) e o da criança, manifestando-se em uma certa noção de transmissão de 

características físicas e morais (ibid: 46). Quanto mais jovem e mais rakare é o genitor, maior 

é a transmissão de características para a prole e mais rakare esta será. Tal proposição tem por 

consequência, por exemplo, a noção de que os primogênitos são mais “carregados” de raka 

que seus irmãos mais novos, pois estes seriam frutos de genitores mais enfraquecidos (ibid: 

42-43). Ainda que a quantidade inicial de raka transmitida pelos genitores não possa ser 

aumentada, esta demanda algum tempo para se manifestar: os bebês são fracos (rakakare), 

sendo fortalecidos progressivamente pelo leite materno e pela alimentação em geral. O ápice 

de força vital se dá na puberdade, momento que marca o início de sua drenagem por meio 

da procriação, da caça e das atividades rituais (ibid: 43). Para além da procriação, a 

semelhança de raka também pode ser produzida pela coabitação e pela comensalidade em 

geral. Uma das facetas dessa noção expressa, portanto, um mecanismo de aparentamento 

pela produção de consubstancialidade. As consequências disto serão examinadas mais à 

frente, por ora, é importante explorar a interpretação de Crocker da couvade a partir da 

noção de raka e a algumas de suas contradições. 

 Os interditos associados à couvade são lidos por Crocker como um esforço de 

conservação do raka dos pais e da criança, sendo que a integração entre a alma (aroe) e o 

 
20 Ainda que Crocker (1985) não o associe a uma categoria específica desses espíritos como o faz com certos 
fenômenos (: 127-134). 
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corpo desta dependeria do desenvolvimento controlado da “força-vital” (Crocker 1985: 52-

53). O caráter mútuo desse esforço deriva, por sua vez, da “children’s participation in their 

parents’ physical beings” (ibid: 49) por meio do compartilhamento de raka. A respeito das 

interdições alimentares que recaem sobre a família nuclear, Crocker (1967), em sua tese, 

formula uma explicação recorrendo a Mary Douglas: os animais evitados seriam 

considerados anômalos do ponto de vista das classificações indígenas (: 72-73). Com o 

afastamento desse tipo de hipótese na maioria das análises acerca das classificações 

zoológicas bororo em Vital Souls (1985), Crocker passa a distinguir as interdições alimentares 

em dois grupos, por um lado, aquelas que estão presentes desde o início da gravidez e, por 

outro, aquelas associadas às primeiras semanas pós-parto. A respeito das primeiras, Crocker 

ensaia explicações particulares para cada animal evitado, mas partindo do princípio de que as 

interdições (e as consequências caso desrespeitadas) operam a partir de “unsystematic 

methonyms” construídas intuitivamente por seus interlocutores (ibid: 50-51). As interdições 

alimentares que passam a ser observadas somente após o parto (as que dizem respeito às 

“comidas do bope”), por sua vez, são tratadas de forma conjunta com aquelas que incidem 

sobre o comportamento dos pais recentes: em ambos os casos a noção de raka vem ao 

primeiro plano. Após o nascimento, a exposição do raka dos genitores por meio do sangue 

do parto os tornaria, junto com a criança, seres extremamente frágeis: 

 

In accomplishing this massive expenditure of raka which is the 
infant, the mother and father have so enfeebled themselves that 
they cannot risk letting their remaining blood compel them to any 
satisfaction of its normal desires. It is as though with the birth a 
dam has broken, through which raka threatens to pour unchecked 
(Crocker 1985: 61). 

  

 Tal fragilidade explicaria as interdições sobre as atividades associadas à drenagem do 

raka, a saber, o trabalho, o sexo, o sono e a alimentação: “all submission to ‘natural processes’ 

results in the permanent acquisition of the negative aspect of these processes” (Crocker 1967: 

71). Deste fenômeno derivaria a ênfase no envelhecimento precoce como principal 

consequência do descumprimento das interdições, além de também explicar as proibições 

que incidem sobre o casal durante o período menstrual que, como vimos, são iguais àquelas 

observadas pelos genitores nas primeiras semanas após o parto. As interdições alimentares 

pós-parto, por sua vez, seriam justamente aquelas que recaem sobre alimentos 

particularmente rakare, o que inclui os animais bope uke (ibid: 61). O contato com seres 

carregados de raka envolve uma série de cuidados cotidianos, como o hiper-cozimento das 

carnes desses animais para eliminar qualquer traço de sangue (ibid: 42). Tais cuidados, no 
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entanto, não são suficientes durante o período de exposição do sangue (i. e. após o parto ou 

durante o período menstrual). Impõe-se, portanto, a necessidade de evitar o contato com 

esses seres especialmente rakare. 

 Não obstante o poder explicativo da noção de raka tal qual elaborada por Crocker, é 

possível notar algumas contradições que emergem em seu texto. Como nota Viveiros de 

Castro (1988: 240 nota 9) em sua resenha do livro Vital Souls, por exemplo, ora Crocker 

afirma que os bebês e filhotes de qualquer espécie são particularmente rakare (Crocker 1985: 

50), ora que o bebê é rakakare (‘sem raka’), derivando daí sua fragilidade (ibid: 61; Crocker 

1967: 73). O mesmo tipo de contradição pode ser também encontrado em outros aspectos 

do tratamento de tal noção pelo etnógrafo: ora os pais recentes (e o casal durante o período 

menstrual), por exemplo, são ditos “fairly charged with rakare” (Crocker 1967: 70), ora é 

afirmado justamente o contrário, como na citação longa em destaque mais acima na qual 

Crocker afirma que as interdições são frutos de uma enorme descarga de raka, implicando a 

necessidade de conservar o pouco que ainda resta (Crocker 1985: 61). Podemos então 

deduzir que, nesta última circunstância, o casal se encontraria em uma condição de falta de 

raka, ou seja, nos termos de Crocker, os genitores estariam rakakare (sem raka).  

 Diante dessas contradições, é preciso apontar uma certa pobreza no tratamento 

linguístico da noção de raka. O termo em questão é extraído da língua bororo por Crocker 

sem referência clara aos contextos de uso e sem uma análise mais detalhada de seu escopo 

semântico. Na primeira vez em que o conceito é apresentado, Crocker (1967) o define como  

“a fundamental Bororo concept, that of a ‘life-force’ or ‘vital substance’” (: 54-55) e 

identifica-o a “an intangible element or condition found in blood, semen, mother’s milk, and 

menstrual fluids, and is often equated with ‘strength’ and ‘endurance’. (ibid: 55). Em Vital 

Souls (1985), afirma-se também que “the Bororo regard raka as an almost hydraulic 

mechanism, explaining the vicissitudes of physical being, and as an abstract cosmological 

principle whose power is manifested in the transformations of the visible physical universe” 

(: 42). Em ambos os casos, Crocker induz o leitor a compreender essa noção como 

designando uma força simultaneamente substancial e intangível que habita certos suportes 

materiais causando eventos e transformações. A noção é apresentada desde o início 

destacada de seu uso cotidiano e sem referência ao escopo semântico que ela possa cobrir.  

 Se buscarmos pelo termo raka na EBI encontraremos um breve verbete traduzindo-

o por “Dureza, força, resistência” (: 893) e seguido por um exemplo em que os termos raka-

ka-re (fraco) e raka-guraga-re (muito forte) são usados para comparar a diferença de resistência 

entre duas linhas de pesca. Seguem-se outros exemplos cotidianos, como o uso de raka-do 
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(força + causativo; ‘fortalecer’) para designar o ato de reforçar uma corda para que ela não 

arrebente. Durante minha visita à aldeia Apido Paru, os termos raka-ka-re e raka-guraga-re me 

foram dados como tradução para os adjetivos “fácil” e “difícil”, respectivamente – contendo, 

provavelmente, a noção de algo que demanda ou não o uso da força. Assim, fica evidente 

que uma análise exaustiva do campo de aplicação da raíz raka está ainda por fazer. Ademais, 

a raiz indica, sobretudo, certas qualidades, e não uma substância. Vejamos, então, quais são 

as implicações da leitura de Crocker e as consequências de um exercício de compreender o 

termo raka apenas a partir das qualidades genéricas utilizadas pelos salesianos para traduzi-

lo.  

 O procedimento de extração do termo em questão de seus contextos de aplicação 

para designar o conceito abstrato de “força vital” por Crocker reduz todos os fenômenos 

que o autor pretende explicar a efeitos de uma diferença de intensidade: trata-se sempre de 

mais ou menos raka. No entanto, em função da ausência de exemplos concretos da aplicação 

do termo, não é possível entrever no texto de Crocker a partir de qual momento a oposição 

rakare/rakakare deixa de dizer respeito a seu uso nativo e passa a ser uma dedução lógica do 

próprio autor a partir de seu conceito de “força vital”. Diante do caráter nebuloso dos limites 

e contextos da aplicação dessa noção, me parece útil decompor os fenômenos corporais – 

aqueles que foram reduzidos por Crocker (1967; 1985) a suportes mais ou menos imbuídos 

de “energia-vital” – em suas manifestações sensíveis, a saber, o sangue e seus derivados, a 

dureza e resistência da pele e a potência criativa da pessoa. Somente quando assim 

decompostos, torna-se possível retomar o problema das diferenças de intensidade. A 

sugestão aqui é que ao evitarmos subsumir indistintamente os fenômenos corporais à 

diferença entre “mais” e “menos” raka as contradições na análise de Crocker irão se 

desfazer21.  

 Para tal, é fundamental ressaltar a diferença de natureza entre o interior e o exterior 

do corpo: os fluidos internos, veículos da transformação, e a superfície, suporte da 

ornamentação. As distinções de grau ou de intensidade, por sua vez, devem, a partir da 

primeira distinção, ser entendidas como dizendo respeito a cada uma das faces do corpo 

separadamente. Interior e exterior, contudo, interagem entre si. Os fluidos corporais 

expostos são antitéticos à rigidez do corpo, atuando como causas ou expressões da 

dissolução do invólucro corporal que poderíamos chamar simplesmente de “pele”. Enquanto 

 
21 Para uma crítica análoga a substancialização da noção de raka, porém voltada às consequências da análise de 
Crocker para o entendimento do processo de envelhecimento entre os Bororo, ver Drago (2018: 207-209). 
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a contenção dos fluidos produz a “dureza” do corpo, sua exposição opera uma dissolução 

deste, fenômeno presente na análise de Crocker. 

 Os diferentes fluidos corporais estão diretamente associados a processos de alteração 

ou metamorfose, propriedades do bope cuja manifestação por excelência entre os humanos é 

o enfraquecimento da superfície do corpo pelo envelhecimento. O sêmen e o sangue 

consumidos na fabricação do feto e o suor expelido durante o trabalho, por exemplo, 

manifestam o enfraquecimento produzido pelos atos criativos. A externalização do sangue 

durante o período menstrual e após o parto, por sua vez, coloca os envolvidos em um estado 

de hiper-suscetibilidade ao enfraquecimento-envelhecimento, impondo a necessidade de 

proscrever atividades criativas. Enquanto o sangue é uma imagem prototípica da potência 

simultaneamente criativa e destrutiva do bope, outros fluidos corporais como o leite materno 

e as fezes associam-se, respectivamente, a cada um desses polos: enquanto as fezes são 

extremamente “poluentes”, o leite materno atua apenas de forma criativa, nutrindo os recém-

nascidos (Crocker 1985).  

 A respeito das modalidades de manifestações dos fluidos corporais, talvez possamos 

retomar a questão das diferenças de grau ou intensidade. A distinção entre sangue e leite é 

elucidativa nesse sentido. Cotidianamente, o primeiro deve ser eliminado na alimentação pela 

cocção e, após um nascimento, completamente abolido junto com todo tipo de carne da 

alimentação dos pais e da criança. No entanto, isso gera um problema, pois os alimentos sem 

raka-jerimaga, preferidos pelos pais recentes, não são capazes de nutrir suficientemente a 

criança: ela necessita de alimentos “fortes” ou “potentes” para desenvolver seu corpo 

(Crocker 1967: 73). O leite, portanto, cumpre esse papel, pois é entendido como uma 

modalidade menos intensa do sangue. Sendo assim, durante o desenvolvimento da criança, 

“mother’s milk is considered an especially vital part of its diet, being the agent of direct raka 

but in a safe, ‘pasteurized’ fashion” (Crocker 1985: 61-62). 

 Os fluidos corporais destacados acima formam um conjunto na medida em que 

expressam sua potência transformativa por meio do cheiro-gosto jerimaga, descrito por 

Crocker (1985) como “the sensory dimension of raka” (: 159). Podemos afirmar que tais 

fluidos – que formam a contraparte amorfa do corpo – são manifestações sensíveis da 

“porosidade” corporal e do potencial de dissolução de sua forma exterior. O que busco 

indicar é que, para compreender os processos de alteração corporal entre os Bororo, é preciso 

trazer ao primeiro plano a diferença entre as duas faces do corpo, isto é, a distinção entre a 

forma e rigidez da superfície e a amorfia e “moleza” dos fluidos interiores. Como apontamos 

anteriormente, ambas as faces comportam diferenças de intensidade: a superfície pode ser 
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mais ou menos enrijecida, assim como os fluídos podem ser mais ou menos potentes. O 

modo em que as faces do corpo interagem, no entanto, manifesta uma antipatia mútua, pois 

o grau de “dureza” da superfície do corpo é inversamente proporcional ao grau de 

externalização ou à intensidade do fluido externo com o qual a pessoa está em contato. É 

sobre esse aspecto que repousam as contradições de Crocker que deram início a esse 

comentário.  

 Se tomarmos como hipótese que o termo raka pode designar genericamente as 

qualidades “força” e “dureza” como indica a EBI (: 893), a oposição rakare/rakakare pode 

significar simultaneamente ‘duro’/’mole’ e ‘forte’/’fraco’, gerando uma contradição: os pais 

e a criança após o nascimento estão “moles” ou “fracos” do ponto de vista da superfície de 

seus corpos (vimos que apenas coçar a superfície da pele usando as unhas a tornaria 

envelhecida, por exemplo), porém, visto que o sangue dos genitores, o mais forte dos fluidos 

corporais, foi externalizado durante o parto na forma da própria criança, pais e filho(a) 

passam a poder “contagiar” outras pessoas com a potência entrópica associada a essa força. 

Nesse sentido, são simultaneamente rakare e rakakare. No limite, os próprios fluidos 

corporais são “moles” e “fortes-potentes”, contendo uma contradição em si ao serem 

adjetivados pela noção de raka. Assim, acredito que desta ambiguidade semântica derivam as 

contradições do uso de tal noção por Crocker (1967; 1985). 

 Dada a similaridade entre essas noções e aquelas que cercam a dinâmica do sangue 

entre os povos falantes de línguas Jê22, é curiosa a aparente ausência na literatura sobre os 

Bororo do tema recorrente tanto entre seus vizinhos centro-brasileiros quanto alhures da 

“absorção maléfica do sangue alheio”23. Entre os Bororo, o contato com o sangue teria por 

resultado uma entropia corporal, e não uma hipertrofia. No entanto, vemos que tal “motivo” 

aparece justamente na prática pós-natal ignorada por Crocker: o procedimento, praticado 

pelo genitor, de expulsar o sangue “da criança” ao induzir um sangramento interno. Entre 

os Kisejê, um procedimento análogo é também praticado pelo pai recente: este induziria um 

sangramento peniano para expelir o sangue da criança (Seeger 1981 apud Coelho de Souza 

2002: 553). As consequências desta prática entre os Bororo, como vimos, são a leveza e 

agilidade (cf. supra), qualidades que estão também associadas a uma série de práticas de 

sangria e vômitos induzidos entre os grupos Jê (Coelho de Souza 2002: 547).  

 Tais paralelos nos permitem integrar alguns dados disponíveis na literatura porém 

não analisados por Crocker (1967; 1985). As mesmas raízes às quais se recorre para provocar 

 
22 Para uma síntese comparativa, ver Coelho de Souza 2002: 544-565. 
23 Esta ausência já foi apontada por Viveiros de Castro (1988: 240 nota 8) em sua resenha ao livro Vital Souls 
(1985) de Crocker. 



 27 

o sangramento pós-natal no genitor, são também utilizadas cotidianamente para provocar 

vômitos matinais (EBI: 763; Drago 2018: 168; Cruz 1941: 173). Esta prática é tematizada na 

mitologia bororo, sendo associada à agilidade necessária para a caça (EBII: 189). Dada a 

presença desse tema, é interessante notar que uma das práticas de contenção da “força vital” 

identificada por Crocker (1985) que menos se adequa ao seu modelo é a necessidade de 

moderação alimentar. Vimos que, nos três primeiros dias após o parto, caso os genitores não 

respeitem o jejum, eles podem tornar-se irreversivelmente gordos e pesados. Parece que 

estamos diante do tema da “acumulação sanguínea” excessiva, visto que a alimentação é, 

segundo Crocker (1985), um dos modos de manutenção do “raka”.  

 O que busco indicar neste comentário é que, se subsumirmos todos os fenômenos 

de transformação corporal entre os Bororo ao vocabulário do raka – tomando-o como 

designando exclusivamente uma substância imaterial associada à vitalidade e sempre mais ou 

menos presente em diferentes estados corporais – algumas distinções fundamentais, como 

aquela entre a rigidez da superfície do corpo e a fluidez de seu interior, são deslocadas para 

o segundo plano, comprometendo a clareza da análise. Voltaremos mais à frente a outros 

aspectos noção de raka e das transformações corporais entre os Bororo, a saber, seu papel 

na fabricação do parentesco e sua relação com uma teoria bororo da ação criativa. Por ora, 

contudo, devemos voltar à descrição das etapas do investimento ritual na fabricação da 

pessoa. 

 

A cerimônia de nominação e perfuração do lábio 

 

 O problema da onomástica será abordado aqui sob um ângulo específico, o da 

natureza do nome e das implicações de sua outorga na fabricação da pessoa. As questões 

mais abrangentes (ou, digamos, “sociocêntricas”) acerca da relação entre transmissão 

onomástica e segmentaridade serão objeto do capítulo 3. É importante apontar que os 

Bororo reconhecem diferentes tipos de nome, sendo que apenas dois serão abordados neste 

capítulo, a saber, aqueles que chamaremos genericamente de “nome” (ie), transmitidos pouco 

após o nascimento e associados aos segmentos clânicos e sub-clânicos, e os nomes de ba 

(‘estojo peniano’), recebidos exclusivamente pelos homens após a iniciação masculina. Há 

ainda os ie bio (nomes “de morte” ou “de vingança”) capturados por meio da vingança ritual 

do morto e, por fim, os nomes e apelidos brasileiros utilizados com frequência como 
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vocativos e pouco estudados pelos etnógrafos24. Por ora, iremos nos concentrar nos nomes 

outorgados logo após o nascimento, abordando a questão dos nomes de vingança mais à 

frente, no capítulo 4. Vejamos os procedimentos envolvidos. 

 O momento ideal para a criança ser nomeada varia consideravelmente entre as 

descrições disponíveis, sendo indicado na literatura ora temporalmente, ora a partir de 

critérios ligados ao corpo e à saúde da criança25. Pelo primeiro critério, afirma-se, por vezes, 

que o nome é dado apenas alguns dias após o nascimento, como é o caso das descrições 

salesianas (EBI:625; Colbacchini & Albisetti 1942: 47). Outros autores, por seu turno, 

apontam uma espera que vai de alguns meses a até um ano (Crocker 1967: 76; 1985: 49). Os 

critérios corporais registrados pelos etnógrafos oscilam também entre o momento em que 

“the first layer of skin he was born with has peeled off and his umbilical cord is dried up” 

(Levak 1971: 89; ver também Cruz 1939: 197) e o reconhecimento do “endurecimento” da 

criança, o que pode levar alguns meses (Fabian 1992: 64). Viertler (1972), por sua vez, acentua 

a importância do reconhecimento da saúde do recém-nascido: o nome só poderia ser dado 

“quando os parentes acreditam na sobrevivência da criança” (: 134)26. Por outro lado, não se 

deve postergar excessivamente a nominação, o que ameaçaria a vida do bebê (Caiuby Novaes 

1986: 167). 

 O nominador ideal é geralmente indicado como devendo ser um MeB “real” (ou 

“literal”, nos termos de Crocker (1967: 77)) da criança, seja ela do sexo masculino ou 

feminino (ver Viertler 1972: 130). Na ausência de tal parente na aldeia, um membro sênior 

do clã da mãe seria o preferido. Contudo, visto que, como veremos, a relação nominador-

nominado permanece após a outorga do nome na forma de uma relação mestre-aprendiz – 

 
24 Talvez as únicas exceções neste ponto sejam alguns breves comentários de Viertler (1978) sobre uma possível 
relevância da homonímia de nomes brasileiros e de Caiuby Novaes (1993) sobre a introdução do batismo pelos 
missionários salesianos no início do século XX. 
25 Foram consultadas para esta síntese da cerimônia de nominação uma série de fontes etnográficas (Cruz 1939: 
197-200; Colbacchini & Albisetti 1942: 47-48; Crocker 1967: 77-82; Crocker 1977a: 162-163; Caiuby 1986: 167-
173; EBI: 625-627; Fabian 1992: 64-68; Levak 1971: 89-93 Viertler 1972: 130-133). Diferente da couvade, não há 
uma descrição da nominação entre os Bororo que se destaque como a mais detalhada e há um grau considerável 
de variação entre as versões. A síntese aqui empreendida busca, portanto, fazer uma colagem a partir dessas 
variações, tentando construir a imagem mais rica possível da cerimônia. Algumas contradições menores entre 
as versões foram omitidas em prol da fluidez do texto.  
26 É digno de nota que os autores que trabalharam entre os Bororo nos anos 60 e 70, um período de baixa taxa 
de natalidade e, talvez, da maior baixa demográfica da história (Viertler 1990), costumam afirmar ter visto 
poucas cerimônias de nominação além da deles próprios. Crocker (1967), por exemplo, afirma ter visto apenas 
uma dessas cerimônias durante todo o seu período de campo. Hoje, a população bororo quadriplicou em 
comparação com os registros de Crocker, passando de quinhentas para aproximadamente duas mil pessoas. 
Durante minha visita na pequena e recém construída aldeia Apido Paru, havia dois bebês e algumas crianças 
pequenas de cerca de três anos de idade ainda sem nome. Planejava-se, então, uma cerimônia de nominação 
coletiva. Esta possibilidade não é mencionada na literatura, mas, levando em conta as diferentes imagens de 
cerimônias de nominação que estão disponíveis nas redes sociais utilizadas pelos Bororo, parece ser (ou ter se 
tornado) uma prática comum. 
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isto é, como uma relação de transmissão de conhecimento –, o que está em jogo nas 

afirmações acerca do “nominador ideal” me parece ser a amplamente documentada equação 

bororo entre conhecimento, status e senioridade (Crocker 1985: 88). Desse modo, quando 

se trata de registrar os critérios para a escolha do nominador em termos “extra-genealógicos”, 

os etnógrafos tendem a acentuar ou a senioridade, ou o status (Caiuby Novaes 1986: 167 e 

Levak 1971: 92, respectivamente), duas expressões da detenção de conhecimento e, 

consequentemente, de um futuro “mestre” ideal para seu nominado (ver também Drago 

2018: 176). As razões para o descarte de um nominador potencial oscila também entre esses 

termos: “relative youth, or reputation for irresponsability” (Crocker 1979: 258) são os 

principais critérios para se evitar a escolha de certa pessoa como nominador. 

 Dado que o “pertencimento” às metades bororo e aos segmentos clânicos e sub-

clânicos é transmitido pelos nomes, a tendência matrilateral na escolha do nominador 

responderia pela matrilinearidade bororo27. Já a ênfase na primazia de um parente “real” ou 

“próximo” da mãe na escolha do nominador, a meu ver, é correlata do fato de que o 

nominador deve pertencer idealmente ao name-set materno, e não apenas a seu clã. Isto 

porque, como indica Crocker (1979), os membros de um mesmo name-set são pensados não 

apenas como compartilhando nomes de um mesmo conjunto, mas também como parentes 

“de sangue” ou “de raka”, isto é, como parentes “reais” ou “próximos”, mesmo que tal 

relação não seja traçável genealogicamente28. É importante ressaltar, contudo, que as 

exigências aqui descritas são de natureza normativa. O trabalho etnográfico de Viertler (1972) 

acerca da onomástica bororo enriquece consideravelmente o problema ao trazer ao primeiro 

plano o que poderíamos chamar de uma pragmática da nominação. As consequências desse 

aspecto do trabalho de Viertler serão objeto do capítulo 3. Por ora, voltemos aos preparativos 

da cerimônia de nominação. 

 O pai da criança decide o momento ideal para a realização da cerimônia, informando 

a imarugo (parteira) de sua decisão (Crocker 1967: 77). No dia anterior a sua realização, a 

parteira deve visitar as casas onde residem os homens da metade da mãe da criança, 

convidando-os a comparecer à reunião de escolha do nome (ibid; Viertler 1972): 

 

 It is particularly important that all members of the child’s clan 
attend and beyond this, that all “wise” and knowledgeable men of 
that moiety come. In practice, nearly all the men of the neonate’s 

 
27 É importante notar que essa afirmação não se trata de uma explicação para a matrilinearidade bororo (o que 
seria um argumento circular e tautológico), e sim de uma constatação de que é na norma de nominação que 
reside a tendência matrilinear bororo. 
28 Como se pode deduzir dessa afirmação, há entre os Bororo uma distinção e uma interseção entre parentesco 
clânico e parentesco de “sangue”. Abordaremos tais modalidades de aparentamento mais adiante. 
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moiety and some of the father’s kin attend the gathering (Crocker 
1967: 77).  

 

 Cruz (1939: 198), por seu turno, descreve como um “dever sagrado” o 

comparecimento dos homens do clã da mãe da criança à reunião. A convocação é precedida 

por certos preparativos. As parentes clânicas da mãe, incluindo a imarugo, devem se dedicar 

à fabricação dos adornos e à ornamentação da criança. Três objetos são centrais na cerimônia 

de nominação, devendo ser confeccionados para a criança e inspecionados na reunião de 

escolha do nome: o boe etao bu (ver Figura 1), um “capacete” ou “touca” de penas fabricado 

pela mãe e suas parentes próximas com os padrões de seu sub-clã (EBI: 392); o kiogwaro, 

enfeite que consiste em seis penas de cauda de arara usadas pendendo por trás do pescoço 

feito pelo pai da criança a partir do padrão do seu sub-clã (EBI: 390) e, por último; o baragara, 

objeto pontiagudo e adornado feito a partir de ossos que é utilizado pelo nominador para 

perfurar o lábio do nominado durante a cerimônia (EBI: 222). 

 

   

 

Figura 1: Criança ornamentada para a nominação com boe etao bu, pintura facial e coberta de 

plumas (EBI: 394). 

 

 A fabricação do kiogwaro (ver Figura 2) tem consequências importantes na 

determinação da paternidade. É esperado que o genitor se responsabilize pela manufatura do 
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objeto. Assim, caso este esteja presente na aldeia e se recuse a fazê-lo, “he forfeits all rights 

to the child and the mother may divorce him” (Crocker 1967: 78). A máxima expressa por 

Crocker de que “every baby must have a kiogwaro” (: 79) indica, portanto, a necessidade da 

determinação de um pater. Pois, na ausência do genitor, o homem que se dispor a fabricar o 

objeto na ocasião da nominação deverá arcar com as obrigações da paternidade. Entre os 

substitutos mais frequentes estão o marido atual da mãe, um MZH ou um MF (ibid)29. Por 

fim, podemos afirmar que a oferta do kiogwaro está intrinsecamente relacionada com a 

intenção de assumir as obrigações paternas: o homem que fabrica o enfeite o faz, como 

afirma um interlocutor de Crocker (1967), “to show that he will be the father of the child” (: 

78). 

 

 

  

 

Figura 2: Mulher portando um kiogwaro amarrado sobre a cabeça (EBI: 391). 

 

 O baragara (ver Figura 3), por seu turno, é exclusivo da metade Ečerae (Viertler 1972: 

131). Assim, para que seja utilizado por nominadores tugarege (metade sul), é necessário que 

 
29 Este último caso, a saber, a substituição da paternidade pela fabricação do kiogwaro por um MF, é registrado 
por Caiuby em uma situação concreta (1986: 171). A etnógrafa mostra, no entanto, que as mulheres do clã do 
genitor (que não vivia mais na aldeia) ainda assim participaram da ornamentação da criança. 
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os pais do nominado peçam aos chefes clânicos ečerae para que cedam o uso do objeto. Há 

certa discordância a respeito da fabricação e ornamentação desse objeto na literatura. 

Segundo Crocker (1967: 81), o baragara seria fabricado pelo pai ou por homens do clã deste, 

sendo ornamentado com padrões também desse clã; Viertler (1972: 131), por seu turno, 

indica que a confecção e a ornamentação seriam responsabilidade parentes clânicos da mãe 

da criança. 

 

 

 

Imagem 3: Baragara ornamentado com padrões cromáticos do clã Baadojeba Čobugiwu, 

segundo informação de Raimundo Itogoga (imagem do acervo do Musée du Quai Branly; 

número do inventário: 71.1936.48.248). 

 

 Um breve comentário sobre a transmissão onomástica se faz necessário antes de 

descrevermos a reunião de escolha do nome. Os nomes pessoais entre os Bororo são 

compostos geralmente por dois elementos, o nome de uma espécie ou objeto “totêmico” do 

clã a que “pertence” o nome, seguido de “um atributo de cor, tamanho, qualidade, cheiro, 

beleza da espécie ou algum comportamento evidenciado ou sofrido pela mesma” (Viertler 

1972: 157). Enquanto o primeiro elemento pode estar presente em diferentes sub-clãs e name-
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sets (e até mesmo em mais de um clã), o segundo permite especificar o sub-clã e o name-set a 

qual o nome é associado. É importante ter em mente, contudo, que, antes de “possuírem” 

conjuntos de nomes, os segmentos da sociedade bororo são constituídos e transmitidos por 

estes. Assim, as metades, clãs e segmentos subclânicos bororo podem ser descritos como 

aglomerados onomásticos que tem como unidades mínimas o que chamo aqui de name-sets. 

Cada uma dessas unidades é idealmente associada a um herói mítico e, como indicam alguns 

etnógrafos, o conjunto fechado de nomes que ela possui expressa os vários nomes desse 

personagem (Levak 1971: 92; Viertler 1972). Isto é, um name-set é composto por pessoas que 

portam diferentes nomes de um mesmo personagem singular. Os termos que designam 

comumente os name-sets, por sua vez, consistiriam no nome mais comum do personagem em 

questão, sendo frequentemente tomados como espécies de “títulos” na literatura bororo 

(Lévi-Strauss 1936: 299). Pessoas que já faleceram tendem a ser lembradas somente por seus 

títulos/name-sets, e não por seus nomes específicos extraídos desses aglomerados 

onomásticos, que são rapidamente esquecidos com o passar das gerações (Viertler 1972: 72).  

 O nominador deve idealmente transmitir ao nominado nomes de seu próprio name-

set há muito não utilizados. Airugodu, interlocutor de Viertler (1972) em Córrego Grande, 

sintetiza com clareza essa necessidade: 

 

Às vezes tem muitos nomes que não fala mais deles, não sabe mais 
como é que diz. Escolhe sempre um nome mais escondido de cada 
um deles (unidades possuidoras dos nomes), nomes que ninguém 
não usa mais: ‘sua gente, faz tempo, tem nomes x, y, z. Ossos já 
virou poeira’ (: 141) 
 

 O nominador, portanto, transmite ao nominado nomes associados ao seu 

título/name-set e não seus próprios nomes. A rigor, jamais haveria homonímia entre os vivos 

(ou entre os vivos e os mortos recentes). É importante ressaltar, ademais, que cada pessoa 

recebe, na mesma cerimônia, no mínimo dois nomes do name-set do nominador e, muito 

frequentemente, um nome do name-set do pai (Viertler 1972: 144)30. Vejamos os 

procedimentos associados à outorga destes. 

 Ao por do sol, esteiras são estendidas em círculo em frente à casa da mãe da criança 

para receber os homens que participarão da reunião (Cruz 1939: 198). Exposto sobre uma 

delas está o boe etao bu, que circulará entre estes para que aprovem o padrão cromático 

utilizado, exclusivo do segmento onomástico do nominador (Crocker 1967: 78). Segundo 

 
30 Nas ocasiões em que o nominador é de um name-set (ou mesmo clã e metade) diferente do da mãe da criança, 
emergem algumas variações nesse esquema, sendo inclusive possível que ela receba nomes de conjuntos 
onomásticos (clãs, por exemplo) distintos na mesma metade simultaneamente. Todas as variações serão 
investigadas em maior detalhe no capítulo 3. 
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Cruz (1939), o baragara também é entregue pelo pai aos parentes clânicos da mãe da criança, 

que o passam de mão em mão confirmando se a ornamentação é “particular do clan e condiz 

com a posição social da família” (: 198)31. Após a aprovação do objeto por todos, o pai 

entrega-o ao nominador, que irá utilizá-lo para perfurar o lábio do nominado no dia seguinte 

(ibid). Paralelamente à aprovação e inspeção dos ornamentos, são avaliados também os 

nomes que sugeridos pelos homens presentes e selecionados pelo nominador, que pode (e o 

faz com frequência) ceder a palavra final à mãe de seu nominado (Crocker 1967: 77). Assim 

como os ornamentos, uma das qualidades fundamentais de um nome é sua beleza (Viertler 

1972)32. Vemos aqui um exemplo de um fenômeno com consequências importantes para a 

análise empreendida mais adiante: os nomes e os ornamentos entre os Bororo circulam 

sempre lado a lado.  

 Escolhidos os nomes e aprovados os ornamentos, canta-se em frente à casa materna 

o canto Boe eie paru, literalmente, ‘a origem dos nomes bororo’. Alguns etnógrafos notam que 

se deve cantar pouco nessa ocasião, pois “cantar demasiado é coisa de funeral e encurtaria a 

vida do bebê” (Viertler 72: 131; ver também Viertler 1991: 132 e Cruz 1939: 199). Crocker 

(1967), todavia, localiza a cantoria no pátio central, onde seria também feito um anúncio para 

toda a aldeia do que irá acontecer no dia seguinte. Por vezes, afirma-se que o Boe eie paru é 

cantado durante toda a noite até o alvorecer, e não apenas brevemente (Crocker 1967: 79; 

ver também Levak 1971: 90). Para além da diferença de extensão da cantoria, outras 

incompatibilidades entre nominação e funeral são ressaltadas pelos etnógrafos. Segundo 

Crocker (ibid), caso esteja ocorrendo algum funeral, a cantoria associada à nominação deve 

acontecer no pátio à leste da “casa dos homens”, pois durante o funeral o corpo é enterrado 

em cova rasa no pátio ocidental. Caiuby Novaes (1986: 170) enfatiza ainda mais tal 

incompatibilidade, pois afirma que nominações não devem ocorrer durante o ciclo funerário. 

A nominação seria, portanto, a única cerimônia bororo “não acoplável” (ou mesmo de 

caráter antitético) ao funeral33. 

 Ao amanhecer, a criança é novamente adornada com urucum, resina e plumas por 

toda a superfície do corpo, com exceção do rosto. Este é pintado com um grafismo próprio 

 
31 Cruz (1939) parece indicar, portanto, uma associação entre o baragara e o pai, mas a decoração seguiria os 
padrões do clã da mãe da criança. 
32 Os critérios “estéticos” empregados não estão claros na literatura disponível. É importante, porém, notar 
que não se trata de uma distinção como aquela empregada pelos Kayapó (Lea 1986) (e, no passado, pelos 
Apinajé (DaMatta 1976)), entre nomes “bonitos” e “comuns”. O correlato deste fenômeno entre os Bororo 
não é expresso em termos de beleza e admite uma série de distinções de caráter cromático que serão 
apresentadas no capítulo 3. 
33 As caçadas e pescarias coletivas dos aroe são as únicas cerimônias, além da nominação, que são “destacáveis” 
do funeral, ainda que sejam também realizadas durante este período. 
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do clã do nominador (futuro clã da criança) e, ao redor da cabeça, fixa-se o boe etao bu (Cruz 

1939: 199)34. Ao por do sol, toda a aldeia se reúne no pátio central. O nominador é pintado 

com urucum e adornado com grafismos faciais de seu clã. Se faz necessária também a 

presença do aroe Bakororo, chefe da aldeia dos mortos do ocidente, que deve ser idealmente 

representado por homem do name-set Bakorokudu, associado à chefia entre os vivos. 

Simplificando a questão, poderíamos dizer, como o faz Levak (1971), que Bakororo é “the 

cultural hero who first introduced the custom of namegiving among the Bororo” (: 90). O 

problema, contudo, será abordado em maior detalhe no capítulo 3. Por ora, é importante 

apenas ressaltar a presença desse aroe e sua participação na cerimônia.  

 Um pouco antes da outorga do nome, a imarugo (parteira), com a criança nos braços, 

senta-se voltada para o poente no pátio central. A mãe e as outras mulheres, por sua vez, 

sentam-se atrás dela (Crocker 1967: 79). No momento adequado, a imarugo, ainda segurando 

a criança, levanta-se e dá alguns passos em direção ao poente. O aroe Bakororo toca então 

seu trompete (ika), se aproxima com seus movimentos característicos e leva o baragara ao 

encontro do lábio da criança, como que “simulando” a perfuração. Em seguida, o pai da 

criança (aquele que fabricou o kiogwaro), segurando pelo pulso o nominador, entrega a este 

um ika (trompete exclusivo de Bakororo) e um diadema de penas (pariko). A partir desse 

momento, o nominador fará as vezes de Bakororo, repetindo os movimentos característicos 

desse aroe e se aproximando da criança com o baragara (EBI: 626; Crocker 1967: 79; Viertler 

1972: 132).  

 O momento exato da perfuração do lábio apresenta algumas variações na literatura. 

Segundo Crocker (1967: 81), o nominador seguraria a criança enquanto um segundo homem, 

do mesmo clã deste, perfuraria o lábio inferior com o baragara. Todavia, segundo Levak 

(1971: 90), seria um FB o responsável por segurar a criança durante a perfuração, executada 

pelo próprio nominador. Viertler (1972: 132), por seu turno, aponta a possibilidade de haver 

de fato certa flexibilidade, mas indica outra variação: quem seguraria a criança seria ou a mãe 

ou o próprio nominador. Feita a perfuração – e independente de quem seja o responsável 

por ter segurado a criança – o nominador ergue o nominado e anuncia em voz alta seus 

nomes35. A descrição de Fabian (1992) de sua própria nominação na aldeia Garças adiciona 

um detalhe suplementar: os nominadores soprariam sobre os nominados durante a 

 
34 Há certa discordância sobre quem é responsável pela ornamentação da criança. Enquanto Crocker (1967) 
atribui essa função aos parentes maternos e imarugo da criança, Levak (1971: 90) indica que seriam os parentes 
paternos. 
35 Alguns etnógrafos indicam que os nomes dos pais precederiam o da criança durante a anunciação, assim 
como se passou com Stephen Fabian e sua esposa durante a cerimônia em que receberam seus nomes bororo 
(Fabian 1992; ver também Levak 1971: 91) 
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cerimônia. Algo análogo ao procedimento de soprar sobre a boca da criança que Viertler 

(1972: 133) ressalta como característico das nominações na aldeia Merure36.  

 Após a perfuração e o anúncio dos nomes, a criança é entregue à mãe, que a recebe 

em prantos. Segundo Cruz (1939), “este choro não é devido à emoção que podia ser tomada 

ao ver o filho contorcer-se em dores, mas porque o nome proferido desperta-lhe a memória 

do homônimo dos antepassados” (: 199). Em seguida, caso seja seu primeiro filho, o pai 

pode perfurar seu septo usando o mesmo baragara utilizado no lábio da criança (EBI: 626; 

Cruz 1939: 200). É importante ressaltar que a perfuração do lábio só ocorre na nominação 

masculina, a contraparte feminina da cerimônia é dita ou ser menos elaborada (EBI: 626; 

Levak 1971: 88), ou apenas prescindir da perfuração do lábio (Crocker 1967: 81). Como 

efeito desta operação, o nominador será chamado pela criança – independente da relação de 

parentesco anterior – pelo termo iedaga e a chamará de iwagedu (alter masculino) ou irago (alter 

femino). Doravante, espera-se que mantenham uma relação próxima de transmissão de 

conhecimento que será retribuída na forma de alimentos pela mãe do nominado(a) e, 

posteriormente, pelo próprio iwagedu ou irago. Caso outro homem do clã do nominador tenha 

sido responsável pela perfuração – possibilidade prevista por Crocker (1967: 81) –, ambos 

serão classificados como iedaga. Ao fim da cerimônia, os expectadores se dispersam e o 

nominador canta brevemente em frente à casa da mãe da criança. 

 

Iniciação masculina e a imposição do estojo peniano  

 

 Em contraste com o grande número de descrições detalhadas da nominação e da 

couvade entre os Bororo, os registros etnográficos da cerimônia de iniciação masculina se 

destacam por seu caráter abreviado e carente de detalhes. A meu ver, a coincidência entre, 

por um lado, o boom etnográfico dos estudos sobre os Bororo na década de 1960 e 1970 – 

que viriam a ser publicados no decorrer destas e das décadas seguintes – e, por outro, a baixa 

taxa de natalidade (e da população em geral) registrada no período, teve um papel relevante 

na simplificação das descrições da cerimônia. O caso de Levak (1971: 94) chama atenção 

como o mais drástico: o etnógrafo dá a cerimônia por extinta. O principal período de campo 

de Levak se deu em Pobojari, aldeia na qual os moradores, diante da usurpação contínua de 

suas terras, decidiram não mais ter filhos: não havia um jovem ou criança sequer em Pobojari 

à época (Crocker 1985: 330 ver nota 1). Crocker (1967: 102), por sua vez, afirma também 

 
36 A aldeia Garças foi formada por ex-moradores de Merure (Viertler 1990). 
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não ter presenciado uma cerimônia de iniciação na aldeia Córrego Grande, onde fez a maior 

parte de seu trabalho de campo. Mesmo local onde Viertler (1972) e Caiuby Novaes (1986), 

alguns anos mais tarde, também começariam a desenvolver seus trabalhos etnográficos37.  

 Assumindo que seja precisa a afirmação de Crocker (1969b) de que não havia mais 

de dois homens jovens e solteiros por metade em nenhuma aldeia bororo durante seu 

período de campo, tudo indica que a razão desses autores não terem descrito e analisado em 

detalhe a iniciação masculina seja de natureza demográfica, e não efeito de um simples 

abandono da cerimônia. A situação hoje parece corroborar a hipótese: com uma população 

total cerca de quatro vezes maior que a registrada por Crocker na década de 1960, os Bororo 

(na aldeia Apido Paru), diante das minhas indagações sobre a vitalidade da cerimônia, 

garantiram que ela continua sendo realizada sempre que há jovens em idade de receber o 

estojo peniano. Vejamos então o que as reconstruções coletadas pelos etnógrafos e a 

descrição dos missionários salesianos nos indicam sobre essa cerimônia. 

 A iniciação masculina corresponde, no plano residencial, à saída dos jovens púberes 

da casa materna com destino à casa dos homens no centro da aldeia, onde passam a morar 

permanentemente até que se casem38. A necessidade dessa mudança, associada aos indícios 

da puberdade masculina, parece ser o estopim da cerimônia: “As a boy grows up, the father 

becomes increasingly anxious to get him out of the house. The Bororo say the penis of the 

boy is grown, and father and son are now ashamed of each other” (Levak 1971: 95). A 

cerimônia, contudo, apenas concretiza uma transição já em curso, pois o amadurecimento 

da criança corresponde a uma frequentação cada vez mais ativa da casa dos homens (Crocker 

1967: 100; Caiuby Novaes 1986). 

 Para que o jovem seja iniciado, se faz necessária a escolha de um homem que já tenha 

passado pelo mesmo processo para cumprir a função de “iniciador”. Este e seu iniciando 

passarão a se chamar pelo termo auto-recíproco iorubadare. A relação a que se refere 

genericamente esse termo, contudo, antecede a escolha do iniciador. Cada name-set está ligado 

a uma série de outras unidades onomásticas do mesmo tipo (majoritariamente na metade 

oposta), por relações de aliança cerimonial e matrimonial. Tais alianças remetem a dons ou 

roubos entre heróis míticos. Prestações impulsionadas por estes acontecimentos estabelecem 

relações duradouras entre os name-sets associados aos heróis em questão, sendo que essas 

relações antecedem e sobrevivem às prestações concretas (cerimoniais ou matrimoniais) que 

 
37 A respeito da iniciação masculina, todos esses autores se apoiam em maior ou menor grau na descrição 
salesiana disponível na EBI. 
38 A moradia permanente dos jovens iniciados na casa dos homens havia sido abandonada na década de 1960-
1970 (Crocker 1969b; Viertler 1972). 
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ocorrem em cada aldeia. Pessoas que portam nomes de name-sets ligados por laços “de 

iorubadare” podem se referir umas as outras por este termo e, ademais, o casamento com a 

irmã de um iorubadare – isto é, com mulheres de name-sets ligados a ego por relações desse tipo 

– é uma das formas pelas quais se exprimem as prescrições matrimoniais bororo (Crocker 

1967: 209). Diante disso, Viertler (1972) glosa o termo iorubadare como “cunhado potencial” 

(: 272). Ademais, visto que as relações “de iorubadare” ligam majoritariamente name-sets 

associados a metades opostas, o termo – em seu sentido mais amplo possível – pode designar 

genericamente as pessoas da metade oposta à de ego (Levak 1971: 63). 

 A elasticidade semântica do termo em questão, indo da pessoa singular do iniciador, 

passando pelos name-sets ligadas por trocas recíprocas e encontrando sua extensão máxima 

ao denotar a metade oposta à de ego de maneira genérica, nos permite compreender as 

variações entre os registros acerca da escolha do iniciador. Enquanto alguns apontam que 

este seria escolhido entre os homens da metade oposta à do iniciando em geral (EBI: 628), 

outros apontam que o iniciador deve “pertencer” a algum dos name-sets ligadas por relações 

de iorubadare ao do iniciando (Levak 1971: 94). Crocker (1967), por sua vez, é enfático ao 

afirmar que o iniciador preferido deve ser um FZS, isto é, um homem da name-set (ou do clã) 

do pai de ego. Segundo Levak (1971: 97), mesmo o próprio pai pode ser escolhido como 

iniciador. Este é destacado do conjunto dos iorubadare-ge (i. e. membros de name-sets aliados 

ou da metade oposta), por meio do uso do modificador semântico remawu (‘verdadeiro’) 

(Crocker 1967: 102), indicando sua condição de “aliado por excelência”. Quando denotando 

os iorubadare-ge em geral, este termo é utilizado apenas em forma referencial, já ao se endereçar 

às pessoas do clã do iniciador, o iniciando deve usar o termo como vocativo (Levak 1971: 

96).  

 Sendo assim, desde a nominação – momento em que a criança passa a ser associada 

a algum segmento onomástico particular – uma série de iorubadare-ge virtuais emergem em 

seu horizonte relacional. Por meio da iniciação, contudo, um destes passará por um 

investimento ritual através do qual se cristaliza uma relação singular entre iniciador e 

iniciando. Esta relação de amizade ritual entre iorubadare-ge “verdadeiros” – como as outras 

relações singulares que emergem do investimento ritual na fabricação da pessoa aqui tratadas 

– perdura por toda a vida destes: “the ritual relationship marked by this term is one of the 

most important in adult male life” (Crocker 1985: 106). 

 A escolha do iniciador é feita pelos parentes clânicos do jovem a ser iniciado. Um 

dos principais critérios mobilizados nessa escolha, para além dos já mencionados, seria a 

destreza que exibe o “candidato” na feitura de ornamentos e, consequentemente, sua 
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capacidade de oferecer presentes ao iniciando (Levak 1971: 95). Feita a escolha, aguarda-se 

a ocasião de um funeral para dar início a cerimônia. A iniciação masculina é integrada ao 

ciclo funerário bororo, sendo “acoplada” à cerimônia dos zunidores (aijedoge aroe), uma das 

“personificações” de aroe indispensáveis à execução do funeral. Há uma série de registros, 

contudo, que indicam a existência pretérita de um período de “treinamento” ou preparação 

dos iniciandos que precedia a cerimônia de imposição do estojo peniano propriamente dita. 

Tal prática figura na EBI sob a denominação de ipare eregodu (‘corrida dos moços’): 

 

Os rapazes púberes, antes de receberem o estojo peniano, são 
submetidos a uma série de exercícios físicos da duração de vários 
meses longe da aldeia. Separados de suas famílias, são guiados por 
anciãos que se chamam erubadarege, padrinhos, e devem afastar-se 
muito da aldeia. Para tanto os homens vão-lhe atrás com os aijedoge, 
zunidores de madeira, que, pelo seu caráter misterioso e por não 
deverem ser vistos pelos adolescentes, os obrigam realmente a 
percorrer dezenas e dezenas de léguas. Começam essa peregrinação 
cuidadosamente adornados e com os cabelos aparados e de acordo 
com suas tradições e a terminam quando estes, crescidos e 
desgrenhados, lhe cobrem quase inteiramente o rosto. Nessa longa 
viagem, que é uma verdadeira escola prática, os rapazes são 
submetidos a todos os trabalhos dos homens, especialmente aos da 
caça e da pesca, com todos seus riscos e dificuldades (: 641) 

 

 Esse período de aprendizado fora da aldeia não foi observado pelos etnógrafos da 

segunda metade do século XX. Sobre esta preparação, Crocker (1985) afirma que “nowadays 

it is considerably abbreviated but always includes a period of intensive instruction in myths 

and rituals involving the aroe given by all the chiefs of the village” (: 106). Durante este 

treinamento, coordenado pelo iniciador, o iniciando ficaria recluso na casa dos homens, 

proibido de visitar sua família (Crocker 1967: 102).  

 A cerimônia de iniciação propriamente dita, como foi indicado, ocorre durante o 

ciclo funerário, precedendo a cerimônia dos zunidores (aijedoge aroe). Seu início é marcado 

pela entrega de brotos de babaçu ao iniciador por parte de um parente clânico do iniciando. 

Com este material, o iniciador deve fabricar, com a ajuda de seus irmãos clânicos, uma série 

de estojos penianos, decorá-los e prendê-los formando uma espécie de “coroa”. Os motivos 

pintados nos estojos são variados, alguns exibindo padrões gráficos e outros representando 

figuras zoomórficas (Levak 1971: 96) (Ver Imagem 5). É digno de nota que estes objetos 

sejam os únicos adornos bororo cujos padrões de ornamentação não são exclusivos de 

segmentos clânicos e sub-clânicos. Após a fabricação destes, o iniciador entrega a “coroa” 

de estojos ao iniciando no pátio central da aldeia afirmando: “este broto será mesmo tua 

esposa” (EBI: 638). Os parentes do iniciando, por sua vez, dizem o mesmo sobre este ao 
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levá-lo até o iniciador: “this is your wife” (Levak 1971: 97). Além disso, lista-se, na forma de 

um discurso cerimonial, a relação de cooperação que deverão passar a ter. Segundo Levak 

(ibid), seus interlocutores explicitamente afirmam que “the continuous companionship 

anticipated between the two yorubadare is parallel to that between husband and wife” (: 98). 

Após esse encontro no pátio central, o iniciando é levado até a casa do iniciador, onde é 

adornado e permanece em vigília durante toda a noite enquanto seus iorubadar-ge (co-

residentes do iniciador) cantam para mantê-lo acordado (EBI: 628). 

  

 

 

 

Imagem 5: Estojo peniano com motivos zoomórficos (Acervo Museu do Índio, objeto nº 

7660) 

 

 No dia seguinte, o iniciando é levado ao pátio central onde comparece também um 

homem que personificará o aroe Bakororo. Os parentes do menino retiram então de sua 

“coroa” um dos estojos penianos e o coloca preso entre os dentes do iniciando. Desse 

momento em diante, tudo se passa de forma análoga ao procedimento de perfuração 

executado na nominação: Bakororo se aproxima com seus movimentos característicos e 

coloca o estojo peniano no jovem iniciando, porém sem prendê-lo efetivamente, pois cederá 

seu diadema de penas (pariko) e seu trompete (ika) ao iorubadare, que, repetindo o 

procedimento, aperta adequadamente o estojo (EBI: 628-629). O garoto recebe então de seu 

iniciador um nome, conhecido na literatura como nome de ba (‘estojo peniano’). Tais nomes 

fazem referência, nas palavras de Albisetti & Venturelli (EBI: 629), a “antigas feras 
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atualmente desconhecidas” (ver também Viertler 1972: 184)39. Reiterando aqui o fenômeno 

da circulação simultânea de nomes e ornamentos, no caso do estojo peniano e seu nome 

associado, é possível observar com clareza um isomorfismo: assim como os padrões de 

ornamentação desses adornos não seguem as diferenciações segmentares, os nomes de ba 

não se associam a clãs ou segmentos infra-clânicos específicos. Esses nomes passam a ser 

usados como vocativo após a iniciação, ainda que tenham uma conotação pejorativa: como 

afirma Airugodo, interlocutor de Viertler (1972), “os homens não gostam de ser chamados 

com nome de ba” (: 185)40. 

 A cerimônia é encerrada após uma série de cantos e uma intervenção do bari (xamã 

do bope), procedimentos superficialmente mencionados na EBI (: 629). O iniciando segue, 

então, para a casa da família de seu iniciador, onde as mulheres choram um pranto ritual. Em 

seguida, vai à sua própria casa, onde suas parentes próximas também entoam um lamento. 

Os iniciandos devem então trocar alimentos com seus iniciadores, prestações que 

continuarão sendo praticadas após o fim da cerimônia. Por fim, uma fogueira é acessa e os 

iniciandos devem saltar sobre ela enquanto suas parentes próximas tentam apagá-la, sendo 

impedidas pelos iniciadores41.  

 A partir de agora, os jovens iniciados, em uma espécie de “prova de coragem” (EBI: 

661), deverão ter seu primeiro encontro com os temíveis espíritos aije-doge, cuja visão é 

interdita às mulheres e aos não iniciados. A cerimônia consiste na visita desses monstruosos 

seres subaquáticos à aldeia na forma de homens cobertos de argila e portando zunidores de 

madeira que, quando agitados, produzem o som característico dos aije-doge. Durante o 

encontro entre os jovens e os aije-doge, os espíritos tentam derrubar os iniciandos que, 

auxiliados por seus iniciadores, devem evitar tombar. Caso não resistam e caiam, isto pode 

ser visto como um mau agouro (ibid: 661). Esse esforço de resistência aos aije-doge, como é 

possível notar, é uma espécie de imagem compacta do extinto período de preparação na mata 

supracitado. Neste, também protegidos por seus iniciadores, os iniciandos eram expulsos da 

aldeia ao serem perseguidos pelos próprios aije-doge42.  

 
39 É pouco claro o que isto significa. Geralmente a EBI traduz por “fera” o termo barege, que designa 
aproximadamente os mamíferos. Aparentemente se trata de referências a animais míticos, mas não há registros 
mais detalhados da questão. 
40 Os nomes de ba devem ser entoados sempre que o jovem matar um predador (EBI: 629; Viertler 1972: 
183). 
41 Sobre a inexistência de uma “iniciação feminina”: Crocker (1985: 109) sugere que cerimônia de perfuração 
do lóbulo da orelha, pela qual crianças de ambos os sexos passam por volta dos 8 ou 10 anos de idade, seria, 
para as mulheres, uma espécie de iniciação feminina, marcando o início da vida sexual. Esta ocorre também 
durante o funeral, após a iniciação masculina. 
42 A cerimônia dos zunidores, uma espécie de jurupari centro-brasileiro, tem consequências mais amplas que a 
iniciação dos meninos, sendo um momento fundamental do ciclo funerário bororo. No entanto, com exceção 
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 O processo iniciatório ativa os principais modos de relação de um homem com as 

pessoas da metade oposta ou, para ser mais preciso, com seus iorubadare-ge (pessoas de name-

sets aliados). Assim, a imposição do estojo peniano marca o início da vida sexual dos homens 

jovens, sendo condição para que se casem. Em ambos os casos, vale dizer, trata-se do 

estabelecimento de relações com os iorubadare-ge, pois exerce-se a sexualidade e efetiva-se o 

casamento entre estes (Crocker 1985: 106: EBI: 628). Passa-se também a poder personificar 

os aroe durante o funeral, sendo que essas representações são sempre vistas como prestações 

entre iorubadare-ge: nunca se representa os aroe (ou “totens”) do próprio clã ou sub-clã, tais 

honrarias rituais são sempre cedidas aos iorubadare-ge. Por fim, portar um estojo peniano é 

condição de ser escolhido como “substituto” de um morto durante o ciclo funerário, também 

selecionado, a princípio, entre os iorubadare-ge deste último43. Sendo assim, as relações com o 

conjunto virtual dos iorubadare-ge – este já previsto desde a nominação – são ativadas pela 

iniciação masculina, permitindo, então, a atualização dessas relações por meio de prestações 

de ordem matrimonial e cerimonial. 

 

O avesso da pessoa e a fabricação do corpo 

 

 Como vimos, o ponto de partida do processo de aparentamento implicado no 

investimento ritual sobre a pessoa é um ato criativo: o dispêndio de sangue e sêmen que, 

animado pelo bope, está na origem da formação do feto. Após o nascimento, contudo, a 

criança emerge como um anti-parente, um ser ainda excessivamente mole – como os fluidos 

que o deram origem – e diretamente associado ao bope (Viertler 1972: 135)44, classe de 

espíritos que permanecem aquém do parentesco, em constante guerra e metamorfose 

(Crocker 1985). Institui-se, a partir desse momento, um estado de hiper-suscetibilidade que 

identifica os genitores e a criança: despidos da rigidez característica dos corpos dos jovens 

adultos, qualquer ato criativo ou contato com substâncias fluidas pode provocar o 

envelhecimento precoce. A condição também “fluida” em que se encontram os genitores 

torna-os perigosos aos seus parentes próximos. Estes, portanto, devem evitar manter uma 

relação de comensalidade com os pais do recém-nascido – visto que o compartilhamento de 

 
da contribuição de Caiuby (1994) e de comentários de Viertler (1991), trata-se de um tema relativamente pouco 
explorado pela literatura etnográfica disponível.  
43 Trataremos desta célebre prática cerimonial bororo no capítulo 4. 
44 Tamanha é a identificação entre o feto/recém-nascido e o bope, que as práticas abortivas podem ser 
concebidas como uma “vingança” (mori) contra esses seres “já que ambos [os genitores] se consideram 
prejudicados pelo feto bope” (Viertler 1972: 72). 
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alimento constitui o principal meio de aparentamento “por substância” entre co-residentes 

(Crocker 1985). É partindo dessa condição de anti-parentes e de pessoas “ao avesso” – 

resultado da externalização dos fluidos que em condições “normais” deveriam conter – que 

o processo do parentesco pode recomeçar para os genitores e a criança.  

 Neste primeiro momento, a fabricação do parentesco repousa sobre um esforço ativo 

de diferenciação contra a condição-bope da criança. Tal esforço, conquanto ativo, é efetuado 

por meio de práticas negativas. Por parte dos pais, trata-se de continências orais, sexuais e 

laborais. Já em relação à criança – afetada principalmente pelos perigos da alimentação – 

mesmo a necessidade de dar continuidade ao seu processo de nutrição por fluidos rakare (ou 

“fortes”) assume uma forma negativa: alimenta-se a criança com o menos potente dos fluidos 

corporais, o leite materno, enquanto evita-se o contato com qualquer alimento que possa 

apresentar traços de sangue. O aspecto positivo do processo se fundamenta em um esforço 

de diferenciação pela modelagem praticada sobre o corpo da criança, visando torná-la 

plenamente humana (Viertler 1991: 25). Como foi dito, a moleza da criança aproxima-a do 

caráter amorfo dos fluidos corporais que a deram origem (Crocker 1985: 53). A qualidade da 

amorfia, expressa pela moleza e fluidez, a meu ver, é o que faz dos fluidos de origem corporal 

veículos por excelência da alteração e metamorfose, potências movidas pelo bope. Isto se dá 

na medida em que tal amorfia se opõe diametralmente à estabilidade de uma forma ou 

imagem exterior determinada, expressão dos aroe45. A modelagem da criança, portanto, se 

trata de um esforço de dar forma ao que era antes fluido, extraindo uma figura humana da 

amorfia do recém-nascido. 

 Outro aspecto do esforço de dar forma à criança diz respeito aos procedimentos que 

visam endurecer a superfície do corpo: a ornamentação e aplicação de “remédios” vegetais 

(jorubo) na forma de pastas de carvão visam tornar as crianças “robustas, fortes e capazes de 

suportar fadigas” (Colbacchini & Albisetti 1942: 50). É o desenrolar desse processo de 

diferenciação que permite a unidade genitores-criança se diferenciar e voltar às suas relações 

e atividades cotidianas. “As the infant gradually becomes less of a fluid thing, losing its 

character as a sack of uncongealed pure energy, and begins to control its own imperious 

needs, it represents less and less a danger for the parents” (Crocker 1985: 43). O esforço de 

fabricação da pessoa (do sangue e sêmen ao jovem iniciado) corresponde, portanto, à uma 

 
45 Fazendo uma leitura dos princípios apresentados por Crocker (1985) acerca da oposição bope-aroe, eu diria 
que, se praticamente a totalidade dos seres (tais quais eles aparecem aos vivos não-xamãs) expressam 
simultaneamente aspectos-bope e aspectos-aroe, a qualidade da fluidez estaria ao lado da cor preta, do apetite 
carniceiro e dos pelos corporais como aspecto-bope por excelência. Isto justamente por ocupar o polo oposto 
do que seria um aspecto-aroe por excelência, a saber, uma forma exterior determinada e estável. 
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passagem da amorfia à forma humana e é acompanhado por um processo de endurecimento 

da superfície do corpo. Vejamos suas etapas subsequentes. 

 Enquanto o primeiro período de investimentos sobre o corpo da criança permite tal 

passagem de uma condição-bope à condição-boe (‘humana’, ou ‘Bororo’), a nominação produz 

uma diferenciação subsequente: passa-se da humanidade genérica a “one of the eight kinds 

of humanity incorpored in the Bororo social system” (Crocker 1985: 65), os chamados “clãs”. 

Como indica Caiuby Novaes (1986: 163), tal diferenciação é correlata à distinção entre a 

ornamentação genérica com urucum aplicada sobre o recém-nascido e os adornos exclusivos 

a cada clã que porta a criança durante a nominação. A mudança no padrão de ornamentação 

reconhece e dá continuidade ao processo de endurecimento da superfície do corpo da 

criança. O boe etao bu e o kiogwaro estão diretamente associados ao endurecimento e à 

modelagem da cabeça do bebê, sendo, contudo, ainda considerados “enfeites moles” em 

contraste com os diademas (pariko) que são “dispostos energicamente sobre as têmporas” 

dos já iniciados (Viertler 1972: 120; ver também Viertler 1979: 23; 1991: 172). A perfuração 

do lábio, outro investimento sobre o corpo associado à nominação dos meninos, é também 

lida por Viertler (1972) como um procedimento de endurecimento do corpo: “o iedaga 

perfura seu afilhado afim de transformá-lo em boe endurecendo assim as suas partes moles 

por intermédio de fragmentos de ossos e enfeites” (: 136).  

 Tais procedimentos marcam o momento em que as proscrições pós-parto são 

amenizadas. “Com o porodo (a perfuração) e o iedo (a nominação), a criança passa da tutela do 

bope para a do seu iedaga” (Viertler 1972: 135). A cerimônia de nominação, portanto, é uma 

ferramenta fundamental no processo de diferenciação da amorfia antes expressa pelo recém-

nascido. Extrai-se de sua condição fluida a dureza e a forma de um corpo específico. Isto é, 

um corpo que exibe ornamentos associados a um dos segmentos da sociocosmologia bororo.  

 O ápice do processo de “endurecimento” da pessoa aqui descrito se dá na iniciação 

masculina. Como vimos, os jovens iniciandos passam (ou passavam) por um processo de 

aprendizado especialmente voltado para atividades que demandam força física ou, nos 

termos de Crocker, raka. Estes devem demonstrar sua força e resistência, expectativa 

tematizada, por exemplo, pela necessidade de se manterem firmes (isto é, sem tombar) diante 

dos ataques dos espíritos aije-doge. Se a perda de força se manifesta pela drenagem dos fluidos 

corporais, é esperado dos homens iniciados que tenham um corpo “fechado”, um invólucro 

resistente que permita que executem os grandes esforços físicos que se esperam dos 

moradores da casa dos homens. A prática de pular a fogueira durante a iniciação seria um 

dos modos de produzir essa resistência: 
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[...] antes disso [da imposição do estojo peniano], cumpre, como 
disse um interlocutor de Levak, ipare ekowudo, ‘assar os rapazes’, isto 
é, enegrecê-los (čodo) e endurecê-los (rakado) à força de processos 
caloríferos análogos àqueles aos quais se submetem as flechas (tugo), 
aquecidas em fogueiras para adquirir resistência (Drago 2018: 200) 

 

 O grupo dos jovens solteiros moradores da casa dos homens, comumente designados 

como ipare (‘rapazes’), é diretamente associado às atividades que envolvem dispêndio de 

força: o sexo, a caça, a guerra e as danças e cantos que atravessam a madrugada (Crocker 

1969b: 240)46. Todavia, a enorme capacidade de resistência dos ipare, efeito do processo de 

endurecimento do qual representam o ápice, encontra seu horizonte no casamento e na 

paternidade. Na medida em que a procriação dá início a um processo de decadência corporal, 

a paternidade entre os Bororo seria conscientemente postergada: 

 

One’s offspring stand as images of lost vital forces and, hence, of 
one’s age. Yet to have status, honor, and prestige, it is necessary to 
spend one’s youth, to produce children, and to age. The i-pare can 
only postpone the inevitable (ibid: 254) 

 

 Evitamos aqui, como o leitor há de ter notado, o uso da noção de raka para descrever 

o processo corporal de fabricação da pessoa. Como vimos, tal noção – tal qual foi utilizada 

por Crocker – produz certas contradições ao descrever pelo mesmo termo tanto a pungência 

dos fluidos corporais quando expostos, quanto a dureza da superfície do corpo, aspectos do 

corpo que, como vimos, são antitéticos47. Além das contradições aparentes que já apontei na 

obra de Crocker sobre a couvade, podemos encontrar certas confusões análogas a respeito 

da iniciação masculina. O processo que vai do nascimento à iniciação descrito acima é lido 

por Crocker (1985) como um processo de desenvolvimento individual do raka, sendo os 

jovens iniciados o ápice da expressão dessa “força vital”. O etnógrafo, contudo, põe ênfase 

sobre o caráter antitético da oposição entre raka (expressão corporal do bope) e aroe: pessoas 

contaminadas pelo raka após o sexo ou durante o período menstrual da esposa, não poderiam 

sequer se aproximar do centro da aldeia durante atividades cerimoniais, podendo causar a 

 
46 É importante mencionar que tal grupo forma uma unidade bem demarcada, em contraste com os meninos 
não iniciados e os homens casados, habitantes do círculo periférico da aldeia. A coresidência e orientação 
conjunta das atividades dos ipare parece dissolver as distinções clânicas, fenômeno que, como já notou Viertler 
(1972: 237), é associado à irrelevância da segmentaridade na ornamentação dos estojos penianos e na outorga 
de nomes de ba: o dualismo concêntrico eclipsa o diametral. Voltaremos a este tema no capítulo 4. 
47 Nada impede que haja de fato essa homonímia entre os Bororo, assim como se diz em português que tanto 
um corpo quanto um cheiro ou um gosto podem ser “fortes”. Contudo, é a possibilidade de designar 
simultaneamente a qualidade da força e da dureza que produz contradições, como já foi indicado. 
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fúria dos aroe. No entanto, paradoxalmente, tornar-se rakare como os jovens iniciados é 

condição de sustentar os adornos necessários para participar das atividades cerimoniais no 

centro da aldeia48.  

 Novamente, é a dureza da superfície do corpo que permite que o jovem seja resistente 

o suficiente para representar os aroe, enquanto atividades que externalizam fluidos corporais 

são de fato antipáticas a estes. Trata-se antes de uma confusão linguística do que de um erro 

por parte de Crocker. O etnógrafo explicita que a externalização e a internalização 

(continência) do raka produzem efeitos contrários sobre o corpo, nisso se baseia sua noção 

de uma “hidráulica” corporal bororo: contido no interior o raka produziria a “pressão” que 

mantém o corpo rígido, enquanto ao ser drenado ao exterior, desinflaria o corpo, causando 

sua dissolução. A dureza da superfície seria expressão da continência dos fluidos. A confusão 

emerge, no entanto, quando essa distinção entre interior e exterior é eclipsada pela distinção 

entre “mais” ou “menos” raka.  

 Retomando aqui a noção de Crocker, poderíamos dizer que a dinâmica do raka 

contém uma noção de corpo, um mecanismo de produção do parentesco e uma teoria da 

ação criativa. Os atos criativos, isto é, as transformações e alterações no mundo provocadas 

pelas pessoas, seja matando animais, fabricando casas e ferramentas ou procriando, são os 

principais causas da entropia corporal: “the fundamental paradoxical irony in the idea of raka: 

the very force which brings the capacity to enjoy physical life, is permanently lost in its 

satisfaction” (Crocker 1985: 61). Portanto, os atos de alteração e transformação do mundo, 

condição da produção e da manutenção do parentesco, são antitéticos ao corpo daquele que 

os pratica49.  

 Sem dúvidas, o mais perigoso e dispendioso ato criativo é a procriação, principal 

causa do processo de envelhecimento. Contudo, seu produto inicial está longe de ser, de 

imediato, uma simples adição de uma nova relação de parentesco, a filiação. Isto se dá por 

duas razões. Primeiramente, o recém-nascido é um ser excessivamente bope, fluido como o 

sangue e instituidor de um estado de hiper-fragilidade. Impõe-se, assim, um isolamento dos 

genitores em relação às atividades criativas e às relações com outros parentes, interrompendo 

 
48 As mulheres, que não passam por algumas das etapas do processo ritual de endurecimento do corpo como 
a perfuração do lábio e a iniciação, quase nunca portam os diademas mais “duros”, tendendo a usar apenas o 
kiogwaro, enfeite que, como vimos, é associado à moleza da cabeça das crianças (Dorta 1981: 18) (ver Figura 
2). 
49 Drago (2018: 209) elabora uma crítica pertinente a essa noção: Crocker se coloca apenas do ponto de vista 
da pessoa singular, esquecendo que os produtos desta são também parte de seu corpo, sendo afetados, por 
exemplo, pelos estados corporais da pessoa, como as ferramentas e os filhos de um homem durante a couvade. 
Sendo assim, trata-se antes de um processo de “espalhamento” ou “distribuição” da pessoa do que de pura 
entropia corporal. 
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a comensalidade com co-residentes e as relações mais amplas. Passa-se, então, a depender da 

imarugo (parteira) para mediar relações com o resto da aldeia: o nascimento destaca os 

genitores e a criança do resto das relações de parentesco (ver Rival 1998: 626). Como afirma 

Costa (2017) sobre os Kanamari, “birth does not create a kinship tie, but instead threatens 

those that already exist” (: 99). 

 A segunda razão diz respeito a identificação entre o bebê e os pais. Durante a couvade 

as ações destes os afetam mutuamente, indicando uma participação excessiva uns nos corpos 

dos outros. Lima (2005), sobre os Yudjá, por exemplo, afirma o seguinte: “vou partir de que 

tampouco o pai e a mãe são algo a que o recém-nascido seja relacionado: seriam os três (e 

outros mais) uma coisa só que precisa ser diferenciada” (: 135). O mesmo pode ser dito sobre 

os Bororo a respeito da unidade genitores-criança: o processo de apaziguamento da 

condição-bope do recém-nascido é acompanhado por uma diferenciação da família nuclear 

entre si. Uma evidência relevante dessa necessidade se expressa pelo fato de que a autonomia 

da criança é a condição para que a unidade genitores-criança pare de ser fonte de ameaça 

mútua. Tal autonomia é conquistada por meio de um processo de particularização. A 

principal intenção deste é fazer com que a criança deixe de ser um ser amorfo (ou 

indeterminado) e, por esta razão, particularmente sensível à alteração e transformação 

(características do bope) – estado que a deixa vulnerável a qualquer relação genérica com o 

entorno. Para tal, deve-se determinar sua natureza, outorgando-a um nome singular e, por 

meio deste, a especificando como um dos oito “tipos de gente” que compõem o universo 

bororo. As relações da unidade genitores-criança com o entorno humano e não-humano 

passam então a ser possíveis, pois assumem uma forma determinada. 

 A relação entre pai e filho evidencia particularmente bem o processo de diferenciação 

interno à família nuclear. Ao compartilhar da fragilidade e vulnerabilidade corporal do filho, 

fica patente a forte identificação do genitor com o recém-nascido durante a primeira etapa 

de endurecimento do corpo deste. Tal condição dificilmente pode ser compreendida como 

uma relação de paternidade tal qual os Bororo a entendem, e, além disso, ainda não se 

distinguir propriamente da relação de maternidade. A primeira etapa da extração da relação 

de pai-filho dessa amalgama inicial se dá com a fabricação do kiogwaro durante a nominação. 

É por meio deste adorno que se estabelecem os conteúdos da relação de paternidade 

propriamente dita – sendo que esta não necessariamente corresponde à relação de 

procriação. A próxima etapa do processo de diferenciação é exclusiva à relação pai-filho, na 
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medida em que podem ser pensados como homens idealmente de metades opostas50. Esta 

se dá no último estágio do amadurecimento do filho, marcado pelo “crescimento do pênis” 

na puberdade. Tal transformação instaura um aspecto fundamental da relação entre homens 

de metades opostas: a separação residencial. A “vergonha” que o pai sente do filho púbere 

impulsiona sua mudança para a casa dos homens, primeiro passo do processo que o levará à 

metade oposta, onde deverá se casar e residir permanentemente. Assim, como veremos ao 

longo dessa dissertação, se o vínculo entre pai e filho é o modelo da relação entre homens 

de metades opostas (e vice-versa), certamente os conteúdos dessa relação não são concebidos 

como dados de imediato pela procriação. 

 Há ainda um aspecto importante desse processo de diferenciação que atinge ambos 

os genitores. Dado que a relação entre estes e seus filhos, como indica Crocker (1985: 103), 

é marcada pela transmissão de conhecimentos práticos (ou de subsistência), vale lembrar que 

o fim da couvade se confunde com o início da diferenciação das atividades associadas a cada 

gênero. Poderíamos dizer que a determinação do gênero da criança permite diferenciar a 

relação de paternidade da de maternidade. Desse modo, o fim do período de ameaça mútua 

(ou identificação radical) entre genitores e criança corresponde à determinação de cada relação 

no interior da família nuclear: a autonomia é a condição do estabelecimento das relações de 

parentesco propriamente ditas. 

 Podemos concluir, portanto, que o conteúdo das relações de parentesco depende da 

sequência de esforços de diferenciação que as extraem da amorfia inicial. Assim, a procriação, 

ato criativo por excelência, não é um momento de mera extensão das redes de parentesco. 

Esse ato é, antes de tudo, a irrupção de um ser diretamente associado ao bope no seio das 

relações pré-constituídas, desarticulando-as. A fabricação das relações de parentesco 

propriamente ditas é centrada, ao contrário, nos atos negativos e diferenciantes que permitem 

a determinação da forma da criança, e não no ato positivo e criativo inicial. Contudo, na medida 

em que o esforço de fabricação do corpo só pode ter início após o ato criativo que produz 

o recém-nascido, este último antecede (lógica e cronologicamente) a emergência das relações 

de parentesco. 

 Como os leitores versados na literatura da etnologia amazônica sobre parentesco já 

devem ter notado, tal leitura da “dialética” entre o que chamei de ações criativas e ações 

negativas – as primeiras produzindo alteração e as segundas extraindo desta as relações de 

 
50 A rigor, poderíamos dizer que pai e filho são iorubadare um do outro, pois um homem casa-se e faz filhos 
entre seus iorubadare, e este último se inclui entre eles em função da matrilinearidade. No próximo capítulo 
veremos em maior detalhe como a paternidade entre os Bororo é, sob certos aspectos, vista sob um bias 
fortemente matrilinear.  
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parentesco – ressoa as teses de Vilaça (2002) e Viveiros de Castro (2002b) acerca do processo 

do parentesco na Amazônia. Tais leituras de inspiração wagner-stratherniana da emergência 

do parentesco como “corte” de relações ou como atos de diferenciação, e não como extensão 

ou adição de relações que vão de encontro ou classificam uma rede de antemão diferenciada 

(a grade genealógica), me parecem adequadas ao caso Bororo (Wagner 1977; Strathern 1992; 

2006; 2014). Essa aproximação feita de forma genérica, contudo, amalgama a paisagem socio-

cosmológica bororo com os modelos amazônicos em geral. Nas próximas seções, trataremos 

de aspectos do processo do parentesco que ressaltam com maior clareza as particularidades 

do caso bororo diante da paisagem amazônica e centro-brasileira mais ampla – algo que ficará 

ainda mais claro nos capítulos subsequentes. Para darmos início a essa análise, se faz 

necessário um comentário sobre a noção de aroe e a questão da dualidade da pessoa, problema 

que há muito orbita o estudo dos processos de produção do parentesco nas Terras Baixas da 

América do Sul (Rivière 1974).   

 

Nota sobre a noção de aroe 

 

 O problema da especificação da forma corporal, tematizado na última seção, exige 

alguns esclarecimentos sobre a noção de aroe ou “alma”. Esta é apresentada por Crocker 

(1985) da seguinte maneira:  

 

[…] any category of physical thing has another modality of being, 
which they identify as aroe. This is an essence, or soul, or, 
sometimes, a name – for the Bororo often assume a nominalist 
posture51. Such a being exists primarily in an underworld otherwise 
inhabited by the ancestors of the Bororo. In their thought, 
furthermore, every human being constitutes, by reason of the 
unique conglomeration of attributes gathered in his or her 
idiosyncratic name, a sort of single species, a non-replicable thing (: 
33) 

 

 O escopo semântico do termo aroe abarca uma ampla variedade de referentes. 

Todavia, a análise de Crocker (1985) ressalta que o termo designa primariamente tudo aquilo 

que habita o mundo subterrâneo: as almas dos heróis míticos, os espíritos dos mortos e os 

 
51 As afirmações de Crocker que apontam uma “nominalist posture” entre os Bororo, como já apontou Viveiros 
de Castro (1988), está em plena contradição com a leitura explicitamente platônica do autor a respeito, por um 
lado, da relação entre aroe e bope e, por outro, daquela entre as formas puras destes e suas manifestações no 
mundo dos vivos. Crocker parece usar a noção de “nominalismo” equivocadamente pra designar a íntima 
associação entre aroe e nome. 
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duplos de tudo que possui um nome. No entanto, tudo que exibe uma forma e porta um 

nome contém algo que poderíamos chamar de “aspecto-aroe”, implicando imediatamente a 

existência de um “duplo” de tal fenômeno no mundo subterrâneo. Cada um desses duplos 

(os verdadeiros aroe) é associado a um dos oito segmentos do universo bororo, que se 

manifestam no mundo dos vivos como os chamados “clãs”. Assim, por meio da nominação, 

ao outorgar nomes derivados dos aroe de um desses oito segmentos, especifica-se o aspecto-

aroe da pessoa (o que Crocker chama de “alma”), a associando ao segmento correspondente 

(Crocker 1977a). 

  A equação entre nome e aroe leva Crocker (1977a) a conceber a nominação como 

“l’obtention d’une âme” (: 163). Contudo, em Vital Souls (1985), o etnógrafo aponta uma 

certa contradição: o fato de que “the aroe in any creature was most directly and completely 

manifested in its breath” (: 64) implica que a alma já está presente no momento do 

nascimento. Sendo assim, a nominação não seria uma espécie de “nascimento espiritual”, e 

sim de um procedimento de especificação – ou, nos termos de Crocker, “classificação” (: 65) 

– de uma alma antes excessivamente genérica. Todavia, o constante esforço por parte de 

Crocker de caracterizar os aroe e seus aspectos como “shadows, immaterial”, ou “only as real 

as the names of things” (: 117), a meu ver, oculta um importante modo de expressão da 

“alma” entre os Bororo: aquilo que poderíamos chamar de forma (ou aparência) e que, entre 

os humanos e animais, constitui o invólucro corporal. 

 Como já apontamos anteriormente, os nomes também são intimamente associados 

aos ornamentos, e a nominação é concebida como um procedimento de dar forma ao corpo 

por meio destes. Tanto os nomes quanto os ornamentos são derivados dos aroe associados a 

cada clã. A maneira que se dá essa associação, por sua vez, apresenta uma isomorfia rigorosa: 

enquanto os clãs são associados a certos aroe, os segmentos infra-clânicos operam uma 

particularização desses “totens”. Assim, enquanto o clã Baadojeba Cobugiwuge, por 

exemplo, tem o jaguar entre seus aroe, seus sub-clãs são associados, respectivamente, às 

formas macho e fêmea dessa espécie. Os ornamentos e nomes que fazem referência a certos 

“totens” passam pelo mesmo procedimento de diferenciação: enquanto seres genéricos são 

associados a certos clãs, suas variedades mais específicas são distribuídas entre unidades 

infra-clânicas52. Por fim, tal isomorfia se manifesta ao nível da pessoa, associando 

imediatamente os nomes ao uso exclusivo de certos ornamentos:  

 

 
52 Tal fenômeno da isomorfia entre segmentação onomástica e a cultura material é talvez uma das mais 
amplamente registradas idiossincrasias da “organização social” bororo. O tema será tratado em maior detalhe 
no capítulo 3. Uma síntese introdutória pode ser encontrada em Crocker (1977a). 
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When a strange bororo arrives in the village, they can soon tell his 
name-group, subclan, clan, and moiety just from the particular 
labrete he wears. These ornaments, then, define personal and social 
identity almost as closely as does the idiosyncratic set of personal 
names, and all this differentiation is generated by the aroe (Crocker 
1985: 35). 
 

 O que busco indicar aqui é uma íntima associação entre aroe (princípio associado ao 

nome) e a aparência externa ou a forma (fabricada e expressa pelos ornamentos). A aparência 

dos aroe “verdadeiros”, habitantes do mundo subterrâneo, serve como demonstração 

suplementar dessa identificação:  

 

They are something more than platonic ideals, for they are also 
plumed and banded and ornamented in awe-ful ways, far larger 
then and different from their natural derivatives. When an ordinary 
mortal first sees one, he cannot recognize it for what it is, until an 
accompanying aroe names it (Crocker 1985: 268). 
 

 Sendo assim, o fato dos aroe, como indica Crocker (ibid: 85), não terem sangue ou 

raka, não significa que eles não tenham um “corpo” ou uma forma determinada. Muito pelo 

contrário. Como vimos no trecho em destaque, os aroe, quando em sua morada subterrânea, 

revelam sua aparência “real”: ao serem nomeados passam a exibir seus corpos adornados, 

manifestando sua condição de seres “puro nome” e “puro ornamento”. Não por acaso, os 

animais que predominam em aspectos-aroe, sendo por essa razão denominados aroe remawu 

(‘aroe por excelência’) são todos pássaros, seres cuja pele é “naturalmente” adornada (Crocker 

1985: 276; Crocker 1977b). O aspecto-aroe dos humanos, por sua vez, revela-se também 

através dos ornamentos, sendo que estes manifestam uma eficácia corporal imediata. Von 

den Steinen (1940) sintetizou o fenômeno com precisão: “era-nos absolutamente impossível 

perceber onde estavam os limites entre a medicina e a arte do adorno” (: 607).  

 A transformação póstuma em aroe é efetuada no complexo funerário bororo por meio 

da substituição literal da pele, carne e sangue por penas coladas à ossada do morto após sua 

exumação. No cesto funerário, dentro do qual a ossada ornamentada será novamente 

sepultada, são também guardados os adornos possuídos pelo morto (Viertler 1991): 

ornamentos são partes imperecíveis do corpo assim como os ossos. 

 Outros dados a respeito da maneira pela qual os aroe se manifestam corroboram a 

noção de um corpo feito de ornamentos. O registro por Crocker (1985: 140) de um caso de 

feitiçaria relatado por seus interlocutores, por exemplo, aponta que um bari (o xamã do bope), 

acusado de matar uma mulher, expeliu penas e ornamentos pela boca ao morrer, indicação 

de que teria “comido o aroe” de sua vítima. O mesmo autor também aponta que as curas 
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empreendidas pelo extinto aroe etawara are (o xamã dos aroe), diante de doenças causadas por 

esses seres, eram efetuadas pela extração de restos de penas e adornos (ibid: 86)53. O que 

busco ressaltar com esses exemplos é que os aroe revelam a íntima associação entre nome e 

ornamentos, atestando que, desde a pragmática ritual até as contemplações metafísicas 

bororo, esse vínculo permanece constante. Poderíamos dizer que, no limite, os nomes 

formam imagens sonoras da forma visual dos ornamentos: trata-se de um par de códigos 

através dos quais se expressa a mesma mensagem. Como afirma Hugh-Jones (2002) sobre 

os povos Tukano:  

 

Do mesmo modo que os pássaros revelam seus nomes em cantos 
onomatopéicos e na plumagem colorida, os homens vestem seus 
nomes em seus corpos como ornamentos, tocam-nos nas flautas e 
entoam-nos em seus cantos e músicas (: 61) 

 

 Embora Crocker (1985) não o tenha mencionado em Vital Souls, Albisetti & 

Venturelli traduzem o próprio termo “aroe” por “plumas”, segmentando-o em aro (“pluma”) 

e -e (plural) (EBI: 100). Conversando com um interlocutor bororo durante a minha breve 

visita à TI Tadarimana, foi-me confirmado que o termo ‘aro’ é uma das formas possíveis de 

se referir não só às plumas (akiri), mas às penas em geral. Essa tradução talvez nos permita 

compreender um curioso registro de Von den Steinen (1940) no qual o viajante afirma o 

seguinte: “os Bororo riram-se de mim quando lhes perguntei se o sol e a lua eram homens, 

e sustentaram que eram ‘penas de arara’, e não araras simplesmente, como se pudessem ser 

aves” (: 650). Suponho que o que tenha sido dito a Steinen seja que Meri (Sol) e Ari (Lua) 

são aroe. O que deve ter sido em seguida traduzido como “penas de arara”. 

  Uma observação de Crocker (1985) nos servirá de demonstração suplementar da 

associação entre a forma exibida pela superfície do corpo e a noção de aroe. Desta vez, porém, 

coloca-se em questão o papel da nominação na fabricação da pessoa humana: 

 

 
53 É importante ressaltar que os aroe (ou duplos) dos seres associados a cada clã não tem a mesma aparência de 
suas versões que se manifestam no mundo dos vivos. Os aroe são seres antropomórficos e ornamentados. Desse 
modo, a relação entre o aroe e o animal homônimo se dá por meio de alusões ou metonímias expressas nos 
materiais e padrões cromáticos dos ornamentos, além de por meio de movimentos ou comportamentos 
característicos. Assim, ao se ornamentarem como os aroe durante o ciclo funerário, os homens que os 
personificam ritualmente são mais parecidos com os verdadeiros aroe do que as espécies homônimas que 
representam. Isto é, a representação ritual do aroe do jaguar, por exemplo, é mais próxima do duplo homônimo 
do jaguar, habitante do mundo subterrâneo, do que dos jaguares concretos. As representações rituais de aroe de 
animais, portanto, não mimetizam seus homônimos concretos, são estes que são versões menos belas e 
imponentes daqueles homens ornamentados que dançam no centro da aldeia. Eis mais um aspecto do 
platonismo que Crocker (1985) encontra entre os Bororo. 
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When I asked who or what ‘named’ animals, the Bororo were much 
amused. Natural things, they said, were born what they were, with 
aroe. By this they seemed to imply that even the young of natural 
species were recognizable members of their species. But human 
beings manifest no physical signs of belonging to any certain one 
of the eight kinds of humanity incorporated in the Bororo social 
system, the eight clans. Hence they had to be named, and thus they 
came to possess separate yet classifiable souls (: 65) 
 

 Vemos nesta passagem uma identificação explícita entre aroe e aparência e, além disso, 

entre a especificação do nome-alma e a determinação da forma corporal. Assim, a insistência 

de Crocker em caracterizar a alma humana (aroe) – associada ao nome e aos ornamentos – 

como uma espécie de princípio imaterial não parece se sustentar sob esse aspecto. Como 

vimos, os procedimentos de especificação da forma da criança estão intimamente associados 

à nominação e ornamentação. Passa-se do urucum genérico aos padrões cromáticos 

exclusivos de cada sub-clã e, ademais, molda-se a forma da criança por meio dos adornos. O 

próprio termo ie (nome) expressa tal associação entre nome e superfície corporal, pois, 

segundo a EBI, pode ser glosado como “rosto do corpo” (: 603).   

 Sendo assim, a afirmação de Coelho de Souza (2002) acerca dos povos jê – que 

generaliza uma afirmação de Melatti (1979: 67) – aplica-se diretamente ao caso bororo: “o 

nome veste o corpo” (: 574). Crocker (1985), contudo, parece insistir em uma oposição entre 

corpo-sangue e alma-nome que seria correlata à distinção entre o material e o imaterial. Para 

afastar essa noção, me parece ser necessário trazer novamente ao primeiro plano a distinção 

entre duas faces do corpo, os fluidos interiores amorfos e indeterminados e o invólucro 

externo singular. Os interlocutores de Crocker (ibid), acerca da distinção sangue/penas, 

parecem confirmar tal necessidade: “as one shaman expressed it: ‘The bope are inside, and the 

aroe outside’” (: 278). 

 O caminho que percorremos nos últimos parágrafos esboça uma identificação entre 

alma (aroe), nome, forma da superfície corporal e ornamentação. Estes aspectos são 

expressões e ferramentas do processo ativo de diferenciação e particularização que confere 

estabilidade orgânica e autonomia à pessoa. O horizonte de tal processo se dá na pessoa 

singular, portadora de um conjunto único de nomes que, como vimos, são escolhidos entre 

aqueles há muito não utilizados. Assim, evita-se a homonímia, fazendo da pessoa “a sort of 

single species, a non-replicable thing” (: 33). Tal processo tem início nos esforços de 

estabilização da forma do corpo da criança. Durante este período, apontamos que as ações 

dos pais são orientadas para um esforço de diferenciação da amorfia associada ao bope. Para 

tal, estes agem “como os aroe”, isto é, ornamenta-se a criança e passa-se a consumir alimentos 

“fracos”, comida característica destes espíritos (Crocker 1985: 61). A procriação, por sua vez, 
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efetua o processo inverso. A produção de novas pessoas se baseia em um esforço de 

dissolução da singularidade dos genitores, condição do “espalhamento” ou “distribuição” da 

pessoa ao tornar-se genitora. Para tal, deve-se agir “como o bope”, seres associados ao sexo e 

à procriação. Assim, efetiva-se um processo contrário ao de singularização da forma, 

dissolvendo as fronteiras do corpo ao se identificar com o cônjuge e com o recém-nascido 

em um estado de amorfia e indeterminação.  

 Como podemos deduzir desses processos de fabricação do parentesco, o aspecto-

aroe da pessoa é imanente ao corpo, ou, mais precisamente, à superfície deste. O argumento 

aqui esboçado se inspira diretamente nos fenômenos análogos identificados por Coelho de 

Souza (2002: 566-582) entre os povos jê e por S. Hugh-Jones (2002) no noroeste amazônico. 

É necessário, contudo, indicar a resistência dos dados bororo a uma aplicação imediata da 

hipótese mais geral elaborada por Coelho de Souza (2002) sobre a pessoa entre os Jê54.  

 Ao realizar uma investigação sobre os conceitos de corpo e de alma entre os povos 

jê, Coelho de Souza (2002: 534-482) formula o problema nos termos da oposição – de 

inspiração wagneriana – entre “dado” e “construído” (Wagner 1981; Viveiros de Castro 

2002b). Partindo de tal problema, a autora identifica entre os componentes da pessoa aqueles 

que se colocam, digamos assim, à disposição da agência humana. Estes compreenderiam o 

sangue, cujo dispêndio e acumulação são influenciados pela ação humana, e o nome-pele (ou 

superfície do corpo), que opera, assim como entre os Bororo, como ferramenta de 

diferenciação. A alma, por sua vez, se prestaria ao papel de face dada da pessoa, se revelando 

como um princípio universal de subjetivação fora do alcance da agência humana, em 

contraste com as ferramentas de particularização expressas pela pele e pelo sangue. 

 Caso pretendamos permanecer no tabuleiro do “dado” e do “construído”, os 

aspectos da fabricação da pessoa entre os Bororo apresentados até o momento parecem 

impor uma redistribuição das peças do jogo. Tal deslocamento se impõe principalmente pela 

íntima identificação que delineamos entre aroe (alma) – fenômeno que guarda considerável 

similaridade com o karõ timbira (Carneiro da Cunha 1978; Coelho de Souza 2002)55 –, nome 

e superfície do corpo. Entre os Bororo, a alma (aroe) é certamente dada e universal no sentido 

de “não ser criada” e de ser um fenômeno que, no limite, é compartilhado entre todos aqueles 

 
54 Tal comparação se justifica na medida em que as diferentes facetas da pessoa entre esses povos – a saber, a 
alma, o sangue e a pele-nome – demonstram considerável similaridade com os fenômenos análogos entre os 
Bororo.  
55 Uma comparação entre a noção de “alma” entre os Timbira e os Bororo excederia os limites deste capítulo. 
No entanto, um leitor que conheça a literatura jê pode facilmente notar que o “fator bope” opera uma “divisão 
do trabalho ontológico” – como diz Viveiros de Castro (2002b) –, redistribuindo os predicados do karõ timbira 
entre os dois tipos de espíritos entre os Bororo. 
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que portam nome e exibem forma. Como apontou Crocker, o aroe se manifesta desde o 

nascimento na respiração, não sendo possível traçar sua origem exata. O aroe está, portanto, 

“just there” (Costa 2017: 100), como afirmam os Kanamari sobre a alma do recém-nascido. 

No entanto, essa primeira manifestação é excessivamente genérica, impondo, como já foi 

indicado, a necessidade de um esforço ativo de particularização do aroe pela nominação. Como 

foi registrado na região da aldeia Merure, os nomes são soprados na boca do nominado, 

indicando que o procedimento de diferenciação do aroe da criança se aplica tanto ao seu 

aspecto-forma, quanto ao seu aspecto-sopro. A alma (aroe) não se opõe ao “corpo” como o 

imaterial ao material, e tampouco como o universal ao particular. Para os Bororo, a alma 

(aroe) é o principal “alvo” da ação humana durante fabricação da pessoa, pois é por meio dela 

que esta é diferenciada e singularizada. Como afirma Lima (2002) sobre a concepção Yudjá 

da dualidade da pessoa: “entre uma piranha e um guariba, a diferença de alma não é menor 

nem menos importante que a de corpo” (: 7). 

 Resta nos colocar a questão de onde se encontraria o “dado” da pessoa bororo. Se 

compreendermos o problema em abstrato – isto é, a respeito da cosmologia Bororo de forma 

genérica – certamente os aroe (no sentido de “totens” e heróis míticos) forneceriam uma boa 

imagem do “dado”. Mas é importante lembrar que a semiótica de Wagner (1974) que inspira 

a questão é também uma pragmática, colocando o problema em termos daquilo que é 

precipitado enquanto dado diante (e por meio) da ação humana. Sendo assim, minha hipótese é 

que, se nos orientarmos pelo problema restrito da agência humana na fabricação da pessoa, 

aquilo que é posto como dado, resistindo e servindo de matéria à ação, seria melhor expresso 

pela outra face do corpo, a saber, pelos fluidos corporais que dão origem à pessoa. Em sua 

potência de transformação e sua forma indeterminada, o sangue, protótipo desses fluidos, é 

uma expressão particularmente clara das propriedades do aspecto-bope da pessoa. É a partir 

de (e contra) o sangue – visando conter sua potência e determinar sua forma – que a agência 

humana é orientada durante o processo de fabricação da pessoa. Enquanto os esforços ativos 

são majoritariamente voltados para a continência dos fluidos corporais, sua liberação é, a 

rigor, um ato do bope, responsável pelos fenômenos que, nesse contexto, aparecem como a 

faceta “dada” e incontornável da cosmologia bororo: a entropia e a metamorfose. É por esta 

razão que, enquanto a continência é vista como evidência de integridade moral, a procriação 

é tomada como obra do bope, não sendo atribuída à agência humana (cf. supra). É esse 

aspecto-bope, identificado à condição do recém-nascido, que está no “polo outro-afim” 
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(Viveiros de Castro 2002b: 443) da pessoa bororo, sendo a partir de (e contra) ele que a 

pessoa e o parentesco são fabricados56.  

 Deve-se ressaltar, no entanto, que a análise aqui esboçada acerca do que chamamos 

de aspecto-aroe da pessoa deixa resíduos57. Um destes diz respeito à noção de aroe enquanto 

“duplo”, isto é, enquanto manifestações da pessoa que são externas a ela. Estas são, aliás, os 

principais referentes da palavra aroe, pois nada indica que a superfície corporal (ornamentos) 

e o nome possam ser designados imediatamente pelo termo aroe. Assim, estas propriedades 

da pessoa, que chamei de aspecto-aroe, dizem respeito aos elementos que a conectam 

indiretamente os humanos com os aroe propriamente ditos, “heróis míticos” e “totens” de 

onde derivam as ferramentas de particularização utilizadas no processo do parentesco. A 

pessoa é fabricada por meio de fragmentos desses seres ao portar seus ornamentos e nomes, 

metonímias dos corpos dos aroe. A noção de duplo, por sua vez, vai nos permitir retomar o 

problema das relações de parentesco. Como veremos, a dualidade da pessoa tem como 

correlatos dois mecanismos de aparentamento, um baseado no sangue e outro no nome. 

Forma-se, desse modo, o que poderíamos chamar de “parentesco de raka” e “parentesco de 

aroe”. Assim, a próxima seção visa esclarecer essas duas modalidades de relação. 

 

Parentes de sangue, parentes de penas 

 

 A dualidade da pessoa bororo, composta de uma face-sangue e uma face-

ornamentos, corresponde, em uma escala mais ampla, a dois modos de produção de 

parentesco58. Teríamos, assim, uma distinção entre parentesco de substância e parentesco 

onomástico (ou clânico). Enquanto o primeiro é de caráter bilateral e se estende ao conjunto 

co-residentes, o segundo segue a tendência matrilinear da transmissão onomástica e 

independe de critérios residenciais: parentes clânicos são parentes mesmo nunca tendo se 

 
56 Os dados de Crocker (1985) corroboram a noção de que os espíritos bope se colocam como afins potenciais 
e predadores diante do mundo dos vivos. Esses espíritos interferem diretamente no mundo humano 
principalmente de duas maneiras: como predadores que se alimentam de almas humanas e como amantes 
noturnos e raptores de mulheres, com as quais copulam antes de devorar (: 219). A iniciação do bari, o xamã 
do bope, oferece uma confirmação suplementar. Durante o processo de iniciação, Etu-o, o pai de todo o bope, 
oferece ao bari sua filha (: 204-205). No entanto, o xamã deve recusar a oferta para poder efetivamente transitar 
entre o mundo do bope e dos vivos, como se a atualização dessa relação potencial de afinidade pudesse levá-lo 
definitivamente para o “lado” do bope. Ademais, o xamã do bope deve ser da metade Tugarege, enquanto o bope 
é associado à metade Ečerae. Assim, o bari (xamã) é a rigor um iorubadare (‘cunhado potencial’/’amigo formal’) 
desses espíritos. 
57 No capítulo 4 abordaremos outro “resíduo” dessa análise: de que forma a noção de aroe se associa com a 
condição de “presa”. 
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conhecido. O parentesco por consubstancialidade, por seu turno, é fabricado no seio das 

unidades residenciais, o que não significa, porém, que estas sejam formadas por esse 

princípio. As casas bororo são unidades “matrifocais” (em função da uxorilocalidade) 

associadas a certos sub-clãs (Caiuby Novaes 1986). Dada esta associação, sua composição é 

primariamente determinada pelos laços onomásticos “de aroe”, fazendo dos laços “de 

sangue” antes uma consequência (ou subproduto) do que um princípio organizador do grupo 

doméstico: “the common substance of the Bororo houlsehold is not a genealogically defined 

element but the feathers and paint and skins used to incarnate the aroe” (Crocker 1985: 86). 

Ambos os tipos de relação de parentesco, no entanto, são expressos pelo mesmo termo. A 

noção de -obe (prefixada por um pronome possessivo), geralmente traduzida como 

“parentes”, é um dos principais modos de expressar um contraste “nós-outros” interno à 

aldeia. 

 Esse termo apresenta a flexibilidade pronominal característica dos etnônimos 

indígenas, efetuando um contraste contextual e de fronteiras variáveis entre “nós” e “outros” 

(Viveiros de Castro 1996; Taylor 1996)59. No entanto, há certa divergência entre os diferentes 

registros do escopo semântico do termo -obe. Crocker (1979: 266), por exemplo, associa o 

termo à noção de “clã”, ainda que reconheça certa flexibilidade proporcionada pelos 

modificadores remawu (‘verdadeiro’) e reno (‘parecido’; ‘similar’), permitindo, no limite, que o 

termo designe todas as pessoas da metade de ego. Levak (1971: 63), por sua vez, demonstra 

uma variedade de contrastes mais ampla. O termo designaria em sua forma mais contraída 

apenas M, eSb e ySb “reais”, podendo, ao se estender, expressar contrastes em todas as 

escalas de segmentação, encontrando seu limite ao designar a metade de ego como um todo. 

Tanto Crocker (1979) quanto Levak (1971) tendem a colocar o problema em termos de 

metades, clãs e suas subdivisões: estariam excluídos, portanto, os parentes patrilaterais 

próximos. O trabalho de Caiuby Novaes (1986), por outro lado, deixa claro que o escopo 

semântico do termo não se reduz às relações uterinas/clânicas, se aplicando potencialmente 

a todos os co-residentes. Como afirma um dos interlocutores da etnógrafa, “quem está 

dentro de casa é iwobe” (ibid: 121) e, além disso, a relação pode se “espalhar” às casas 

adjacentes no círculo da aldeia em estreita convivência cotidiana60. Em suma, podemos 

 
59 O termo boe, etnônimo bororo, não se presta a esse tipo de contraste interno, servindo apenas a contrastes 
externos entre os Bororo e outros povos. Há ainda “sub-grupos” regionais associados a localidades específicas. 
Os Bororo do rio São Lourenço e do rio das Mortes, mais conhecidos pela literatura etnológica, fariam parte 
do sub-grupo Orarimogodoge (literalmente, ‘moradores da região do peixe Pintado’) (EBI: 281-283). Dado o 
desaparecimento dos outros sub-grupos bororo, o termo parece ter perdido sua função contrastiva. Como me 
disse Raimundo Itogoga: “é o nome dos boe de antigamente”. 
60 É importante ter em mente que, em função da uxorilocalidade, homens casados de um mesmo clã não são 
necessariamente co-residentes e não moram nas casas associadas a seus clãs. 
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afirmar que ambos os modos de aparentamento (clânico e de substância), podem ser 

expressos pelo mesmo termo, que designaria a “semelhança” de forma genérica. 

 A modalidade onomástica do mecanismo de produção do parentesco repousa sobre 

a similaridade de origem dos nomes-ornamentos. Em outras palavras, parentes “de aroe” são 

aqueles que derivam seu “rosto do corpo” (ie) dos mesmos “totens” ou “heróis míticos” 

(aroe). Como já foi ressaltado, os nomes, assim como os ornamentos, fazem alusões 

metonímicas aos aroe, e estes, por sua vez, fazem parte de conjuntos fechados associados aos 

clãs bororo. Não obstante, se faz necessário esclarecer brevemente a natureza dessa 

“associação”. O uso recorrente na literatura etnográfica da fórmula “x é aroe do clã y” parece 

implicar algum tipo de noção de posse. Contudo, o termo aroe designa o estatuto ontológico 

do ser em questão, não seu vínculo para com certas pessoas ou coletivos61. A relação 

propriamente dita é concebida como uma relação nominador-nominado e expressa pelo 

termo correspondente: os “totens” são designados pelo termo iedaga-mage, o mesmo utilizado 

para se referir aos nominadores (Crocker 1977b: 21; Viertler 1972). Na medida em que o 

critério para tornar-se “membro” de um clã é justamente receber um nome derivado das 

características de certos aroe, fica clara a razão pela qual estes são identificados à posição de 

“nominadores” diante dessas pessoas. Devo ressaltar, não obstante, que não se trata 

necessariamente de uma extensão do vínculo sociológico entre nominador e nominado para 

tratar da relação com os aroe, podendo ser justamente o contrário: os nominadores vivos 

seriam equacionados aos heróis míticos, em concordância com a preferência pelos parentes 

matrilaterais seniores e com sua condição de transmissores de nomes62. Em suma, partindo 

dessas observações, poderíamos definir provisoriamente o parentesco clânico como um 

coletivo formado pelo compartilhamento dos mesmos iedaga-mage (“nominadores”).  

 Na última seção, afirmei que a análise que esbocei sobre a questão da “alma” humana 

deixava um resíduo. Este diz respeito ao fato de que o termo aroe geralmente designa as 

manifestações “extra-corporais” da pessoa (seus “duplos”), ainda que, como argumentei, 

estas estejam intimamente associadas à aparência exterior do corpo. Desse modo, assim 

como afirma Taylor (1996) sobre a noção Jivaro de wakan (‘alma’), o aroe está intimamente 

associado à forma e à imagem do corpo, porém se manifesta em reflexos desta, como nas 

sombras, menções, lembranças, aparições oníricas e, entre os Bororo, no destino post-

mortem. Neste último caso, após uma série de procedimentos cerimoniais que serão 

 
61 Falo aqui de vínculos “totêmicos”, pois como veremos no capítulo 4, é possível ser aroe para alguém, porém 
em outro sentido. 
62 O termo iedaga é geralmente associado a certos kintypes na literatura etnográfica sobre os Bororo (como MB, 
FF e MF). No próximo capítulo, contudo, veremos que o uso de tal termo se funda em considerações extra-
cognáticas. 
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analisados no capítulo 4, a alma passa a residir na aldeia dos mortos ou, mais especificamente, 

no segmento do círculo da aldeia onde habitam seus aroe iedaga-mage (‘totens’). A especificação 

do aspecto-aroe da pessoa pela nominação, portanto, determina o destino da alma do morto 

ao tornar-se parte dos aroe de seu clã. Como registraram abundantemente os etnógrafos, na 

ocasião da morte de uma criança não nominada, o ritual funerário não é realizado, indicando 

que não há lugar na morada subterrânea dos aroe para almas indeterminadas (Crocker 1967: 

76). 

 Durante a vida, no entanto, aqueles que portam nomes de um mesmo conjunto de 

aroe (membros de um mesmo clã) já são diretamente identificados a esses seres, tanto pela 

homonímia quanto por portar ornamentos associados aos seus corpos. Pois, como 

apontamos anteriormente, todos os fenômenos que portam nome e exibem forma são, de 

imediato, associados a um duplo aroe no mundo subterrâneo. Todavia, tais relações de 

identificação não se limitam àquelas entre vivos e aroe, se estendendo, por exemplo à relação 

entre nominador e nominado: “my informant, speaking about a man and his namegiver, said, 

‘He [the namereceiver] is he [the namegiver] himself. They both are the same” (ibid: 91). 

Assim, essa modalidade de identificação, produto da nominação, gera “duplos” da pessoa 

tanto entre os aroe quanto entre os vivos.  

 A relação entre nominadores e nominados (sejam os primeiros pessoas vivas ou aroe), 

não é, contudo, a única identificação onomástica produzida pelo compartilhamento de uma 

mesma “alma”. No caso da relação com o nominador, este e seu nominado são, por 

definição, membros do mesmo name-set, exibindo assim os mesmos ornamentos e portando 

nomes associados a um mesmo herói mítico. Porém, as relações de “parentesco de aroe” se 

estendem a todos aqueles do mesmo clã ou sub-clã que, por definição, compartilham nomes 

e ornamentos similares, isto é, que derivam sua aparência de um mesmo conjunto de aroe63. 

Como afirmei acima, essa modalidade de aparentamento não depende da co-residência, se 

estendendo a todos os membros de um mesmo clã em qualquer lugar ou época. Tais pessoas, 

germanos classificatórios, são em maior ou menor grau imagens uns dos outros, pois o que os 

une é justamente a aparência que exibem (associada ao nome e aos ornamentos), fazendo 

dessas pessoas “duplos” umas das outras. A alma entre os Bororo, portanto, encontra 

refrações de si mesma tanto em seus duplos extra-humanos quanto em seus parentes 

clânicos. Como enfatiza Crocker (1985), é a partir do aparentamento com (e por meio de) os 

aroe que os Bororo resistem à ubiquidade da potência entrópica do bope.   

 
63 Tal modo de aparentamento comporta, portanto, um gradiente de distância expresso na flexibilidade 
semântica do termo -obe e no uso dos modificadores remawu (‘verdadeiro’) e reno (‘similar’). 
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 O mito bororo da origem da vida breve revela um aspecto interessante da forma pela 

qual os vivos buscam alcançar a estabilidade característica dos aroe. Esse mito (que, na versão 

registrada pelos missionários salesianos, se assemelha a uma fábula por seu caráter sucinto) 

tematiza uma discussão entre a Pedra e a Taquara sobre quem seria responsável por “cuidar” 

(-etu) dos Bororo. Enquanto a Pedra defendia que sob seu cuidado estes compartilhariam de 

sua imortalidade, a Taquara vence a discussão ao garantir que, caso ela fosse a responsável, 

os Bororo morreriam, mas seus filhos “nasceriam tão numerosos como seus próprios 

brotos” (EBII: 761). Vejamos o que podemos extrair disso. Em Vital Souls, Crocker (1985: 

277) menciona o fato de que as pedras são diretamente identificadas aos aroe por sua 

imutabilidade. Já o tema da repetição geracional aparece no mesmo livro a respeito dos 

animais: “I still recall the tone of wonder in my name giver’s query: ‘Why is it that the eggs 

of nabure (the ‘red’ macaw) always produce nabure that grow up to look just like their parents” 

(ibid: 270). Em um certo plano, os Bororo parecem delinear uma separação entre humanos 

e animais (ou plantas) que diz respeito à diferença entre, por um lado, a reprodução 

automática da mesma forma e, por outro, a necessidade do esforço de fabricação do corpo 

associado à nominação. Em suma, entre “almas” dadas e “almas” feitas. Ao produzir 

identificação entre uma pessoa e certos aroe pela nominação, os Bororo não parecem 

pretender tornar-se definitivamente seres imutáveis como a pedra ou os próprios aroe, mas 

sim alcançar a continuidade pela repetição da forma, assim como fazem os animais e a 

taquara. Paradoxalmente, poderíamos afirmar que a condição humana, tal qual concebida 

pelos Bororo, encontra sua especificidade justamente em sua indeterminação. Qualquer 

particularização entre os humanos é “tomada de empréstimo” dos aroe. É por meio de uma 

mímesis destes seres que os vivos alcançam alguma estabilidade. 

 O segundo modo de aparentamento reconhecido pelos Bororo, por sua vez, diz 

respeito à similaridade de sangue (ou raka, nos termos de Crocker). Como ressaltamos 

anteriormente, para efetivar o esforço de repetição da forma pela nominação, os humanos 

dependem da potência criativa dos fluidos corporais. O sangue, protótipo destes, é, como 

defendi, uma imagem da amorfia e da indeterminação. No entanto, sua manifestação em 

diferentes pessoas não é equivalente, permitindo exprimir por meio de um gradiente de 

“proximidade sanguínea” uma noção de parentesco por substância. O cerne da identificação 

sanguínea é a família nuclear: o casal com filhos é a imagem mais próxima que se pode chegar 

da plena identificação de substância, efeito do compartilhamento de fluidos durante a 

procriação. A partir desta, a semelhança de sangue se estende para os co-residentes e 

moradores das casas vizinhas:  
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The married couples within each household form private islands of 
shared raka. But the Bororo also feel that persons who live together 
over the years come eventually to partake of a single organic 
identity. They have, first of all, ‘eaten from the same pot’ (…) 
(Crocker 1985: 81) 

  

 Para além da comensalidade, outros aspectos da co-residência fazem parte do 

processo de partilha de fluidos que resulta na consubstancialidade, como o 

compartilhamento das mesmas trilhas que vão das casas aos roçados para urinar, defecar e 

fazer sexo (Crocker 1985: 81). Um dos efeitos dessa identificação orgânica é que pessoas 

com o mesmo “tipo de sangue” tendem a ser menos afetadas pelo contato com os fluidos 

de seus “consanguíneos”, ou seja, quanto mais alheio é o sangue, mais potente ele se torna 

(Crocker 1967: 55). Tal identificação é fabricada no seio do grupo doméstico, porém relações 

prévias de consubstancialidade não parecem ter influência sobre a composição destes. 

Embora a presença de parentes “reais” bilaterais (geralmente concebidos como partilhando 

um mesmo sangue mesmo quando não co-residentes) seja importante para a mobilidade 

inter-aldeã, os laços de sangue não determinariam a composição das casas em uma aldeia, 

formadas estritamente por critérios onomásticos (ibid)64. Dito de outro modo, a 

consubstancialidade é sobretudo uma consequência, e não uma causa, da co-residência.  

  

Fabricando outrem e alterando a si 

 

 Durante este capítulo, ressaltamos como a fabricação da pessoa parte da moleza e 

indeterminação do recém-nascido – que, como o bope, “não possui furos, enfeites e parentes” 

(Viertler 1972: 135) – e transforma progressivamente sua superfície corporal para que possa 

sustentar os nomes e ornamentos que determinam sua natureza e garantem sua autonomia. 

Esse processo, no entanto, pode ser analisado às avessas. Isto é, podemos nos perguntar 

sobre as transformações e rearranjos que o nascimento e a fabricação da pessoa produzem 

nas relações antes constituídas e nas pessoas envolvidas com o processo. O evento do 

 
64 Crocker (1985) sustenta seu argumento apontando casos de idosos já dependentes que prefeririam morar nas 
casas de seu clã (e depender de pessoas relacionadas apenas por via onomástica) do que residir com filhos 
moradores de casas de outros clãs (homens casados em situação de uxorilocalidade). As consequências do 
modo estritamente onomástico de organização das casas, por sua vez, seriam, por um lado, a possibilidade de 
uma alta mobilidade inter-aldeã, impedindo o faccionalismo supra-local e, por outro, a restrição da formação 
de facções intra-aldeãs. O parentesco de aroe, na leitura de coloração funcionalista de Crocker (1985), seria a 
razão da harmonia das relações externas às casas entre os Bororo, algo que, por outro lado, seria compensado 
pela enorme taxa de divorcio e o deslocamento dos conflitos para o interior das residências. 
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nascimento introduz um “corpo estranho” no seio das relações de parentesco, exigindo uma 

série de procedimentos que amorteçam seus efeitos. Todavia, alguns destes efeitos – uns 

mais e outros menos desejados – são incontornáveis, fazendo com que todo nascimento (e 

o processo subsequente de fabricação da pessoa) tenha uma dupla face: sempre que se 

participa ativamente da transformação de uma pessoa, se está também transformando a si 

próprio. Para avaliar os contornos desse fenômeno, é necessário destacar as relações 

singulares que emergem no processo de fabricação da pessoa, a saber, aquelas entre iniciador 

e iniciando, nominador e nominado, parteira e “afilhado” e entre pais e filhos. 

 A dupla face do nascimento do ponto de vista da relação genitor-filho(a) já foi 

brevemente esboçada aqui. Explicitamente postergada, a paternidade dá início ao processo 

de decadência física: “among the Bororo, to be called father is to be termed old” (Crocker 

1969b: 254). Produz-se, assim, uma série de transformações residenciais, corporais e a 

respeito do tipo de compromisso que o homem assume com aqueles ao seu redor. Apesar 

da relutância dos jovens em tornarem-se pais, fazer filhos “para o clã” de seus iorubadare-ge é 

condição do estabelecimento de seu prestígio. Isto se dá porque embora os jovens moradores 

da casa dos homens sejam vistos “as manifesting the joys of irrepressible youth, every 

bachelor is singly considered to demonstrate the liabilities of inexperience and ignorance” 

(ibid: 240). Assim, “to have status, honor, and prestigie, it is necessary to spend one’s youth, 

to produce children, and to age” (: 254). Desse modo, “the ipare (‘jovens solteiros’) can only 

postpone the inevitable” (: 254). 

 Antes comprometido apenas com as atividades coletivas do grupo de moradores da 

casa dos homens, após o nascimento do primeiro filho, a relação com os cunhados reorienta 

as atividades do jovem recém-casado. Os etnógrafos dos Bororo são unânimes em afirmar a 

grande instabilidade dos casamentos antes do nascimento do primeiro filho (Caiuby Novaes 

1986; Levak 1971; Crocker 1985; Viertler 1972). Até este momento, o homem atua como 

uma espécie de visitante noturno na casa da esposa, movendo apenas parte de seus pertences 

para o local. Ademais, não é exigido do homem recém-casado – que ainda não se instalou 

definitivamente na casa da esposa – que cumpra as obrigações características de um in-

marrying man diante de seus cunhados (Crocker 1967: 194). O nascimento do primeiro filho, 

no entanto, transforma essas relações ao estabilizar o casamento e efetivar a co-residência 

com os afins (Caiuby Novaes 1986: 165; Crocker 1985: 55; ver Rival 1998). Passa-se então a 

ser exigido do pai recente que cumpra suas obrigações para com os cunhados. Além disso, 

esse processo apresenta um correlato corporal: instaura-se a participação mútua de 

substância entre os genitores.  
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 É esperado do genitor, agora residente na casa de sua esposa, que abra um roçado e 

que forneça penas para fabricação de enfeites por seus cunhados. Nos termos de Crocker 

(1985: 79-80), contribui-se assim para as atividades de raka e de aroe da casa de seus afins, 

respectivamente. Ambos os tipos de provisão são condição do desenvolvimento de certa 

autonomia pelo casal, concretizada pela construção, por parte do marido, de uma nova casa 

no setor da aldeia associado ao clã de sua esposa (Crocker 1967: 198). Tal autonomia é um 

dos principais efeitos a médio prazo da maternidade, consolidando a tendência dispersiva da 

relação entre irmãs co-residentes (Crocker 1979: 271). A relação mãe-filho(a) é notavelmente 

desmarcada em contraste com as relações pai-filho e nominador-nominado do ponto de vista 

que estamos assumindo aqui, a saber, o das transformações causadas pela introdução de uma 

nova pessoa nas redes de parentesco já estabelecidas. Isto se dá pois o momento de maior 

elaboração ritual da maternidade, como veremos no capítulo 4, não se dá no nascimento de 

um filho(a), e sim na morte deste65. 

 A nominação, por sua vez, ao atestar que o período delicado entre o nascimento e a 

outorga do nome “has been negotiated successfully” (Crocker 1985: 66), inscreve o novo 

status do genitor em seu corpo pela perfuração do septo nasal – caso se trate do primeiro 

filho (cf. supra). Contudo, a principal relação que emerge nesta ocasião é aquela entre 

nominador e nominado. Esta se desenvolve a partir de uma série de prestações que tem início 

logo após o nascimento, quando o genitor deve empreender uma caçada visando distribuí-la 

aos potenciais futuros nominadores de seu(a) filho(a) (Caiuby Novaes 1986: 169). A 

nominação seria vista como uma contrapartida à essa prestação inicial. Pode também, 

ademais, ser compreendida como um pagamento pela ajuda ou cuidado que um homem 

possa ter recebido de uma irmã mais nova que se tornou mãe (Viertler 1972: 153). 

Continuando as prestações, a ferida infligida pelo nominador no ato da perfuração do lábio 

do nominado, por sua vez, requer um “pagamento” (mori) a este último na forma de enfeites 

doados pelo nominador (Viertler 1972: 152; Levak 1971: 91). Por fim, os enfeites e 

conhecimentos recebidos pelo nominado são compensados na forma de “comida, charutos 

e presentes”, como afirma Mano Kurireu, interlocutor de Viertler (1972: 153). 

 Tornar-se nominador é uma das principais formas de consolidação do prestígio entre 

os Bororo: “a influência ou prestígio de um homem está em relação direta com o número de 

suas irmãs e afilhados [nominados] residentes em sua aldeia” (ibid: 152). Afirma-se, dessa 

 
65 No entanto, não se trata necessariamente de um filho “real”. Após a morte de qualquer pessoa, é escolhida 
uma mulher do clã do morto para assumir as responsabilidades cerimoniais de “mãe ritual” (aroe etuje, “mãe de 
aroe”). Essa incumbência ritual é fundamental na construção do prestígio feminino, como veremos ao fim desta 
dissertação. 
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forma, a posição de transmissor de conhecimento, qualidade diretamente associada ao status 

e à senioridade. Além disso, as prestações que esses homens de prestígio recebem de seus 

“aprendizes” tornam-se, quando envelhecem, um importante meio de subsistência (ibid: 

153). Todavia, nem sempre a nominação é bem-sucedida. Caso uma criança venha a falecer 

logo após receber um nome, seu nominador terá receio de outorgar outros nomes e provocar 

as mesmas consequências (Levak 1971: 89). Por outro lado, o nominador pode também 

recusar a oferta caso “não se julgue encorajado em fazer um enfeite custoso para doar à 

creança” (Cruz 1939: 198). Ademais, se o iedaga não oferecer os presentes esperados, os pais 

da criança “tomam esse descaso como uma afronta à família” (ibid: 198). Portanto, assim 

como o nascimento, a nominação é cercada de incertezas e produz efeitos simultaneamente 

no nominador e no nominado, alterando permanentemente ambas as pessoas e suas relações. 

 É importante lembrar que há ainda outro personagem importante que participa da 

nominação: a imarugo (parteira) da criança. Como argumenta Crocker (1985), além de sua 

participação na nominação, outros aspectos do papel que a parteira desempenha indicam 

uma associação com a contraparte aroe da criança. Isto se revela desde sua participação no 

parto, quando, no passado, ficava responsável por impedir a primeira respiração da criança 

(associada ao aroe) caso os genitores tivessem tido sonhos ruins (EBI: 819; Viertler 1972: 53; 

Crocker 1985). Não há dados sobre transformações que venham a ocorrer no status de uma 

pessoa ao se tornar imarugo de uma criança. Não obstante, poderíamos dizer que uma mulher 

não sofre uma transformação por tornar-se parteira, mas torna-se parteira por ter já sofrido 

uma transformação: o envelhecimento.  

 Em um trabalho recente, Drago (2018: 208-209), seguindo intuições de Viertler 

(1972: 82), elabora uma crítica à interpretação de Crocker (1985) sobre o envelhecimento 

entre os Bororo: ao compreender esse processo como pura entropia e enfraquecimento, 

perde-se de vista um de seus efeitos fundamentais, a resistência aos ataques do bope. Assim, 

as pessoas já “estragadas” pelo bope (nos termos dos Bororo) são potencialmente resistentes 

a “estragos” subsequentes. A meu ver, tal releitura permite reinterpretar o papel da parteira. 

A necessidade de ser resistente ao sangue do parto pode estar diretamente relacionada à 

escolha da parteira entre as parentes seniores do clã da criança. Isto se dá na medida em que, 

além de decidir o destino do aroe da criança, ela deve manejar a placenta e os objetos 

impregnados do sangue do parto e enterrá-los. Ademais, diante dessa leitura, a posição de 

mediadora entre os genitores – agora contaminados e contamináveis – e o resto da aldeia 

ocupada pela imarugo fica mais clara (cf. supra). Sua senioridade permite que ela transite 
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impunimente entre, por um lado, as pessoas contaminadas pelo bope e, por outro, entre as 

relações de parentesco mais abrangentes. 

 Por fim, resta compreender o impacto da iniciação sobre os iorubadare-ge remawu 

(‘iniciadores’). Os dados são também escassos a esse respeito, porém algumas afirmações nos 

permitem ensaiar uma breve hipótese. Como apontamos, a posição de iniciador apresenta 

uma correspondência potencial ou atual com a de pai. O primeiro é escolhido entre os 

membros do clã do pai do iniciando, incluindo o próprio pai (cf. supra). Uma série de dados 

indicam que a relação entre iniciador e iniciando é concebida aos moldes da relação pai-filho: 

“the initiator will take the father’s place and complete the boy’s education” (Levak 1971: 98). 

Como afirma Airugodu, interlocutor de Caiuby Novaes (1986), o iniciando “fica igual um 

filho, trata até melhor um iorubadare que o filho” (: 186). É importante ressaltar, contudo, que 

o termo iorubadare é auto-recíproco, expressando certa simetria, e, além disso, não 

necessariamente o iniciador será escolhido entre os homens casados. A única exigência é que 

o iniciador seja um homem já iniciado. Apesar da escassez de dados, eu diria que, ao menos 

virtualmente, a relação entre iniciador e iniciando é concebida como envolvendo uma 

diferença de idade relativa – critério determinante das relações entre os Bororo – menor que 

aquela entre pai e filho. A posição de iniciador, portanto, poderia ser interpretada como uma 

forma de usufruir da paternidade driblando os efeitos nocivos da procriação. Potencialmente, 

iniciador e iniciando viveriam juntos na casa dos homens (Crocker 1985: 107). O iniciador 

poderia, assim, desfrutar da paternidade em plena juventude e sem sua contraparte 

inconveniente, a saber, a decadência física e as obrigações para com os afins. 

 

Singularizando relações 

 

 Destacamos acima cinco relações fundamentais que emergem no processo de 

fabricação da pessoa. Cada uma das pessoas que vem a ocupar um polo dessas relações é 

extraída de um conjunto mais amplo: o iniciador é escolhido entre os aliados, o nominador 

entre os parentes uterinos seniores e assim por diante. Ao efetuar tal extração (ou 

diferenciação), singulariza-se cada relação, colocando em ato os conteúdos associados a ela. 

O efeito desse procedimento é uma espécie de “extensionismo a posteriori”, no qual a relação 

singular que é atualizada em certos contextos rituais expressa a forma prototípica da classe a 

partir da qual foi extraída – ou à qual é terminologicamente identificada. Uma análise caso a 

caso permitirá delinear com maior clareza esse argumento.  
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 A relação singular entre pai e filho(a), como vimos, emerge inicialmente a partir de 

uma série de co-genitores66. Todos aqueles que mantiveram relações sexuais com a mãe da 

criança são considerados pais, mas apenas um destes é considerado o genitor principal, 

devendo observar as proscrições pós-natais com maior atenção. A relação com os co-

genitores, no entanto não será apagada, sendo reconhecida terminologicamente durante a 

vida, ainda que o conteúdo relacional da paternidade (i.e. o cuidado e a transmissão de 

conhecimento) seja singularizado. Essa relação, como analisamos, ainda passa por uma 

segunda fase de sua determinação pela confecção do kiogwaro na ocasião da nominação do 

filho ou filha (cf. supra). Aqui, o que é afirmado não é sua identificação de substância com o 

filho, como na couvade, mas sua condição de homem da metade oposta. Assim, presenteia-

se o filho com um enfeite ornado com os padrões cromáticos de seu clã, estabelecendo uma 

relação particularmente próxima e duradora entre a criança e os parentes clânicos do pai 

(Caiuby Novaes 1986). Desse modo, entre todos os homens da metade oposta extrai-se a 

relação singular de paternidade, evento com consequências terminológicas. Pois todos os que 

pertencem à essa classe podem ser referidos como iogwa (‘pai’) caso sejam mais velhos que ego, 

porém, aqueles que são parentes clânicos do pai serão chamados por esse termo independente 

da idade relativa (Crocker 1967; Levak 1971). Apesar da multidão de genitores e “pais” 

terminológicos em potencial, é o homem que presenteou ritualmente a criança com o 

kiogwaro que assumirá as responsabilidades da paternidade, expressando plenamente o 

conteúdo comportamental da relação67. 

 A relação de ego com seu nominador e sua parteira, por sua vez, devem ser analisadas 

conjuntamente. Isso porque, elas apresentam uma série de simetrias, começando pelo fato 

de que os termos iedaga e imarugo possuem os mesmos recíprocos, a saber, iwagedu (para alter 

masculino) e irago (para alter feminino). Além disso, assim como os aroe do clã de ego são 

designados pelo termo iedaga, os aroe “fêmea” são ditos imarugo-mage deste clã (Crocker 1977b: 

21). O que está de acordo com as associações de Crocker (1985: 103) entre a posição de 

nominador e de parteira e o desenvolvimento do aspecto-aroe da pessoa. 

 As simetrias continuam quando nos voltamos para as afirmações de cunho 

normativo acerca da escolha da parteira e do nominador. Como indica Crocker (1979: 331 

 
66 Irei me abster de analisar aqui a relação de maternidade. Isto porque ela coloca um duplo problema: por um 
lado, essa relação é singularizada de antemão mesmo terminologicamente: como indica Levak (1971), MZ e 
outras parentes clânicas em G+1 não são mães terminológicas, sendo classificadas como eZ. Por outro, as 
principais elaborações rituais da maternidade, como notamos anteriormente, não se dão no nascimento e nas 
etapas subsequentes, e sim na morte e na prática da substituição funerária. 
67 Ainda que seja preferível que essa pessoa seja o genitor, Crocker (1985: 78) registra que os Bororo de Córrego 
Grande costumavam exemplificar o fato de que a boa paternidade nada deve à procriação apontando o caso 
de uma relação pai-filho exemplar que foi firmada apenas pela manufatura ritual do kiogwaro. 
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nota 10), embora a parteira deva ser idealmente escolhida entre as FFZ da criança, na prática 

ela é frequentemente uma MM. Contudo, segue o etnógrafo, em um regime matrimonial que 

preza por casamentos entre primos cruzados bilaterais (ou com a prima cruzada patrilateral), 

MM e FFZ, no limite, seriam a mesma pessoa. A parteira, portanto, seria idealmente uma 

pessoa do clã de ego, porém bilateralmente relacionada. A simetria torna-se visível quando 

colocamos essas afirmações lado a lado com aquelas de Levak (1971) acerca da relação ideal 

entre nominador e nominado. O autor afirma (ibid: 40-44), por razões terminológicas que 

veremos em detalhe no próximo capítulo, que o nominador é concebido como sendo 

simultaneamente um MMB e um FF, isto é, como uma pessoa do clã de ego bilateralmente 

relacionada. A razão para tal, segundo Levak, é novamente a aliança simétrica reiterada (ainda 

que a hipótese patrilateral também se aplique nesse caso). Desse modo, tanto a escolha da 

parteira quanto a do nominador conteriam registros de um certo regime matrimonial. 

 Ademais, ambas relações são atualizações singulares extraídas de uma classe de 

“relações homônimas”. Em relação à imarugo, o termo designa, segundo o registro de Levak 

(1971), todas as mulheres de G+2 bilateralmente, além da FZ e de todas as suas descendentes 

matrilineares, abrangendo um escopo característico de variantes “fortes” de terminologias 

Crow (Lounsbury 1964). O caráter oblíquo do termo faz com que todas as mulheres do clã 

do pai, independente da geração, sejam classificadas como imarugo. A relação entre as imarugo-

mage (mulheres do clã paterno e avós) e seus iwagedu-irago são caracterizadas sistematicamente 

pelos etnógrafos como sendo de proximidade, cuidado e amparo (Caiuby Novaes 1986; 

Crocker 1967). Já a parteira (imarugo), ao singularizar essa relação, parece tornar-se a imagem 

por excelência de tais obrigações para com o “afilhado”. Tais obrigações são tematizadas, 

por exemplo, no célebre mito de Toribugu – mais conhecido como “o desaninhador de 

pássaros” (Lévi-Strauss 2006) – no qual a imarugo do herói, reconhecida como a parteira pelos 

interlocutores de Crocker (1985: 55), ampara o jovem durante todo o conflito com o pai 

(Colbacchini & Albisetti 1942: 221-229). Ainda assim, há certas dificuldades na interpretação 

da relação imarugo-iwagedu/irago que serão examinadas em maior detalhe no próximo capítulo. 

 O nominador (iedaga) é também uma singularização de uma classe mais ampla de 

iedaga-mage que vai dos “totens/heróis míticos” até os homens seniores do clã de ego (Crocker 

1977a). O uso do termo para homens “sábios” e idosos reafirma a associação da posição de 

iedaga como associada à detenção de conhecimento (Levak 1971). O laço singular entre 

nominador e nominado é marcado pela atualização da transmissão desse conhecimento: o 

nominador é sobretudo um conselheiro moral e mestre dos assuntos associados aos aroe para 

seu aprendiz e nominado. Assim, todos aqueles que exibem uma proximidade com os heróis 
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míticos pela senioridade e sabedoria são potencialmente classificados como iedaga. No 

entanto, o nominador efetivo sintetiza todos os aspectos fundamentais da associação com 

os heróis míticos: transmite nomes, conhecimento e padrões de conduta moral. Este último 

aspecto da relação é compartilhado com a imarugo, também responsável pelo aconselhamento 

moral de seu “afilhado” (Crocker 1985: 103-104). Todavia, talvez haja um limite para o 

caráter modelar dessas relações, pois tudo indica que elas sejam derivadas das relações com 

os aroe (totens/heróis míticos), estas sim prototípicas. Entre os vivos, contudo, a relação 

nominador-nominado de fato condensa as propriedades fundamentais contidas no termo 

iedaga. 

 Por fim, resta tratar da relação entre iniciador e iniciado. Vimos que do ponto de 

vista do comportamento a relação entre iorubadare pode ser diretamente associada à relação 

entre pai e filho. As relações entre homens de metades opostas em geral são ora modeladas 

a partir da relação pai-filho, ora a partir das relações de aliança mítica expressa pelo termo 

iorubadare (Crocker 1979; Viertler 1972). Assim, homens da metade oposta podem ser 

referidos, por um ego masculino, como “pais” ou “filhos” (dependendo da idade relativa) ou 

como iorubadare-ge, ainda que os aspectos pragmáticos dessa alternativa estejam praticamente 

ausentes nas etnografias disponíveis. O modificador remawu (‘verdadeiro’/‘por excelência’) é 

utilizado simultaneamente para singularizar o iniciador contra o conjunto dos iorubadare-ge 

potenciais e para determinar sua posição de “cunhado ideal”, indicando sua condição de 

protótipo das relações de aliança. Esse último aspecto é afirmado por Crocker (1985) quando 

o etnógrafo afirma que “it is considered extremely suitable to marry the sponsor’s [iniciador] 

sister” (: 106) – sendo este, segundo o autor, idealmente um FZS. Devo ressaltar, ademais, 

que a escolha do iniciador entre os homens do clã paterno indica que a relação com tal clã é 

também, em outra escala, um protótipo da relação entre metades68.  

 Todas as relações rituais analisadas acima se destacam do conjunto das “relações 

homônimas” em função da atualização do conteúdo comportamental associado a cada uma 

delas. Tais conteúdos, por sua vez, parecem anteceder as categorias terminológicas, não 

sendo, portanto, pré-determinados por estas. A evidência disso é que, caso o iniciador, o 

nominador, o pai ou a parteira sejam escolhidos fora do conjunto dos parentes ideais para 

ocupar tal posição, eles serão automaticamente reclassificados terminologicamente, 

independente da relação que mantinham anteriormente com a criança. Assim, do ponto de 

vista de um ego qualquer, o protótipo (ou referente “focal”) de certa classe de parentes é o 

produto de um esforço de diferenciação e singularização de uma relação, e não uma posição 

 
68 As consequências disto serão analisadas no próximo capítulo. 
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genealogicamente dada. Como afirma Crocker (1967) para o caso dos termos iedaga 

(‘nominador’) e iogwa (‘pai’), aqueles parentes que não foram singularizados ritualmente são 

designados por tais termos apenas como uma espécie de “courtesy title” (: 262) – estando 

seu conteúdo comportamental ausente ou enfraquecido. Os termos imarugo, iedaga, iogwa, 

imuga e seus respectivos recíprocos, em função de certas equações oblíquas, correspondem 

quase à totalidade da terminologia de parentesco bororo (apenas com exceção dos termos 

para germanos). Assim, o argumento do caráter prototípico das atualizações rituais dessas 

relações terá implicações importantes para a análise da forma terminológica. 
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Capítulo 2 

Para além do elementar: interações entre regime matrimonial e 
terminologia de parentesco 

 

 

parece que falta, na língua desses índios, o nome correspondente a primo 

(Os Boróros Orientais, Colbacchini & Albisetti 1942: 52) 

 

 

 Os primeiros registros da terminologia de parentesco bororo remetem ao início do 

século XX com as primeiras publicações dos missionários salesianos (Colbacchini 1919; 

Colbacchini & Albisetti 1942) e o registro etnográfico de Lévi-Strauss (1936). No entanto, é 

apenas nas décadas de 1960 e 1970 que as primeiras etnografias feitas por antropólogos 

treinados e baseadas em trabalho de campo intensivo passam a desenhar uma imagem mais 

nítida do sistema terminológico bororo e de seus usos. Entre essas, duas se destacam com 

respeito à análise da terminologia de parentesco: as teses de doutoramento dos antropólogos 

J. C. Crocker (1967) e Zarko Levak (1971). O primeiro, trabalhando no contexto do projeto 

Harvard-Central Brazil, produziu o primeiro relato etnográfico “moderno” sobre os Bororo a 

partir de seu trabalho etnográfico na aldeia Córrego Grande, na primeira metade da década 

de 1960. Levak, por sua vez, defendeu sua tese em Yale sob orientação de Floyd G. 

Lounsbury após vinte meses de trabalho de campo nas aldeias de Pobojari e Jarudori, entre 

os anos 1965 e 196769. Este capítulo se baseia em uma comparação entre os dados presentes 

nesses dois trabalhos. 

 Embora nenhum dos dois autores as tenham ressaltado, seus registros etnográficos 

do sistema de parentesco bororo apontam para certas contradições tipológicas. Estas são, 

principalmente, a existência de metades exogâmicas convivendo com, por um lado, um perfil 

terminológico oblíquo de tipo crow e, por outro, uma preferência pelo casamento com a 

FZD. Esse capítulo visa explorar essas contradições buscando repensar a natureza do regime 

matrimonial bororo e o plano no qual este interage com a forma terminológica. Para tal, 

pretendo trazer ao primeiro plano os dados que indicam um “comportamento matrimonial” 

dos clãs e name-sets que é irredutível à simples exogamia de metades. Minha hipótese é que a 

interação entre terminologia de parentesco e regime matrimonial ocorre justamente nesse 

 
69 Ao que parece, a única outra publicação de Levak sobre os Bororo é um artigo publicado cinco anos após 
seu doutoramento (Levak 1976). 
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plano, que está para além de uma simples fórmula global de troca restrita exclusiva (Viveiros 

de Castro 1990).  

 Antes de esboçar esta hipótese, serão apresentados os dados terminológicos 

registrados pelos dois etnógrafos em questão. Suas abordagens diferem consideravelmente. 

No entanto, ao invés de tematizar suas diferenças teóricas, pretendo ressaltar principalmente 

as convergências e divergências entre os dados expostos por eles. O estudo da terminologia 

de parentesco bororo em geral é extremamente opaco no que diz respeito aos seus aspectos 

pragmáticos. Enquanto Viertler (1973) contribuiu com um registro fundamental da 

“pragmática da nominação” – e Caiuby Novaes (1986) com uma análise da “pragmática da 

residência” – um estudo etnográfico das estratégias de classificação e reclassificação de 

parentes entre os Bororo ainda está por ser feito. Esta limitação faz com que seja necessário 

abordar os dados sob o ponto de vista dos autores aqui analisados, ainda que seja possível 

entrever pontos onde os termos “de parentesco” – e as relações por eles designadas – se 

recusam a se acomodar na rigidez das grades genealógicas. 

  

Os modelos de Crocker 

 

 Constatando que os Bororo “were neither able nor interested in tracing out 

genealogies” (Crocker, 1967: 256), e que as inconsistências da literatura anterior teriam sido 

causadas justamente por registros da terminologia de parentesco ancorados em grades 

genealógicas, Crocker se propõe a forjar um modelo que se aproxime mais dos critérios 

indígenas de classificação dos parentes. Para tal, o autor sugere a existência de dois modos 

predominantes de classificação, passando a chamá-los de “modelo 1” e “modelo 2”. O 

primeiro modelo se basearia em critérios de ordem sociocêntrica (com destaque às metades 

exogâmicas), e o segundo, “based on particular, unique relationships rather than the broad 

facts of clan-moiety relationships” (ibid: 265), é de caráter egocentrado e se apoia 

principalmente no que o autor identifica como prescrições terminológicas de casamento. 

 Vejamos em maior detalhe o primeiro modelo. Este funda-se em três critérios: sexo, 

metade e idade relativa de alter. A partir da determinação destes seria possível deduzir o 

termo utilizado para designar alter sem a necessidade de recorrer a parentes que sirvam de 

“ponte genealógica” para o cálculo terminológico70. Gera-se assim um sistema de treze 

 
70 O critério de geração é utilizado apenas na distinção entre termos da metade de ego. O uso de tal critério por 
Crocker será comentado mais a frente. 
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termos de parentesco (ver digrama 1). A partição do sistema por intermédio de uma matriz 

binária permite que Crocker (1967) defina a terminologia Bororo, seguindo a terminologia 

needhamiana, como um sistema “two-sections” (: 261). Contudo, tal bipartição não se 

confunde, no “modelo 1”, com uma distinção afins/consanguíneos – ainda que não existam 

termos separados de afinidade na terminologia bororo. Assim, as “seções” terminológicas 

seguiriam exclusivamente os contornos da divisão dual da aldeia bororo em metades 

matrilineares e exogâmicas. 

 

 

Diagrama 2: Versão do modelo 1 de Crocker (1967: 259)71. As linhas horizontais indicam o critério 

de idade relativa ou geração (no caso da metade de ego). 

  

 A principal diferença na versão centrada em um ego feminino do diagrama se dá na 

classificação das pessoas mais jovens da própria metade e da metade oposta (ver diagrama 

em Crocker 1967: 260). Isto porque, dado o regime matrilinear, os termos imedu e aredu, que 

 
71 Os kintypes foram adicionados ao diagrama para facilitar a compreensão. A versão original mantém a definição 
puramente categorial dos termos, sem associa-los a kintypes. É importante notar, portanto, que os kintypes usados 
no diagrama não esgotam o campo genealógico de aplicação do termo, servindo apenas de guia ao leitor. 
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incluem os próprios filhos, seriam usados por mulheres para identificar as pessoas mais 

jovens que ego em sua própria metade (e não na metade oposta, como no caso do ego 

masculino). Consequentemente, o termo iwagedu e irago (‘sobrinhos cruzados’) seriam usados 

para as pessoas mais jovens da mesma metade.  

 O segundo modelo de Crocker exprimiria um método alternativo de classificação. 

Ele se aplicaria igualmente a pessoas cuja relação genealógica é desconhecida, porém se faz 

necessário na medida em que nem todos os parentes seriam classificados a partir dos critérios 

do modelo 1. Essas exceções implicam, por exemplo, a aplicação de termos associados à 

metade oposta para pessoas da mesma metade e vice-versa72. Diante dessas possibilidades, a 

rede de parentes próximos que cerca a pessoa cuja classificação não corresponde aos critérios 

do “modelo 1” deve ser reclassificada e, para tal, o “modelo 2” ofereceria critérios 

alternativos. Tal qual apresentado por Crocker, esse segundo modo de classificação se baseia 

em expressões terminológicas tanto de relações de filiação e germanidade, quanto de aliança 

e casamento. Produz-se assim um modelo que, em função da inclusão desses dois últimos 

modos de relação, conteria indicações terminológicas de um tipo de prescrição matrimonial 

(ver digrama 2).  

 
72 Tal possibilidade toma forma principalmente em três casos: (i) relações de adoção ritual que permitem 
classificar uma mulher da metade oposta como “mãe”, implicando a reclassificação da família nuclear desta por 
ego (tais relações serão abordadas no capítulo 4); (ii) classificação de FF da metade de ego como F (caso que 
será mencionado mais à frente) e, por último; (iii) casamentos endogâmicos do ponto de vista das metades. 
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Diagrama 3: versão do diagrama do “modelo 2” de Crocker (1967: 266)73 

 

 A partir do diagrama do modelo 2 é possível observar algumas implicações dessa 

forma terminológica que foram pouco exploradas por Crocker (1967). Estas revelam certas 

propriedades da terminologia de parentesco bororo – particularmente seu perfil Crow – que 

escaparam ao autor e terão consequências para a análise subsequente. Acompanhando o 

diagrama 3 é possível observar: 

 

 
73 Não reproduzo aqui o ego feminino na medida em que os termos de afinidade para a geração de ego 
(feminino) apresentam variações que só serão compreendidas a partir do item sobre termos de afinidade na 
segunda parte deste capítulo. Essas variações adicionariam uma quantidade excessiva de informação neste 
momento da apresentação dos dados. O diagrama pode ser visto em Crocker (1967: 266). O diagrama do ego 
masculino apresentado por Crocker (ibid: 266) e aqui reproduzido, por sua vez, apresenta uma imprecisão na 
classificação do irmão mais velho da esposa (o correto seria i-medu), a razão para tal também só ficará clara no 
item sobre os termos de afinidade. Mantenho esta versão imprecisa para reduzir a quantidade de informação 
nesta etapa da apresentação dos dados, visando torná-la mais clara. A ausência de G + 2 no diagrama aqui 
reproduzido também será esclarecida mais adiante. 
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(i) Tanto em G+1 quanto em G-1 Crocker indica uma prescrição terminológica de 

aliança bilateral pela troca de irmãs, dadas as equações MBW = FZ e ChSp = 

ZCh. No entanto, na geração de ego a terminologia não expressa tão claramente 

o redobramento dessa aliança bilateral, pois ZH ≠ WB. Ou seja, a terminologia 

parece, a princípio, expressar a existência de destinos matrimoniais distintos para 

germanos de sexo oposto.  

(ii) É possível observar um tipo de equivalência oblíqua entre eB e MB, na medida 

em que é prevista a mesma “esposa terminológica” para ambos. Assim como, 

por uma espécie de corolário de recíprocos de tal equivalência, observamos a 

equação yBW = ZSW.  

(iii) Os termos para cônjuges potenciais/primos cruzados de ego são deslocados, a 

partir da idade relativa, para as gerações G+1 ou G-1. O critério de idade relativa, 

portanto, se aplica universalmente na geração de ego, implicando a inexistência 

de termos auto-recíprocos e a ausência de termos próprios para os primos 

cruzados.  

 

 As equações oblíquas assinaladas na observação (iii) apontam para um perfil 

terminológico Crow-Omaha infletido pelo critério da idade relativa. A observação (ii), por 

sua vez, especificaria tal perfil oblíquo ao expressar uma identificação entre (e)B e MB 

característica de sistemas Crow (Lounsbury, 1964). Todavia, da forma como é geralmente 

conhecido na literatura antropológica, um perfil terminológico Crow seria incompatível com 

a equação MBCh = FZCh. Isto se dá em função da distinção geracional característica desses 

sistemas entre os primos cruzados matri e patrilaterais. Isto é, os primos cruzados 

matrilaterais seriam equacionados aos filhos, enquanto os patrilaterais ao pai e à FZ. O que 

se observa em ambos os modelos de Crocker, por outro lado, é a centralidade do critério de 

idade relativa: os primos cruzados bilaterais seriam deslocados para G+1 quando mais velhos 

que ego e para G-1 quando mais novos. No entanto, Crocker (1967) nota que, quando as 

relações “genealógicas” entre ego e alter são conhecidas,  

 

[…] the classification of cross-cousins depends on whether the 
relationship is traced matrilaterally, through the i-edaga [MB], or 
patrilaterally through the i-ogwa [F]. MBC are classed “down” with 
the offspring of all members of ego’s clan, while the FZC are 
classed “up”, with the father and his sisters. (: 272) 
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 Esse fenômeno parece resultar de uma das “exceções” aos modelos acima 

apresentados que Crocker (1967) aponta: o clã do pai de ego é universalmente classificado 

como iogwa (F) e imarugo (aqui, FZ). Ou seja, o critério de idade relativa seria congelado neste 

caso, produzindo uma equação crow que se expande para todo o clã paterno e cujos 

recíprocos são consistentes. 

 Teríamos assim um perfil tipicamente Crow em G0. Todavia, as pessoas de outros 

clãs da metade oposta à de ego que não o de seu pai continuam sujeitas à classificação baseada 

no critério de idade relativa. Em seus modelos, Crocker implicitamente indica que a exogamia 

de metades (e o casamento de primos cruzados bilaterais deduzido desta) infletiria o perfil 

Crow que transparece nos dados. Isto se daria pela universalização do critério de idade 

relativa para os primos cruzados: quando a classificação oblíqua dos primos cruzados de 

mesmo sexo como F ou S (para ego e alter masculinos) é determinada pela idade relativa – e 

não pela oposição matri/patrilateral – MBS e FZS tornam-se equivalentes. Em suma, 

poderíamos dizer que o sistema terminológico pode ser visto de dois pontos de vista 

distintos: quando o cálculo é feito por meio de critérios genealógicos o sistema assume uma 

forma Crow; já quando os termos são aplicados a pessoas cujas pontes genealógicas não 

podem ser estabelecidas ou que não fazem parte do clã do pai de ego, a generalização do 

critério de idade relativa em G0 permite uma classificação coerente com a exogamia de 

metades. 

 Os dois modelos forjados pelo antropólogo estadunidense, como podemos notar, 

são centrados neste último ponto de vista sobre o sistema, isto é, na expressão terminológica 

da exogamia de metades e de seu corolário genealógico: o casamento de primos cruzados 

bilaterais. Crocker (1967) claramente privilegia o plano onde é possível encontrar uma 

isomorfia entre a terminologia e o sistema de metades bororo, algo que o permite classificar 

a forma terminológica como um “two sections system”. Contudo, o possível “ponto de vista 

Crow” sobre a terminologia torna o caso bororo particularmente complexo e aparentemente 

anômalo. Isto se dá na medida em que, seguindo a hipótese de Lévi-Strauss (1965), os perfis 

terminológicos Crow-Omaha seriam incompatíveis com o casamento de primos cruzados 

bilaterais, pois os parentes cruzados na geração de ego seriam ou “consaguinizados”, 

apontando para um sistema semi-complexo de aliança, ou distinguidos entre tomadores e 

doadores de esposas, apontando para um sistema assimétrico de casamento. A conclusão de 

Crocker acerca da terminologia de parentesco bororo, contudo, não leva em conta tal 

complexidade: 
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We find the following diagnostic equations: F = FB, B = FBS = 
MZS, Z = FBD = MZD, WF = MB, WM = FZ, and distinctions: 
F ≠ MB, M ≠ FZ, B ≠ FZS ≠MBS, and so forth, which are all held 
to be characteristic of two section systems (Crocker, 1967: 273, 
grifo meu) 

  

 Aqui Crocker enfatiza apenas as equações que se adequam ao casamento de primos 

cruzados bilaterais. Assim, me parece que sob a expressão “and so forth” Crocker subsumiu 

todas as equações – já apontadas nas observações acima – que indicam fusões oblíquas e 

outras características que se adequam menos evidentemente ao seu modelo “two sections”. 

Entre esses aspectos está inclusive uma das mais antigas observações sobre a terminologia 

de parentesco bororo encontrada na literatura etnográfica. Me refiro à afirmação de 

Colbacchini e Albisetti (1942) de que “parece que falta, na língua desses índios, o nome 

correspondente a primo” (: 52). Retornaremos a essas contradições internas à terminologia 

bororo aqui ressaltadas mais à frente. Antes disso, é interessante contrastar os dados de 

Crocker com aqueles apresentados por Zarko Levak (1971), que enfatizam aspectos 

diferentes da terminologia de parentesco bororo. 

 

As reduções de Levak 

 

 A centralidade da exogamia de metades e a tendência categorialista de Crocker 

contrasta notavelmente com o extensionismo esposado por Zarko Levak em Kinship system 

and social structure of the Bororo of Pobojari (1971). O procedimento de Levak segue o modelo da 

análise formal lounsburyana: determinam-se equações terminológicas chave que operam 

como regras de redução, permitindo encontrar os kintypes focais para cada termo de 

parentesco. O capítulo três da tese em questão é integralmente dedicado à defesa da 

existência de âncoras genealógicas (ou kintypes focais) para os termos de parentesco entre os 

Bororo e, consequentemente, à defesa da distinção entre usos primários (genealógicos) dos 

termos e extensões categoriais derivadas destes. Estamos em um terreno teórico muito 

diferente do modelo “two sections” de Crocker. Porém, para além de tais diferenças teóricas, é 

possível notar discordâncias propriamente etnográficas em relação ao registro dos dados 

terminológicos por cada autor, e são principalmente estes aspectos que nos interessam aqui74. 

 
74 É importante notar que Levak não faz referência à tese de Crocker em sua própria, comentando apenas 
pontualmente dois artigos sobre organização social deste autor. Levak (1971: 52) descarta em apenas um 
parágrafo toda a literatura anterior sobre a terminologia de parentesco bororo, alegando que os autores teriam 
confundido sistemas referenciais com vocativos, o que, a meu ver, não resolve nem mesmo as diferenças entre 
seus dados e os de Crocker, quanto mais as diferenças observadas na literatura mais antiga.  
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 As definições categoriais de Levak (1971: 65-66) para cada termo de parentesco, isto é, 

o escopo de extensão de cada termo em uma escala “sociocêntrica”, concordam em grande 

parte com o “modelo 1” de Crocker – inclusive a respeito do congelamento do critério de 

idade relativa para todo o clã paterno. As diferenças principais emergem quando se compara 

o “modelo 2” (ou egocêntrico) de Crocker com as especificações genealógicas e regras de 

redução dos termos de parentesco propostas por Levak. Na análise deste último, uma regra 

de redução ocupa uma posição fundamental na definição tipológica da terminologia bororo 

e permite entrever uma diferença em relação ao registro de Crocker. Tal equação é a fusão 

oblíqua descrita por Lounsbury (1964) como característica das versões “fortes” das 

terminologias Crow: “let a woman’s BROTHER, as a linking relative, be regarded as 

equivalent to that woman’s SON as a linking relative” (: 375). As principais consequências 

dessa equação são, por um lado, a equivalência oblíqua fundamental das terminologias Crow 

entre MB e ZS (ver diagrama 4) e, por outro, o deslocamento terminológico de FZ para G+2 

em função da equação ♀BS = ♀SS.  

 

 

Diagrama 4: Equivalência terminológica entre MB e ZS enquanto parentes de ligação. 

 

 Na tipologia de Lounsbury, a equivalência ilustrada no diagrama 4 se apresenta de 

duas formas distintas. A primeira expressa uma identificação entre ego e seu MB que mantém 

um termo exclusivo para este último e, desse modo, revela suas consequências apenas em 
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relações calculadas através de MB, como na equação MBS = S (ver diagrama 4). Para usar a 

terminologia de Lounsbury, diríamos que neste caso MB é identificado à ego enquanto parente 

de ligação. Esta forma de equivalência seria característica do tipo mais comum de terminologia 

Crow “forte”, o chamado “tipo III” (Lounsbury, 1964, p. 375). Já a segunda variação dessa 

equivalência elimina termo exclusivo para MB, tornando-o um B terminológico para ego. 

Esta última variação, batizada de “Crow tipo IV”, é considerada por Lounsbury em 1964 

uma possibilidade lógica ainda não descrita para nenhuma população real. Contudo, é 

justamente esta variação que é identificada entre os Bororo por seu orientando Zarko Levak 

(1971, p. 35). Tanto o irmão da mãe quanto o irmão mais velho de ego, segundo o etnógrafo, 

seriam chamados imana e, em concordância com a equação ♀BS = ♀SS descrita mais acima, 

o termo imarugo compreenderia as avós bilaterais, a FZ as parentes matrilineares desta última. 

Uma das consequências desse tipo de terminologia Crow é a inexistência de termos para 

parentes colaterais, pois todos são deslocados para termos lineares de gerações distintas, seja 

na geração de ego ou na de seus pais. Reformulando de forma menos extensionista, 

poderíamos dizer que não há termos exclusivamente colaterais ou lineares em terminologias 

desse tipo. A terminologia de parentesco bororo seria, portanto, um avatar da versão mais 

rara da tipologia de Lounsbury. 

 Quando nos detemos sobre o “modelo 2” (ou egocêntrico) de Crocker e suas 

características oblíquas já apontadas, notamos uma discrepância justamente em relação ao 

ponto que permite Levak caracterizar a terminologia bororo como “Crow tipo IV”, a saber, 

a utilização do termo imana tanto para eB quanto para MB. Durante toda a sua tese, Crocker 

(1967) identifica o termo iedaga (termo associado ao nominador [cf. supra]) exclusivamente a 

MB. Porém, apesar de não haver a identificação terminológica efetiva entre eB e MB, é 

possível notar no “modelo 2” de Crocker – como já foi apontado – uma equivalência entre 

MB, enquanto parente de ligação, e eB. Tal equivalência é observável nas seguintes equações: 

MBW = eBW e – se levarmos em conta os cálculos Crow apontados por Crocker – MBS = 

BS = S (ver diagrama 3). Desse modo, se trouxermos ao primeiro plano o perfil Crow 

encontrado nos dados de Crocker, poderíamos dizer que a diferença entre a terminologia 

registrada por este e aquela registrada por Levak entre os Bororo corresponde à diferença 

entre as variações Crow “tipo III” e “tipo IV” elaboradas por Lounsbury (ver diagrama 5). 
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Diagrama 5: diferença tipológica dos registros de Crocker e Levak (o leitor pode supor a 

consistência de recíprocos). 

 

 Tal diferença, no entanto, não se reduz a uma simples discordância tipológica. Como 

veremos mais adiante, a dificuldade no estabelecimento de uma âncora genealógica unívoca 

para o termo iedaga é uma pista importante para a interpretação da natureza da relação a que 

ele se refere. Ademais, este termo ocupa uma posição chave no argumento de Crocker, na 

medida em que sua identificação a MB permite o autor encontrar uma expressão 

terminológica do casamento de primos cruzados bilaterais em G+1. Além de colocar em 

questão a relação entre terminologia e regime matrimonial, o registro de Levak ainda nos 

permite voltar ao “modelo 2” de Crocker e fazer uma observação suplementar: o autor não 

registra em seu diagrama nenhum termo para G+2 (ver diagrama 3). A próxima seção se 

dedica a este último problema, a saber, as variações nos registros etnográficos dos termos 

para a geração dos netos e dos avós. 

 

Distinções e equivalências em G+2 

 

 Os registros de Crocker para os parentes em G+2 tende a concordar em parte com 

seu modelo “two sections”, na medida em que ele aponta as seguintes equações: MM = M; MF 

= F; e FM = FZ. Nestes casos, os parentes de G+2, ao serem equacionados à geração dos 

pais de ego, manteriam a coerência da distinção entre aqueles da metade matrilinear de ego 

(MM) e aqueles da metade oposta (MF; FM). Resta ainda a classificação para FF que, caso 

haja uma coerência terminológica com a exogamia de metades, espera-se que o termo seja 
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iedaga (‘homem mais velho da metade de ego’). Esta classificação pode ser esperada pois, se 

FM = FZ e – seguindo o “modelo 2” de Crocker – FZH = MB (iedaga), logo FF = MB 

(iedaga). Crocker efetivamente registra tal aplicação do termo iedaga, no entanto, ela só se 

aplica caso FF seja do clã de ego. 

 As metades Bororo, como já vimos, são segmentadas cada uma em quatro clãs. 

Crocker (1967) afirma que caso FF não seja do clã de ego – mesmo sendo da mesma metade 

–, ele será equacionado a F. Esta classificação aplicaria sistematicamente um termo que é 

generalizado como “any older man of the opposite moiety” (Crocker 1967: 260) para um 

homem da metade de ego. Crocker nota essa “inconsistência” e formula a hipótese, sem 

muitas consequências, de que “at its further reaches, the system sacrifices the two section 

system qualities and consistency for an emphasis on patrifiliation” (: 289).  

 Já observamos que é possível identificar nos dados de Crocker (1967) equações que 

indicam um perfil terminológico Crow, indo de encontro, desse modo, aos dados de Levak. 

No entanto, a equação oblíqua FF = MB (iedaga) indicada acima é incompatível, a princípio, 

com as terminologias Crow, sendo associada aos tipos mais “fortes” das terminologias 

Omaha (Lounsbury 1964). As terminologias Crow, geralmente apresentam um mesmo termo 

para FF e MF e este não sofre nenhuma fusão oblíqua. Já as parentes femininas lineares em 

G+2 (MM; FM) são identificadas à FZ nas variantes mais “fortes” (ibid: 369). É justamente 

dessa maneira que Levak apresenta a terminologia bororo em G+2: iedaga = FF e MF; e 

imarugo = MM, FM (e FZ, FZD...). Estes dados tornam a definição genealógica do termo 

iedaga ainda mais “anômala”. 

 Os registros de Crocker que afirmam haver equações do tipo MM = M e MF = F, 

apresentados mais acima, são esclarecidos por Levak (1971) a partir de uma diferença entre 

os termos vocativos e referenciais para esses parentes. Enquanto no modo referencial MM 

seria terminologicamente identificada à FZ – rompendo o caráter “two sections” do sistema tal 

qual definido por Crocker –, no vocativo, por sua vez, MM é chamada pelo termo para M, 

reintroduzindo uma coerência matrilinear. A mesma fusão oblíqua para parentes lineares 

ocorre com MF: em modo referencial é equacionado à FF (ambos kintypes focais de iedaga 

segundo Levak (1971)), mas em seu uso como vocativo torna-se F. Em função dessa 

diferença, Levak (1971) formula a seguinte regra de fusão oblíqua para a forma vocativa: 

“ego’s mother’s parents are addressed in the same way as ego’s parents” (: 53). Assim, em 

relação aos termos referenciais para G+2, Levak (1971) afirma que “there is no matrilineal 

bias in this central domain, but rather a bilateral one” (: 26), pois os mesmos termos se 

aplicam para pessoas de metades opostas (e. g. MM e FM). Na forma vocativa, reintroduz-
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se o “matrilineal bias” ao reduzir os pais da mãe de ego aos seus próprios pais. Contudo, 

nenhum desses modos de utilização dos termos admitem a equação anômala MB = FF 

registrada por Crocker.  

 Ao tratar da regra de nominação Levak se depara com esta mesma equação e recorre 

à troca simétrica de irmãs para explicá-la. No registro de Levak (1971), como vimos, MB = 

eB ≠ FF (FF = iedaga; MB = imana). Porém, o autor nota que, quando um irmão mais velho 

da mãe (MeB; MMB) torna-se o nominador de ego, ele é reclassificado como iedaga (FF; MF, 

no registro de Levak) (ibid: 46). Reencontramos aqui, portanto, a equação MB = FF. Para 

explicar tal equação, Levak (ibid: 40-44) esboça um argumento que pode ser decomposto em 

cinco passos: 

 

(i) O nominador (MB; MMB) deve ser visto como “a true lineage member” (: 41). 

(ii) Para ser considerado como tal, não basta que esse homem seja do name-set de ego, 

ele deve também ser filho de um homem da metade oposta. Dito de outro modo, 

o nominador deve ser o filho de um casamento que respeitou a exogamia de 

metades. 

(iii) Tal prescrição de exogamia de metades implica logicamente o casamento de 

primos cruzados bilaterais. Um “membro verdadeiro” do name-set deveria, 

portanto, exprimir esse tipo de casamento. 

(iv) A condição, segundo Levak, para haver uma equivalência genealógica entre o FF 

(iedaga) e o MMB (terminologicamente equivalente à MB) é justamente a 

ocorrência do casamento de primos cruzados bilaterais em G+1 e G+2 (Ver 

diagrama 6). 

(v) O uso do termo iedaga (FF) para o nominador efetivo (MB; MMB) seria, portanto, 

efeito de um reconhecimento terminológico da sua condição (real ou ideal) de 

“membro verdadeiro” do name-set de ego. Dito de outro modo, um MB só pode 

ser, para ego, equivalente a um FF caso se suponha que seus pais sejam de 

metades opostas (condição para que sejam “membros verdadeiros” de seus name-

sets). 
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Diagrama 6: Casamento de primos cruzados bilaterais e identificação genealógica FF = MMB 

 

  Assim, para Levak (1971), haveria uma prescrição matrimonial implicada na 

reclassificação de um eB terminológico (neste caso, um MeB ou MMB) como iedaga (FF, para 

Levak) na ocasião da nominação efetiva.  

 Outra razão para a reclassificação de um eB terminológico como um iedaga (FF), além 

da nominação, seria justamente o casamento: “the Bororo say that they call iyedaga 

[“grandfather”] that particular imana [“older brother”] who gave them a name, and that 

particular imana whose daughter they marry” (Levak 1971:46). Para justificar a classificação 

do SpF como iedaga (FF), Levak (1971) argumenta que, assim como no caso da nominação, 

o sogro deve ser terminologicamente visto como um “verdadeiro membro” do name-set de 

ego. Ou seja, para Levak, apesar da terminologia bororo não exprimir em sua forma 

“standard” o casamento de primos cruzados bilaterais (WM = FZ; WF ≠ MB) – e, 

consequentemente, a exogamia de metades –, por ocasião da nomeação ou do casamento, a 

terminologia se adequaria a estas “instituições”. Tal registro dos dados difere daquele de 

Crocker que, como vimos, aponta as equivalências terminológicas WM = FZ e WF = MB 

(= iedaga) como equações “standard” da terminologia bororo. 
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 No entanto, ambos chegam, cada um a seu modo, à equação anômala MB = FF. 

Crocker, em seu “modelo 2”, associa iedaga primariamente a MB e nota uma aplicação desse 

termo para FF quando este é do clã de ego. O que poderia ser lido como uma consequência 

do casamento de primos cruzados bilaterais entre o clã de ego e o de seu pai. Levak, por sua 

vez, registra como kintypes focais para iedaga FF e FM, notando a aplicação do termo para 

MB em situações específicas e também como consequência lógica do casamento de primos 

cruzados bilaterais. Ou seja, apesar da discordância entre os etnógrafos acerca dos kintypes 

aos quais é o termo iedaga é aplicado primariamente, ambos explicam a equação terminológica 

MB = FF como uma inflexão da terminologia por um regime matrimonial (Ver diagrama 7).  

 

 

Diagrama 7: Reclassificação por efeito do casamento de primos cruzados 

 

 A meu ver, só é possível compreender os movimentos, “anomalias” e reclassificações 

produzidas pelo termo iedaga analisando o conteúdo da relação que ele designa, e não 

recorrendo exclusivamente a considerações genealógicas. Antes de fazê-lo, contudo, é 

necessário um breve desvio pelo problema do regime matrimonial bororo, visando introduzir 

informações básicas que permitirão ao leitor acompanhar a discussão que se segue.  
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Esboço introdutório do regime matrimonial bororo 

 

 As prescrições matrimoniais entre os Bororo estão intimamente associadas aos laços 

entre iorubadare-ge, relação analisada no capítulo anterior sob o ponto de vista da iniciação 

masculina. Devemos, portanto, nos deter brevemente sobre os usos da noção de iorubadare. 

Crocker a registra em seu “modelo 1” como um termo alternativo para se referir a todas as 

pessoas da metade oposta à de ego. No entanto, ele desaparece em seu “modelo 2”. Na 

análise de Levak, tal termo não faz parte de sua análise formal da terminologia de parentesco, 

pois não seria redutível a nenhum kintype específico. A irredutibilidade do termo iorubadare à 

terminologia de parentesco também se expressa pelo fato deste ser o único termo auto-

recíproco utilizado pelos Bororo (Levak 1971: 172), visto que não existem designações 

simétricas seja para primos cruzados, seja para germanos e primos paralelos (neste caso, em 

função da distinção de idade relativa). A noção de iorubadare emerge apenas a partir de 

critérios sociocêntricos de aliança cerimonial e matrimonial, sendo, aparentemente, uma 

alternativa aos termos de parentesco propriamente ditos75.  

 Segundo Crocker (1967: 209), uma das formas em que os Bororo expressam 

prescrições matrimoniais é afirmando que um homem deve se casar com a irmã de um 

iorubadare – razão pela qual Viertler (1972) glosa o termo como “cunhado potencial” (: 272). 

Contudo, a aplicação desse termo, como vimos no capítulo anterior, comporta certa 

elasticidade. Em seu sentido amplo, ele pode designar pessoas da metade oposta à de ego em 

geral (Levak 1971: 63), mas em seu sentido mais restrito ele designa apenas as pessoas de 

name-sets ligados de antemão por esse tipo de relação, cuja origem remete ao tempo mítico. 

Certas transações míticas – voluntárias ou não – entre pares de heróis fojaram tais laços “de 

iorubadare”, implicando em alianças cerimoniais e matrimoniais que devem ser repetidas ad 

eternum pelos homônimos de tais heróis. Na medida em que cada name-set forma – do ponto 

de vista sincrônico ou diacrônico – um conjunto de pessoas que portam nomes de um 

mesmo herói mítico, as relações entre iorubadare-ge estão imediatamente implicadas nos 

nomes76. Cada uma das relações entre iorubadare-ge são concebidas como trilhas que 

 
75 O termo iorubadare parece ter maior rendimento entre homens, embora seja possível, segundo os etnógrafos, 
designar as mulheres da metade oposta pelo termo iorubadare aredu (‘mulher aliada’) (Crocker 1967: 260).  
76 Trata-se, evidentemente, de um fenômeno aparentado ao da chamada “amizade formal”, tal qual descrita 
para os povos Jê setentrionais. No entanto, pode-se notar que a relação entre a “amizade formal” bororo e o 
regime matrimonial é imediata, e não indireta, tal qual descreve Lea (1995) para os Mebêngokre. A passagem – 
no sentido estrutural(ista) do termo – da amizade formal jê ao seu correlato bororo é um problema interessante 
para futuras investigações. Tal diferença, a meu ver, está no cerne do problema da comparação entre as metades 
bororo e seus falsos análogos entre os Timbira, por exemplo. As metades bororo são cristalizações de relações 
de amizade formal que se converteram em afinidade virtual simétrica, e não versões matrimonialmente positivas 
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entrecortam o círculo aldeão ligando pares de name-sets que, como vimos, têm virtualmente 

uma posição relativa específica no perímetro aldeão: 

  

 

 
Diagrama 8 (Crocker 1967: Apendix, diagram 4) 

  

 O diagrama acima, extraído da tese de Crocker (1967), ilustra “ao modo bororo” os 

dados coletados pelo etnógrafo sobre relações entre iorubadare-ge. Os números na periferia do 

círculo representam os name-sets e as linhas que o cruzam correspondem às relações de aliança 

mítica. O semicírculo de cima representa a metade norte (Ečerae) e o de baixo a metade sul 

 
das metades timbira. O verdadeiro análogo destas últimas entre os Bororo são as diferenciações montante-
jusante, leste-oeste que formam um mecanismo de diferenciação de alto rendimento na escala infra-clânica, 
mas também com consequências supra-clânicas, como a chefia dual bororo. Estes aspectos da sociocosmologia 
bororo serão apresentados em maior detalhe no próximo capítulo, embora não em um registro comparativo. 

Cap.2 — Organizações dualistas 
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Fig. 9: Esquema das uniões matrimoniais 
(EB:450) 

 

 A hipótese de Lévi-Strauss ancora-se assim em uma dupla idealização. A 

mais evidente consiste na suposição de que os casamentos se dão entre subclãs de 

mesma graduação; a crer em Crocker (1967; 1968:3), esta noção seria 

absolutamente desprovida de fundamento: 
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(Tugarege). As “trilhas” que figuram no diagrama são chamadas pelos Bororo, quando 

falando português, de “estradinhas” (Viertler 1972) ou, na língua bororo, de utawara 

(‘caminho deles’) (Crocker 1967). As relações de aliança figuradas no diagrama são 

concebidas como sendo tão perenes quanto os name-sets que vinculam, pois, cada uma dessas 

relações “préexiste et survit aux liens matrimoniaux” (Lévi-Strauss 1989: 182). 

 Os dois níveis de aplicação do termo iorubadare correspondem a dois modos 

alternativos de prescrição matrimonial registrados na literatura. A princípio, deve-se casar 

com pessoas de name-sets aliados. Contudo, os interlocutores de Crocker (1967) também 

formulam a questão forma menos restrita: “as long as exerae [metade norte] marries tugarege 

[metade sul] it is all right” (: 210-211). Temos, assim, uma prescrição formulada nas duas 

escalas de aplicação do termo auto-recíproco iorubadare, ambas implicando, a princípio, uma 

aliança simétrica pela troca de irmãs (ibid: 236). Levak (1971), por sua vez, registra uma 

designação alternativa para pessoas de sexo oposto de name-sets aliados: ikoge (meus esposos) 

e ivire (minhas esposas). Relembrando o capítulo anterior, o termo iorubadare comporta um 

sentido ainda mais específico, designando o homem de um name-set aliado que se incumbe 

de iniciar o jovem púbere durante a cerimônia de iniciação masculina. Como argumentamos 

anteriormente, a relação entre iniciador e iniciando é diferenciada dos demais laços entre 

iorubadare-ge pelo modificador semântico “remawu” (“por excelência”). Como registra Crocker 

(1985), o caráter modelar da relação iniciador-iniciando traz consequências ao nível 

matrimonial: “it’s extremely suitable to marry the sponsor’s [iniciador] sister (i. e. a father’s 

sister’s daughter for the initiate)” (: 106).  

 Cada name-set se conecta a uma série de outras unidades onomásticas do mesmo tipo 

por relações “de iorubadare”. Estas, como é possível ver no diagrama 8, se dão 

predominantemente entre name-sets de metades opostas. O caráter recíproco da troca de irmãs 

prevista entre os name-sets aliados permite caracterizar provisoriamente o regime de aliança 

nessa escala como um sistema de troca restrita inclusiva, no qual cada unidade se liga por 

alianças simétricas à n outras unidades do mesmo tipo (Viveiros de Castro 1990; Viveiros de 

Castro & Fausto 1993). O que faz desse sistema um caso particularmente complexo desse 

padrão de aliança é o fato dele ser aparentemente redutível a um sistema de troca restrita 

exclusiva pela redução dos n name-sets a duas classes matrimoniais mais amplas: as metades 

exogâmicas. No entanto, notemos que há duas “estradinhas” no diagrama 8 que são internas 

à metade norte (name-sets 6-13 e 26-28). Estas correspondem a um par de alianças míticas que 

permitem um “privilégio endogâmico” à tais name-sets na metade norte (Viertler 1972: 295). 

Diante disso, há indícios de uma relação hierárquica entre as duas escalas de formulação das 
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prescrições matrimoniais bororo: a escala das alianças particulares entre n (≠ 2) name-sets toma 

precedência sobre a fórmula dual da exogamia de metades. É sob este ponto de vista que se 

torna possível falar em um regime de troca restrita inclusiva.  

 Além da existência de alianças possíveis internas a uma metade, há name-sets em 

metades opostas que não são ligadas por relações de iorubadare. Essa versão negativa do 

desencontro entre as duas escalas de formulação do regime matrimonial bororo é 

particularmente ressaltada em um mito. De acordo com o registro salesiano, a narrativa 

coloca ênfase na razão pela qual pessoas de dois name-sets específicos de metades opostas (um 

do clã Bokodori Ečerae e um do clã Paiwoe) não deveriam se casar (ver EBII: 865)77.  

 Outro fator interfere nas tramas matrimoniais bororo: a assimetria entre sub-clãs. 

Como vimos na introdução, os clãs bororo são repartidos em pares de sub-clãs cuja diferença 

é expressa por meio de códigos alternativos. Podem ser diferenciados como “os pretos” e 

“os vermelhos”, ressaltando a diferença de qualidade estética dos ornamentos possuídos ou, 

“irmãos mais velhos” e “irmãos mais novos”, trazendo esta assimetria para a linguagem do 

parentesco, entre outros. Isto será tema do próximo capítulo, mas no momento vale apenas 

notar que, sendo inaugurado em um texto de Albisetti (1948), um problema recorrente nos 

debates internos à “bororologia” é a existência ou não de uma tendência endogâmica entre 

sub-clãs de mesmo status. Isto é, pessoas de sub-clãs “pretos” casam-se preferencialmente 

com outros pessoas de sub-clãs “pretos” (em outros clãs) e “vermelhos” com “vermelhos”. 

A meu ver, a tese de Viertler (1973) colocou um ponto final nesta discussão ao demonstrar 

a relevância desse fenômeno, mesmo após Crocker (1967) ter enfaticamente recusado sua 

existência. Embora a “tendência endogâmica” corrobore com o argumento que será aqui 

esboçado, ela deve ser analisada juntamente com uma apresentação detalhada do fenômeno 

da diferenciação infra-clânica em geral. Assim, retornaremos a ela em no capítulo seguinte. 

 Este breve esboço das prescrições matrimoniais será paulatinamente ampliado e 

complexificado por dados suplementares. Por ora, essas informações são suficientes para dar 

continuidade à análise da terminologia de parentesco e de sua interação com o regime 

matrimonial entre os Bororo. 

 

 

 

 
77 Todavia, o processo de “fusão e fissão” de name-sets que será descrito no próximo capítulo resolve em parte 
esta questão. 
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De irmãos mais velhos e nominadores 

 

 A respeito da terminologia de parentesco Bororo, a principal discordância entre os 

autores aqui abordados diz respeito ao campo de aplicação do termo iedaga. Contudo, para 

além das discordâncias, tanto Crocker (1967) quanto Levak (1971) registram, cada um a seu 

modo, uma interseção entre iedaga e os termos imana e iwuri, unanimemente associados a eB 

(homem falando e mulher falando, respectivamente). Tal intersecção é digna de nota na 

medida em que contém uma contradição do ponto de vista do comportamento esperado 

para cada uma das relações. Enquanto a relação de germanidade entre homens é caracterizada 

unanimemente pelos etnógrafos que trabalharam entre os Bororo nas décadas de 1960 e 

1970 como o locus da competitividade, das tensões e dos conflitos na vida aldeã, a relação 

entre um homem e aquele a quem ele chama de iedaga é apontada como sendo de respeito 

mútuo, cuidado e cooperação (Crocker, 1967; Viertler, 1972; Levak 1971)78.  

 No que diz respeito às das definições categoriais de Crocker (1967), por exemplo, é 

possível reconhecer uma interseção de fato, na medida em que o termo para imana é descrito 

como “any older man of my clan or moiety” e o termo iedaga como “any man senior to me 

at least one generation of my clan or moiety” (: 260). Levak, por sua vez, tende a enfatizar o 

fato de que é possível converter um imana (ou iwuri, eB no caso do ego feminino) em um 

iedaga em duas ocasiões: no casamento (iedaga enquanto SpF) e na nominação (iedaga enquanto 

nominador)79. 

 A análise empreendida no capítulo anterior é fundamental aqui. A relação iedaga-

iwagedu/irago é intimamente associada à transmissão de conhecimento e à relação nominador-

nominado. Como argumentei, a atualização mais completa dessa relação se dá pela 

nominação, ainda que seu sentido focal pareça residir para além de qualquer relação “entre 

os vivos”, dado que os iedaga prototípicos são os heróis míticos e totens clânicos (aroe). Assim, 

o nominador é equacionado a estes ao mediar a transmissão de nomes, ornamentos e 

 
78 Vale notar, contudo, que essa intersecção paradoxal só se aplica à relação de germanidade same-sex masculina, 
pois, embora as relações de germanidade entre mulheres também sejam caracterizadas pela competitividade e 

pelo conflito, não há, evidentemente, interseção entre ituie (♀eZ) e iedaga. A relação entre germanos cross-sex, 
por sua vez, é caracterizada pelo pela alimentação e apoio mútuo (Crocker 1979). 
79 A respeito da reclassificação do nominador como iedaga (tratada em detalhe no capítulo anterior), Crocker 
chega a sugerir em Vital Souls (1985) que o termo poderia ser traduzido como “literally ‘my name-giver’” (: 35). 
O autor costuma segmentar o termo da seguinte maneira: i-edaga; e tudo indica que a separação do prefixo de 
pessoa está correta. Como pude confirmar durante minha visita aos Bororo, conjugando o termo, a raiz se 
destaca como edaga. O termo para “nome”, por sua vez, é segmentado por Crocker como i-e e traduzido como 
“meu nome”. Contudo, meus interlocutores confirmaram que esta segmentação e tradução é incorreta, dado 
que “meu nome” é i(k)-ie, ou seja, a raiz do termo é ie (nome), e não -e. Assim, o termo iedaga não contém a raiz 
“ie”. Ademais, dois interlocutores diferentes negaram enfaticamente a possibilidade de traduzir iedaga como 
literalmente “meu nominador”. 
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conhecimento. Os três pilares, por assim dizer, da relação com os aroe. A relação ritual entre 

nominador e nominado é, portanto, aquela na qual o uso do termo iedaga é o mais inequívoco. 

No entanto, quando se trata da utilização do termo para além da relação ritual singular, outros 

critérios vêm ao primeiro plano: o conhecimento e a senioridade.  

 Crocker e Levak recorrem, cada um a seu modo, ao critério da senioridade. Como é 

possível notar no modelo 1 de Crocker, a noção de geração é excepcionalmente aplicada para 

distinguir parcialmente iedaga de imana (e iwuri [eB]), dado que o primeiro termo seria utilizado 

para designar homens da metade de ego de G+1 em diante. Levak (1971), por seu turno, 

atribui o sentido focal do termo iedaga aos avôs bilaterais. Já quando se trata da aplicação 

categorial do termo, o etnógrafo apresenta a seguinte definição: “Iyedaga (‘grandfather’): any 

imana or iwuri who is knowledgeble or quite old” (ibid: 65). Aqui vemos emergir o critério da 

detenção de conhecimento que, se lembrarmos o capítulo anterior, está sempre associado à 

senioridade e ao status.  

 O uso do termo é, portanto, sensível a critérios e contingências que estão para além 

de qualquer classe genealógica unívoca. Sobre a oposição entre imana e iedaga no caso da 

relação entre homens de um mesmo clã, Crocker (1985) afirma o seguinte: 

 

The contrast is nearly always subject to historical modification as 
the actors’ social roles change through time. A man who is an i-
edaga during childhood fades into an i-mana with young adulthood 
and the acquisition of personal political and ritual status, only to 
become an i-edaga again as he becomes enfeebled and unable to 
carry out his various duties. (: 91) 
 

 A questão da contradição entre os comportamentos esperados para as duas relações 

aqui abordadas está diretamente relacionada à idade relativa, pois, como formula Crocker 

(1985), “Bororo locate jural responsibility and authority within generations, rather than 

between it” (: 90)80. Para o etnógrafo, seria esta “jural responsibility and authority”, ao lado 

da competição por privilégios cerimoniais, o motor do conflito na relação imana-iwie. O autor 

chega a afirmar que, diante da primazia do imana, “younger brothers have some reason to be 

bitter, cantankerous individuals; as one informant said, ‘envy stops up their ears, they do not 

listen to their imana’s counsels, and they go on from one stupidity to another’” (Crocker 

1985: 93). O iedaga, por outro lado, “does not ‘control’ and advise like the i-mana does. He 

only teaches the songs, stories, the ways of the aroe” (Crocker, 1967: 229). Aqui, mais uma 

 
80 Digo “idade relativa” e não “geração” pois a insistência de Crocker no critério geracional é altamente anômala 
tratando-se de um sistema que, segundo ele, não dá importância à detalhes genealógicos e cuja terminologia 
não contém nenhum termo que se aplique exclusivamente a uma geração específica. 
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vez, o modelo da relação iedaga-iwagedu é aquela entre nominador e nominador. Tudo se passa 

como se a assimetria contida na relação imana-iwie fosse resolvida não por sua diminuição, e 

sim por uma exacerbação, pois o iedaga é aquele que ocupa a posição unânime de “mestre” 

diante de seu “aprendiz” (ver Caiuby Novaes 1986: 123). Embora assimétrica, a relação 

iedaga-iwagedu é, como vimos no capítulo anterior, concebida como uma identificação da 

mesma ordem que aquela entre uma pessoa e o herói mítico com o qual compartilha o nome: 

“my informant, speaking about a man and his namegiver, said, ‘He [the namereceiver] is he 

[the namegiver] himself. They both are the same” (Levak 1971: 91) 

 Em suma, o termo iedaga parece se tratar sobretudo de um termo de tratamento que 

denota respeito e é reservado às pessoas cuja idade relativa e o status impõem um 

eclipsamento do termo de parentesco usual – a saber, imana (ou iwuri). Equaciona-se, assim, 

a pessoa em questão com os heróis míticos do clã. A hipótese, portanto, é que o esforço de 

plotar inequivocamente o termo em questão em uma grade genealógica, como o fazem os 

autores abordados, gera uma série de distorções e anomalias. Isso porque, os critérios de 

utilização do termo não são da ordem do parentesco propriamente dito: o sentido focal do 

termo iedaga reside para além da cognação. Uma das consequências disto é que sua aplicação 

ao campo do parentesco goza de certa flexibilidade, inserindo um aspecto pragmático 

importante na utilização do termo. Raramente o termo é dado de antemão para uma relação 

qualquer, sendo frequentemente uma ferramenta de reclassificação. 

 Durante minha breve visita à aldeia Apido Paru em março de 2020, conversei com 

alguns de meus anfitriões sobre o termo iedaga em particular, tendo em mente o caráter 

controverso de sua definição genealógica na literatura disponível. Ao perguntar a Gilmar 

Traitowu como ele deveria chamar um irmão de sua mãe (sem me referir a uma pessoa em 

específico), ele oscilou: “iedaga... não... eu chamo de imana”. Sua mãe, que estava ao lado 

ouvindo a conversa, interveio: “é imana”. Justificando sua dúvida, Gilmar comentou: “é que 

iedaga é quando a pessoa é muito velha e sabe muito”. Sobre a aplicação deste termo e do 

termo imarugo para os avós, três interlocutores diferentes negaram essa possibilidade, seja 

como vocativo ou para se referir à pessoa. Disseram utilizar para esses parentes apenas iogwa 

pega e imuga pega (pai ‘velho’ ou mãe ‘velha’), justamente a forma registrada por Crocker e 

Levak para os avós maternos (segundo Levak, apenas no vocativo)81. No entanto, quando 

perguntei sobre a possibilidade de chamar o avô de iedaga quando este for do clã de ego, 

confirmaram que é uma alternativa possível, podendo então se escolher qual termo prefere 

 
81 No entanto, meus interlocutores afirmaram utilizar esses termos para os avós bilaterais, e não apenas os 
maternos, como registram os etnógrafos aqui abordados. 
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utilizar. O que pretendo indicar com este breve comentário etnográfico é que, sob certas 

circunstâncias, o termo iedaga se revela uma alternativa a outros termos vocativos e de 

referência. Isto porque sua utilização não está ancorada em classes genealógicas, e sim em 

qualidades que vão para além da cognação, como o prestígio e a senioridade82.  

 Esta hipótese, contudo, não está isenta de dificuldades. Um dos problemas que 

emerge imediatamente é o fato de que uma análise do termo iedaga deve necessariamente dar 

conta do termo imarugo, pois este compartilha com o primeiro os mesmos recíprocos: iwagedu 

para alter masculino e irago para alter feminino. A simetria entre esses dois termos, como 

vimos no capítulo anterior, se expressa em sua utilização para se referir aos “totens” e heróis 

míticos do clã de ego (aroe): iedaga para os homens (ou machos) e imarugo para as mulheres 

(ou fêmeas). Vimos que o termo imarugo é utilizado para designar as mulheres mais velhas da 

metade oposta à de ego e a todas as mulheres do clã do pai deste; ou, na definição genealógica 

de Levak, para todas as mulheres em G+2 estendendo-se para FZ e suas descendentes 

matrilineares. Assim, a associação deste termo com as mulheres mais velhas da metade 

oposta à de ego em geral (e do clã paterno, em particular) parece contradizer seu uso para 

denotar os “totens” e heróis do próprio clã de ego.  

 A contradição fica ainda mais evidente quando levamos em conta que os aroe 

associados à metade oposta à de ego são referidos como iogwa-mage (meus pais) (Crocker 

1985: 199), concordando com o uso da terminologia de parentesco para homens mais velhos 

da metade oposta. Ou seja, o termo imarugo é o único que opera de modo diverso quando se 

tratando dos aroe e dos “vivos”. Há, porém, uma exceção. Como analisamos no capítulo 

anterior, o termo imarugo designa a pessoa que ocupou a função de parteira para ego. Esta 

relação apresenta uma simetria tanto terminológica quanto ritual e comportamental com a 

posição do nominador (iedaga), pois é responsável junto com este pela educação moral do 

“afilhado” (em oposição à educação “prática” associada aos genitores) e ocupa uma função 

importante na cerimônia de nominação: Crocker (1985) se refere à parteira como naming 

imarugo. Dado que esta é, como apresentamos no capítulo anterior, idealmente uma FFZ = 

MM – isto é, uma mulher sênior do clã de ego bilateralmente relacionada –, ela ocupa a 

posição de uma espécie de atualização entre os vivos da relação com os aroe clânicos, assim 

como ocorre com o iedaga.  

 
82 Quando pedia a meus interlocutores uma tradução para certos termos de parentesco em bororo, recebia 
sempre como resposta um termo de parentesco em português, menos quando tratava-se do termo iedaga. Para 
este, a tradução que ouvi mais de uma vez foi “padrinho”, termo utilizado para designar o nominador e o 
iniciador (iorubadare): “mas um é padrinho de dar nome, o outro é de ver aije”, me disse Gilmar Traitowu. 
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 Em suma, o uso do termo imarugo para designar os aroe do clã de ego e a relação 

singular com a parteira parece estar em contradição com seu uso corrente. Essa questão 

emerge de forma especialmente clara nos dados de Crocker (1979), que a aponta em sua 

contribuição ao livro Dialectical Societies afirmando: “this obvious problem has confused many 

commentators on the Bororo scene” (: 331, nota 10). Suponho que o fato de Levak (1971) 

não ter apontado uma contradição a respeito do termo imarugo diga respeito à sua leitura da 

terminologia bororo como uma variante forte das terminologias crow. Nestas formas 

terminológicas, o termo para “avó” é aplicado bilateralmente em G + 2 e também para FZ 

e suas descendentes uterinas, como vimos. Assim, não haveria um “matrilineal bias” 

envolvido nesse plano da terminologia e, portanto, não haveria também nenhuma 

contradição. 

 Como sugeri no capítulo anterior, a relação entre parteira e ‘afilhado’ parece ser, por 

seu caráter perene e exemplar, o modelo do tipo de relação que as mulheres do clã paterno 

devem ter para com BCh. Assim, esta relação entre pessoas de metades opostas seria 

modelada pela relação com uma mulher sênior do próprio clã (uma MM). Contudo, os dados 

sobre a parteira e sua relação com seu ‘afilhado’ são escassos. Desse modo, esta hipótese (e 

a contradição de Crocker em geral) requer verificação empírica e um estudo etnográfico que 

nos permita enxergar em maior detalhe a natureza dessa relação e do termo pelo qual ela é 

designada.  

 Por fim, a análise empreendida até o momento não esgota o campo de aplicação dos 

termos iedaga e imarugo. Estes são também utilizados para designar SpF e SpM. Vejamos, 

então, o que os dados apresentados até o momento nos permitem compreender sobre as 

relações de afinidade assimétrica.   

 

Afinidade assimétrica 

 

 A análise dos termos de afinidade na terminologia de parentesco bororo é de suma 

importância, visto que nos permite delinear com maior precisão a relação entre esta 

terminologia e o regime matrimonial tal qual descrito pelos etnógrafos. Como vimos nos 

modelos de Crocker (1967), este tende a enfatizar a concordância entre a forma 

terminológica e a exogamia de metades. Para tal, o etnógrafo produz uma “dravidianização” 

da terminologia bororo ao enfatizar as supostas equações: “WF = MB, WM = FZ” (Crocker 

1967: 273). Não haveria, portanto, termos separados de afinidade: a terminologia bororo 
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seria “prescritiva”, indicando um regime de casamento de primos cruzados bilaterais. O 

irmão da mãe/sogro para Crocker, como vimos, seria chamado iedaga, enquanto a irmã do 

pai/sogra seria imarugo. Com efeito, tanto Crocker (1967) quanto Levak (1971) concordam 

que tais termos sejam usados para os afins efetivos. No entanto, a classificação do MB como 

iedaga parece depender de critérios extra-genealógicos e ser frequentemente efeito de uma 

reclassificação, como argumentamos mais acima. Diante disto, a natureza dos termos de 

afinidade assimétrica entre os Bororo merece ser reconsiderada.  

 A respeito da relação sogro-genro entre os Bororo é importante ressaltar que ela se 

dá (caso tenha havido exogamia de metades), a princípio, entre homens co-residentes de 

idades consideravelmente diferentes e de uma mesma metade – mas não necessariamente de 

um mesmo clã. O que pretendo argumentar é que são estes os critérios fundamentais na 

definição da relação, e não a mediação desta pelo casamento. São os dados do próprio 

Crocker, em Vital Souls (1985), que sustentam essa hipótese. 

 A relação sogro-genro, segundo Crocker (1985), geralmente passa a se tornar 

relevante após o nascimento do primeiro filho, momento em que a residência do pai na casa 

da esposa e a relação conjugal em geral são consolidadas. O termo iedaga passaria a ser 

empregado a partir deste momento (ibid: 94). O ideal explícito expresso pelos interlocutores 

de Crocker (ibid) para a relação entre sogro e genro (iedaga e iwagedu) concorda com a 

terminologia empregada, já que, segundo o etnógrafo, é idêntico àquele entre nominador e 

nominado: respeito, proximidade e transmissão de conhecimento. No entanto, a co-

residência transforma paulatinamente a relação, enfatizando a colaboração nas atividades 

“práticas” e cerimoniais da casa, o que a torna parecida com aquela entre pai e filho: “wife’s 

father-doughter’s husband relations among the Bororo are marked by a warmth and mutual 

trust found otherwise only in the father-son bond” (ibid: 94). Assim como em qualquer outro 

plano de aplicação dos termos iedaga e iwagedu, não haveria na relação sogro-genro qualquer 

sinal de tensão, subordinação ou desconforto: “the wife’s father contains any elements of 

creditor, which are entirely held by the wife’s brothers” (ibid: 94).  

 Com o tempo, o ideal da relação tende a se realizar: “owing to their close association 

in discharging the household’s cerimonial duties, the son-in-law often comes to supplant 

effectively his iedaga’s proper sister’s son as the heir to his esoteric knowledge” (Crocker 

1985: 94). O genro se tornaria, portanto, um “herdeiro intelectual”, condição associada à 

posição do nominado diante do nominador (idealmente um “proper sister’s son”). A 

reclassificação do sogro como um iedaga, portanto, não expressa o reconhecimento da relação 

de afinidade propriamente dita – isto é, de uma relação mediada, neste caso, por uma terceira 
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pessoa que ocupa a posição de esposa para um e filha para o outro. O que essa reclassificação 

parece produzir é uma ênfase na condição do sogro enquanto homem mais velho da mesma 

metade do genro, equacionando-o à posição de prestígio e detenção de conhecimento 

associada ao termo iedaga. A solução terminológica vem acompanhada de uma dissolução da 

relação de tensão, subordinação e “endividamento” característica do par sogro-genro em 

outras partes da América do Sul indígena. O que sugiro aqui, portanto, é que o uso do termo 

iedaga nesse caso é um eficaz recurso pragmático que oculta o laço de afinidade subjacente, 

não permitindo a leitura do conteúdo semântico desse termo de forma puramente categorial 

e genealógica, a saber, como um MB = WF.  

 Mesmo se levarmos em conta a ênfase na relação entre homens de idades diferentes 

de uma mesma metade, vale notar que ainda resta a possibilidade do uso do termo imana para 

WF. No entanto, quando se trata do destino pós-marital, a relação de competição e conflito 

que marca a relação imana/iwie é ativamente evitada tanto na terminologia quanto por certas 

preferências matrimoniais. A respeito destas últimas, Crocker (1985) nota que há uma 

“dispersão matrimonial” intencional entre irmãos (homens de um mesmo clã), visando evitar 

a co-residência conflituosa entre esse tipo de parentes. Em outras palavras, irmãos não 

deveriam se casar em um mesmo clã (aqui no sentido de um segmento residencial):  

 

Unlike the Shavante, who prefer that co-clansmen marry into the 
same household, the Bororo seek actively to avoid such duplication 
of affinal ties, especially within generations, but also between them. 
(Crocker 1985: 94). 
 

 Esse tipo de preferência tem consequências interessantes para a conceituação do 

regime matrimonial bororo que serão vistas mais a frente. Por ora, vale apenas notar que a 

principal consequência apontada por Crocker dessa preferência pela dispersão de germanos 

é a seguinte: “the iedaga [aqui no sentido de WF] is only exceptionally a member of his 

daughter’s husband’s clan” (: 95). Ou seja, evita-se redobrar uma aliança na mesma geração 

e em gerações adjacentes, visando, segundo Crocker, evitar a intensificação da relação 

conflituosa entre irmãos clânicos por meio da dispersão residencial. A consequência, por sua 

vez, é que o sogro seria um homem mais velho da metade do genro, porém não do mesmo 

clã.  

 Se voltarmos à tese de Crocker de 1967, percebemos um limite explícito de sua 

tendência categorialista quando se trata do uso do termo iedaga e imana para pessoas da 

metade de ego que não sejam do mesmo clã. Crocker (1967) afirma, se referindo a estes 

últimos termos, que tais “clan terms are extended to persons of one’s own moiety ‘on general 
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principle’” (: 262; grifo meu). Em outras palavras, o sentido focal desses termos diz respeito 

às relações no interior de um clã, podendo, ainda assim, ser estendidas por meio do que 

Crocker chama de “courtesy titles” (ibid: 262) às pessoas da metade de ego sem grandes 

consequências para a relação em questão. O sogro, portanto, não seria de antemão um iedaga 

por sua idade relativa. Ele seria reclassificado enquanto tal e progressivamente convertido 

em um, podendo inclusive atualizar os aspectos da relação iedaga-iwagedu exclusivos de seu 

contexto focal, a saber, a relação nominador-nominado. 

 Uma evidência suplementar do fato da relação entre iedaga (WF) e iwagedu (DH) não 

poder ser definida em função do casamento – isto é, de não ser concebida como uma relação 

de afinidade propriamente dita – fica evidente na seguinte afirmação de Crocker (1967): “in 

several cases, men continue to use iedaga – iwagedu terminology and to follow most of the 

prescriptions after the daughter’s husband has divorced and remarried in another clan” (: 

239). O que busco indicar, mais uma vez, é que a relação iedaga – iwagedu produzida por um 

casamento é modelada pela relação nominador-nominado (ou entre aroe clânicos e membros 

do clã) sendo assim independente do casamento propriamente dito. Assim, o casamento 

aparece como uma contingência que permite o desenvolvimento de uma relação iedaga-

iwagedu fora de suas condições usuais, ocultando-se assim o laço propriamente “afinal” entre 

WF e DH83.  

 No que diz respeito à relação com a WM os dados são mais escassos. Ela é chamada 

de imarugo por seu genro, assim como ocorre com todas as eZ classificatórias da esposa deste 

(Crocker 1967: 240). Pouco se diz sobre essa relação na literatura etnográfica, fato que, 

somado aos múltiplos sentidos desse termo mencionado no item anterior, torna a natureza 

da relação imarugo – iwagedu ainda mais complicada de se abordar. Na tese de Crocker (ibid), 

o ideal e a prática dessa relação, para além do respeito mútuo e alguns presentes oferecidos 

pelo genro, é considerada pouco elaborada quando comparada com a relação entre uma 

mulher e a mãe e irmãs mais velhas de seu esposo, também chamadas imarugo por esta mulher. 

Esta relação, segundo o etnógrafo, exige o oferecimento constante de presentes na forma de 

alimentos e adornos por parte da mulher para com as mulheres seniores do clã do esposo. A 

incapacidade de provê-las com esses presentes seria motivo para conflitos no casamento e 

até mesmo o divórcio. De forma geral, afirma Crocker (1967: 242), as relações entre mulheres 

indiretamente ligadas por relações de aliança seriam mais conflituosas que aquelas entre afins 

homens. Mais uma vez, não há dados que permitam uma generalização da interpretação que 

 
83 A relação entre HF e SW também seria classificada pelos termos iedaga e irago (‘nominador e nominada’), no 
entanto, não há dados especificamente sobre essa relação. A literatura tende a focar nas relações de afinidade 
assimétrica entre homens. 
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elaborei aqui sobre o termo iedaga para abarcar também o termo imarugo, visto que não é 

evidente a relação entre a associação deste último termo com os aroe clânicos e com a parteira 

(MM), por um lado, e seu uso para mulheres mais velhas da metade oposta em geral (e para 

a WM e WeZ em particular), por outro. 

 Os dados aqui apresentados sobre a relação entre WF e DH tem certas consequências 

para a noção de Crocker (1967) de uma expressão terminológica do casamento de primos 

cruzados bilaterais. Os dados do próprio autor em Vital Souls (1985), como vimos, indicam 

que evita-se ativamente que um homem mais velho do clã de ego, classe que engloba o MB 

real, torne-se seu sogro – isto é, que ego redobre a aliança efetuada por um homem de seu 

clã. Este dado torna a equação “diagnóstica” MB = WF = iedaga de Crocker (1967) algo 

inteiramente artificial. A preferência pelo não redobramento das alianças no nível do clã 

complexifica consideravelmente a caracterização do regime matrimonial bororo e sua relação 

com a terminologia de parentesco. Voltaremos a isto. Porém, antes devemos analisar as 

relações de afinidade “simétrica” entre os Bororo. 

 

 Afinidade simétrica? 

 

 Antes de apresentarmos os dados terminológicos disponíveis sobre as relações de 

cunhadio (ou afinidade efetiva simétrica), é necessário retomar a questão da terminologia 

para as relações entre pessoas de metades opostas em geral. Tratando-se do uso estendido 

dos termos de parentesco, as pessoas da metade oposta à de ego tendem a ser deslocadas 

para as gerações adjacentes a partir de um critério de idade relativa. Tal fenômeno é 

reconhecido por ambos os autores aqui abordados, como vimos. Seja o ego masculino ou 

feminino, ao classificar as pessoas mais velhas da metade oposta o termo utilizado seria iogwa 

(F) para alter masculino e imarugo (aqui, FZ) para alter feminino. Como pode ser deduzido 

pelos recíprocos destes últimos dois termos, a diferença entre ego masculino e feminino 

surge quando se trata das pessoas mais jovens da metade oposta, que, no caso do ego 

masculino, seriam “filho” e “filha” e, a partir do ego feminino, iwagedu e irago (recíprocos de 

imarugo). Embora o modelo 1 de Crocker tenha por intenção indicar uma leitura puramente 

categorial desses termos, o próprio autor novamente se contradiz a respeito disso. No 

mesmo momento em que o etnógrafo afirma que os termos iedaga e imana são estendidos a 

partir de seu uso primário no interior de um clã para os outros clãs da mesma metade na 

forma de “courtesy titles”, ele propõe que o mesmo ocorreria com o termo iogwa (F) e imarugo 
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(aqui, FZ). Estes seriam primariamente aplicados ao clã paterno (nesse caso, sem distinção 

de idade relativa), e então potencialmente estendidos para o conjunto das pessoas mais velhas 

que ego na metade oposta (Crocker 1967: 262).  

 A própria noção de um “clã paterno” já contém uma distinção entre pai “real” e pais 

classificatórios. Como vimos no capítulo anterior, a paternidade é singularizada ritualmente 

pela confecção de um adorno na cerimônia de nominação, o kiogwaro. No entanto, em 

conversas com dois interlocutores durante minha visita aos Bororo, me foi confirmado que, 

no caso do reconhecimento de múltiplos genitores, aplicam-se os termos iogwa e imarugo às 

pessoas dos clãs de todos os pais sem considerar idade relativa: “até se for criança a gente 

chama de iogwa”, afirmou um dos homens. É possível ter mais de um “clã paterno”. Todavia, 

o que nos interessa aqui é que o termo iogwa tem um sentido focal ancorado, seja no “pater” 

instituído durante a nominação, seja no genitor (ou genitores). Assim, o uso da linguagem da 

filiação para tratar da relação entre metades deriva de uma extensão da relação entre os “pais 

reais” – e, em uma primeira escala de extensão, os clãs destes – para o resto dos homens 

mais velhos da metade oposta.  

 Do ponto de vista egocêntrico, a relação com as pessoas da metade exogâmica oposta 

são um caso particular da relação com o clã paterno, cujos membros ocupam a posição de 

“aliados por excelência” diante de ego. Uma série de dados – alguns deles já apresentados no 

capítulo anterior – corroboram esta hipótese. Primeiramente, é importante notar que todas 

as relações de aliança – isto é, entre iorubadare-ge – são instituídas na mitologia por um dom 

ou um roubo que ocorre sempre heróis que são pai e filho. Isto vale inclusive para o dom da 

chefia, efetuado pelos demiúrgos Tugarege aos seus pais Ečerae e frequentemente 

reconhecido como um mito de origem das metades exogâmicas (EBII: 127)84. Dons deste 

tipo convertem a relação de patrifiliação em uma relação recíproca entre aliados (iorubadare-

ge), instaurando a possibilidade do casamento entre os name-sets dos dois personagens. 

 A relação íntima entre patrifiliação e aliança se expressa claramente durante o 

processo de iniciação masculina que, como descrito no capítulo anterior, ativa as relações de 

um homem com a metade oposta, seja no plano cerimonial ou matrimonial. Este processo é 

intermediado pelo iorubadare remawu (‘aliado/cunhado potencial por excelência’), um iniciador 

escolhido entre os homens do clã do pai do jovem iniciando – função que, lembremos, pode 

ser exercida pelo próprio pai (cf. supra). Após a iniciação, o jovem deve ser introduzido às 

atividades rituais ao representar um aroe do clã paterno durante uma cerimônia (a iniciação 

ocorre em meio às cerimônias funerárias). Como aponta Crocker (1977a), esse ato é uma 

 
84 Este mito será analisado em maior detalhe no próximo capítulo. 
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concretização do que foi prometido pelos heróis míticos. Isto se dá na medida em que os 

dons/roubos míticos que estabeleceram as relações “de iorubadare” geram contra-prestações 

na forma de prerrogativas cerimoniais. No tempo mítico, ao encontrar algo que ainda não 

era conhecido (um animal, espírito ou aspecto da paisagem), o personagem em questão podia 

reivindicar este algo como iedaga (‘totem-nominador’) de seu clã. No entanto, em grande 

parte dos casos, este “algo” que é descoberto é em seguida cedido (por vontade própria ou 

não) para o pai do personagem. O item totêmico torna-se então iedaga do clã do pai do 

descobridor, porém este último terá, na forma de uma compensação, o direto de personificar 

o aroe em questão durante as cerimônias funerárias. Como aponta Crocker (1977a), este 

esquema organizaria a própria iniciação masculina: após ser iniciado nas relações com a 

metade oposta, o jovem púbere irá personificar justamente um aroe iedaga (‘totem’) do clã de 

seu pai, tematizando o contra-dom previsto na mitologia (Crocker 1977: 171-172).   

 O sistema de inversões cerimoniais bororo será abordado no próximo capítulo em 

maior detalhe. Por ora, devemos reter apenas a centralidade da patrifiliação tanto na 

filogênese quanto na ontogênese das relações de aliança entre os Bororo. Esta afirmação vale 

tanto para o aspecto cerimonial quanto para o matrimonial, pois, como vimos, o casamento 

com uma irmã classificatória do iniciador é altamente valorizado. A “ideologia da 

patrifiliação” para tratar das relações entre metades parece ter grande rendimento na 

imaginação sociológica bororo: “the moieties are often spoken of as fathering children for 

each other” (Crocker 1979: 259).  

 Até o momento nós abordamos apenas as relações de “afinidade virtual”. Resta, 

portanto, tratar da terminologia de afinidade efetiva85. Quando um homem se casa e passa a 

morar na casa de sua esposa, todos os homens do clã desta (os irmãos classificatórios da 

esposa), com exceção dos muito jovens ou muito idosos, são reclassificados como “filhos” 

independente da idade relativa (Crocker 1967: 265; Levak 1971: 35)86. As relações de 

afinidade cross-sex, em contraste, continuam sendo determinadas pelo critério de idade relativa 

 
85 A tripartição da afinidade proposta por Viveiros de Castro (2002a) não pode ser aplicada imediatamente ao 
caso Bororo, uso-a aqui, portanto, de forma puramente descritiva. 
86 Crocker (1967) registra o termo aredu e imedu para filha e filho, respectivamente, notando também um uso 
alternativo do termo itoneragedu para ambos (: apendix, table 1). Levak (1971), no entanto, nota que essa 
alternativa diz respeito à diferença entre vocativo e referencial. No modo referencial, o termo utilizado seria 
itoneragedu para os filhos independente do sexo, enquanto no vocativo se usaria imedu e aredu que significam, na 
verdade, “homem” e “mulher”, respectivamente, ou “macho” e “fêmea”, por sua aplicação à animais. As 
traduções justalineares de Albisetti e Venturelli (1969) da mitologia no segundo volume da Enciclopédia Bororo 
confirmam o uso genérico de imedu e aredu como “macho” e “fêmea” ou “homem” e “mulher”, fato que escapa 
a Crocker em sua tese. O uso desses termos para afins efetivos respeita a mesma distinção entre vocativo e 
referencial segundo Levak (1971). Ou seja, não se trata de chamar WB apenas de “homem”, e sim efetivamente 
de “filho”. 
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(Crocker 1967: 274). Os esposos, por sua vez, utilizam para se referir uns aos outros termos 

próprios para essa relação (itoredu para H e itoreduje para W). 

 O único comentário feito até o momento a respeito dos termos de afinidade na 

geração de ego foi o de que Crocker, em seu “modelo 2”, registrava um destino matrimonial 

terminológico diferente para germanos de sexo oposto (ZH ≠ WB ou BWB). Tal registro 

não expressaria com clareza o casamento de primos cruzados bilaterais que o autor enxerga 

em seus dados terminológicos, sendo mais associado a modalidades assimétricas de 

casamento. Essa distinção é justamente uma consequência do “congelamento” do critério de 

idade relativa para os afins, pois se os homens do clã da esposa são equacionados aos “filhos” 

de ego, espera-se que, pela consistência de recíprocos, o in-marrying man (ou ZH) seja 

chamado de i-ogwa (“pai”). Assim, distinguir-se-iam terminologicamente “tomadores de 

mulheres” como “pais” e “doadores de mulheres” como “filhos”. No entanto, o termo para 

wife taker (ZH) – que é generalizado para todo o clã deste causando um “congelamento” 

geracional recíproco – não é o termo para “pai” (iogwa), e sim o termo inodowu (ZH).  

 Este termo, se seguirmos a análise de Levak (1971), é, não obstante, redutível a uma 

“‘FATHER’ superclass” (: 39), na medida em que compartilha com o termo iogwa (F) os 

mesmos recíprocos: “filho” e “filha”. Todavia, o termo tem um sentido “somewhat 

depreciative: it conotes the wife-receiver, the debtor, who cannot refuse to comply with his 

wife’s brother’s wishes” (ibid: 39). Levak nota inclusive que o termo é usado jocosamente 

quando se quer pedir algo a alguém, pois o inodowu é aquele que não deve nunca recusar os 

pedidos de seus “filhos” (: 70). Crocker (1967), por seu turno, aproxima também inodowu 

(ZH) e iogwa (F), mas não por razões de consistência terminológica, e sim pelo 

comportamento esperado: “the in-odowu’s [ZH] formal obligation to provide food, ritual 

services, and moral support, are much the same as an i-ogwa [‘pai’]” (: 275). Na medida em 

que Crocker nota que as relações de afinidade entre os Bororo, diferente das outras relações 

de parentesco, tenderiam sempre a cumprir seu ideal de comportamento, poderíamos dizer 

que o in-odowu (ZH) é – do ponto de vista do comportamento – um “pai” hiperbólico, que 

não pode se esquivar da posição de provedor87.  

 No capítulo anterior, vimos que o iniciador ocupa uma posição de “hipo-pai” diante 

do iniciado, podendo usufruir dos benefícios da paternidade escapando de seus aspectos 

menos agradáveis. Entre eles, a obrigação para com os afins. A relação de cunhadio, por 

outro lado, operaria como uma hiper-paternidade, na qual as obrigações para com os filhos-

 
87 O termo in-odowu, assim como acontece com seu recíproco para WB no clã da esposa, é generalizado para 
todo o clã do ZH. Vale notar, ademais, que esta relação assimétrica pode tornar-se simétrica caso tenha havido 
troca de irmãs. Neste caso os homens se tratariam reciprocamente como inodowu. 
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cunhados são especialmente destacadas. Assim, tanto a “afinidade ritual” quanto a afinidade 

efetiva têm por modelo a patrifiliação. 

 Diante desses dados, é interessante lembrarmos que a distinção Crow entre primos 

cruzados matri e patrilaterais – visível nos dados de Crocker e de Levak para os cálculos 

terminológicos egocentrados entre os Bororo – implica as seguintes equações: MBS = S e 

FZS = F. Se o termo para “filho” é aplicado para WB e o termo para “pai”, por sua vez, é 

equivalente tanto no nível lógico quanto “comportamental” à ZH, teríamos: MBS = wife giver 

e FZS = wife taker. Tal equação implicaria – no nível terminológico – uma prescrição de 

casamento com a prima cruzada matrilateral. Esta, contudo, não encontra ressonâncias na 

literatura sobre o parentesco bororo. Tal leitura – assim como a “dravidianização” imposta 

por Crocker à terminologia bororo –, pretendo argumentar, está excessivamente focada em 

uma imagem estritamente “elementar” do regime matrimonial bororo.  

 O que parece ocorrer na terminologia des parentesco bororo é a expressão, 

notavelmente associada à matrilinearidade, de que o pai é, antes de tudo, um wife taker para 

ego e seu clã. Na medida em que a equação estrutural tipicamente Crow Z = M faz de um 

ZH um F, a terminologia bororo oferece uma visada permanentemente diferida das alianças, 

pois o modelo do “tomador” de mulheres é um MH/F. Esta classificação está em plena 

concordância com a noção de que os “F reais” (sejam os genitores ou o pater) e seus clãs se 

encontram em uma posição de dívida para com os filhos, devendo oferecer em troca o 

kiogwaro (adorno) na nominação, o iorubadare (iniciador) na iniciação, a primeira representação 

ritual e, idealmente, uma esposa. Embora a troca de irmãs seja possível, o protótipo 

terminológico e preferencial da “troca” cerimonial e matrimonial é a sua variante diferida, 

fazendo com que todo aquele que se encontre em uma posição de “devedor” torne-se 

terminologicamente e comportamentalmente um F (seja in-odowu ou i-ogwa).   

 Vale notar que, sob esse ponto de vista, a relação entre terminologia, aliança e 

segmentaridade deixa de dar privilégio à divisão estática entre metades exogâmicas – como 

pretendia Crocker (1967) –, passando a registrar uma configuração momentânea das alianças do 

ponto de vista dos clãs. Para enxergar desta forma a questão, se faz necessário inverter a leitura 

contida nos modelos de Crocker (1967). Para ele, a forma prototípica da aplicação da 

terminologia se dá pela combinação das seguintes oposições: mesmo sexo/sexo oposto, 

mesma metade/metade oposta, mais novo/mais velho. Estes três critérios combinados 

permitiriam um ego qualquer determinar a relação com alter. Além disso, a primazia desses 

critérios anularia as características crow da terminologia que são contraditórias com um 
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sistema global de metades exogâmicas, tornando a classificação de MBC e FZC idêntica – 

ou F/FZ ou S/D, para ego masculino e dependendo da idade relativa.  

 Após apresentar esses fatos, Crocker (1967) passa então a apontar algumas 

“exceções”: (i) o clã paterno é inteiramente classificado como F e FZ, “congelando” o critério 

de idade relativa; (ii) os homens de clãs ligados por alianças efetivas de casamento, levando 

em conta a direção destas, se tratariam como inodowu e itoneragedu (ou imedu) (estruturalmente 

F e S) universalmente e independente da idade relativa88. Suponhamos agora uma situação 

empírica na qual: (i) ego pode ter mais de um clã paterno; (ii) os homens do clã de ego 

estabeleceram alianças com n outros clãs na aldeia; (iii) homens de n outros clãs estabeleceram 

uma relação de aliança com o clã de ego; (iv) a exogamia de metades é apenas estatisticamente 

predominante, e não mecanicamente reproduzida (Crocker 1967: 209). Diante disto, os 

critérios de aplicação da terminologia passam a depender não de uma oposição estática entre 

metades, mas das alianças matrimoniais efetivadas pelo clã de ego com n outros clãs e da 

aliança que gerou ego, a saber, aquela entre F e M – o que permite separar o clã do pai de 

todos os outros clãs de onde provém outros in marrying men. Sob este ponde de vista, as 

exceções de Crocker tornam-se a própria regra. O esforço do etnógrafo era justamente 

colocar todos os fatos que dependessem de contingências matrimoniais na classe das 

“exceções”, buscando um modelo terminológico estático, universal e independente do 

evento e de um ponto de vista. Tudo se passa, não obstante, da maneira inversa: a aplicação 

universal do critério de idade relativa (que permitia a identificação MBC = FZC) ocorre 

apenas para com os clãs em que não há nenhuma ligação matrimonial efetiva com o clã de ego. 

Somando isto ao fato já apontado de que as definições puramente categoriais de Crocker 

(1967) contradizem os dados que indicam a existência de sentidos focais para os termos de 

parentesco, podemos ver que a verdadeira exceção do sistema terminológico bororo são os 

critérios dos modelos de Crocker. 

 Os dados terminológicos bororo impõem, portanto, uma dissolução da distinção 

entre pontos de vista sócio e egocêntricos, visto que, embora a classificação permanece 

majoritariamente baseada em “classes” (clãs) estas classes só são terminologicamente 

determinadas do ponto de vista de um ego qualquer. Isto se dá na medida em que a 

 
88 Este último ponto merece algum esclarecimento. Primeiramente, lembremos que os homens casados no clã 
de ego (masculino) são classificados inodowu. O termo passa, então, a ser utilizado (por ego masculino) para 
todos os homens do clã do in-marrying man. Invertendo a perspectiva e mantendo a consistência de recíprocos 
temos o seguinte: todos os homens dos clãs nos quais (também homens) do clã de ego se casaram serão 
chamados de imedu/itoneragedu (“filhos”). Ou seja, cada aliança particular estabelece uma relação generalizada 
de “patrifiliação” entre dois clãs. Vale notar que a apresentação está focada nas relações de cunhadio entre 
homens, porém o mesmo vale para relações entre mulheres de clãs ligadas por alianças matrimoniais (elas se 
chamarão de FZ [imarugo] e BD [irago], dependendo da direção das alianças.  
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terminologia de parentesco bororo registra uma situação matrimonial entre os clãs do ponto 

de vista de um ego. Tudo indica que a leitura F/FZS = wife taker e S/MBS = wife giver é 

correta. No entanto, ela não aponta para um sistema elementar de tipo “katchin” (casamento 

com a MBD), e sim o que Viveiros de Castro (1990) chamou de um sistema patri-

multibilateral, no qual cada unidade se liga a n outras por relações de troca diferida ou 

simétrica – mas cujo modelo, como argumentou o autor, é a variante diferida. Neste tipo de 

regime, o “acontecimento” invade a estrutura, tornando o regime de aliança – e, no caso 

bororo, a terminologia de parentesco – variável conforme a configuração matrimonial atual 

e passada do ponto de vista de um ego qualquer. Assim, as posições de wife taker (F/FZS) e 

wife giver (S/MBS) terminologicamente registradas não são estáticas como em um sistema de 

casamento com a MBD, e sim variáveis no tempo. Esta hipótese nos permite reinterpretar a 

interação entre regime matrimonial e terminologia de parentesco entre os Bororo. Todavia, 

para fazê-lo, é necessário tornar mais detalhada nossa apresentação e análise do regime 

matrimonial, inserindo dados suplementares e analisando a natureza da preferência 

patrilateral bororo. 

 

Os contornos da preferência patrilateral bororo 

  

 A primeira menção de Crocker a respeito de uma possível preferência pelo casamento 

patrilateral entre os Bororo remete à sua tese de 1967. Reproduzo aqui integralmente a 

passagem em questão:  

 

Several informants mentioned that it was “good” when siblings’s 
children married each other so that one’s son married back into 
one’s clan, for in this fashion grandchildren would be both lineal 
descendants and members of one’s clan. This express, I think, a 
sense of rounding out one’s life through some sort of ‘return’, 
residential or genealogical, to the natal clan (Crocker 1967: 250) 

 

Tal trecho remete a uma nota de rodapé na qual o autor afirma que:  

 

While this technically is preferential FZD marriage, it would be 
erroneous to lay too much stress on its ‘patrilateral aspects’. The 
Bororo say in practically the same breath that MBD marriage is 
“good”, and I am inclined to label the whole set of preferences, if 
labels are needed, as preferential bilateral cross-cousin marriage 
(ibid: 250; nota 1) 
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 Primeiramente, é importante ressaltar que as afirmações acima apontam para o clã 

como uma unidade cujo “comportamento matrimonial” opera a partir de uma lógica 

independente das metades exogâmicas. Diante disto, pretendo abordar metodologicamente 

o regime matrimonial bororo como não redutível a duas macro-classes, para apenas em 

seguida reconsiderar a questão da natureza das metades exogâmicas (problema que 

transbordará para o capítulo seguinte). A conclusão de Crocker (1967) nas passagens 

destacadas acompanha sua tendência a enfatizar as metades exogâmicas como referências 

fundamentais do regime matrimonial. A primazia dada à bilateralidade pelo etnógrafo é uma 

afirmação de natureza dedutiva, pois assim como o autor não apresenta dados estatístico-

genealógicos sobre uma preferência pelo casamento entre primos cruzados bilaterais, não há 

categorias terminológicas que sejam redutíveis à noção de “primo cruzado bilateral”: Crocker 

deduz esta “preferência” diretamente da fórmula “Ečerae casa com Tugarege e Tugarege 

com Ečerae”. 

 No curso da obra de Crocker, sua leitura “dogmática” da exogamia de metades vai 

perdendo espaço e, consequentemente, a ideia de uma preferência patrilateral vai tornando-

se mais bem definida nas afirmações do autor. Em 1979, em sua contribuição à coletânea 

Dialectical Societies, Crocker passa a afirmar de forma mais assertiva que “some bororo express 

a preference for patrilateral cross-cousin marriage, ‘for then the iedaga [mother’s mother’s 

brother] is also a father’s father’” (: 281). Como o leitor deve ter notado, esta afirmação 

ressoa a “equação anômala” apontada anteriormente (cf. supra). No entanto, enquanto 

Crocker (1967) e Levak (1971) a explicavam pelo ideal da exogamia de metades e pelo 

casamento entre primos cruzados bilaterais, a preferência por uma coincidência entre FF e 

MMB registrada por Crocker enfatiza algo diferente. Aqui, esta dupla ligação seria o efeito 

de um “retorno” em gerações consecutivas. Este “retorno” só pode ser desejado (e não 

pressuposto), no momento em que consideramos o regime matrimonial operando a partir 

de n ≠ 2 unidades relevantes – neste caso, os clãs. É a possibilidade de formação de ciclos 

matrimoniais longos entre essas unidades que faz do retorno do homem cedido na geração 

seguinte – uma troca simétrica diferida – algo relevante89. Caso as metades fossem as únicas 

unidades matrimonialmente relevantes, um FF classificatório seria por definição um MMB. 

Assim, as interpretações de Crocker e Levak que compreendiam a equação terminológica FF 

= (M)MB como resultando de um regime matrimonial me parecem precisas. O erro reside 

 
89 É notável que esse desejo de retorno concebe a aliança como uma espécie de “troca de homens” por 
mulheres. Com efeito, mais de um autor reconheceu essa possibilidade entre os Bororo (Crocker 1977a; Caiuby 
Novaes 1986; Kremer 2014). Na conclusão desta dissertação voltaremos a isto. 
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no tipo de regime suposto – e no esforço de encontrar o sentido do termo iedaga em 

definições de caráter genealógico.  

 Posteriormente, em Vital Souls (1985), Crocker reformula a preferência pelo 

casamento com a FZD de duas formas: a primeira, já vista neste e no capítulo anterior, é a 

noção do iniciador (um homem do clã paterno) como um cunhado ideal; a segunda se dá 

por meio de um argumento baseado em propriedades da terminologia de parentesco. Este 

último é expresso por Crocker (ibid) da seguinte maneira: 

 

A matrilateral cross-cousin is classed in the kinship term which 
contains daughters and brother’s daughters (aredu), toward whom 
one has the obligations of a father. The more usual category for a 
potential wife is imaruga, a term which is applied to all female 
members of the father’s clan, as well as to the wife’s mother. 
Actually, the statistics available on marital choice reflect only a very 
slight predominance of the patrilateral cross-cousin marriage (: 95) 

 

 O que Crocker indica aqui é que, embora os cônjuges não sejam prescritos por meio 

de categorias terminológicas (ou, nos termos de Lévi-Strauss, pelo “método das relações”), 

a MBD – uma “filha” terminológica – não é um cônjuge possível para ego. Resta, portanto, 

a “FZD” – uma mulher do clã do pai de ego – como categoria casável. Nessa passagem, 

Crocker corrobora a hipótese aqui esboçada de que a terminologia de parentesco bororo 

responde às configurações matrimoniais entre clãs, e não à simples divisão entre metades. O 

clã paterno se destaca do conjunto dos clãs ao classificar as mulheres mais jovens que ego 

(masculino) em uma categoria casável. Forma-se, assim, uma configuração terminológica de 

alianças possíveis que depende de um ego singular, pois mesmo um grupo de germanos 

classificatórios de mesmo sexo (membros de um mesmo clã) pode apresentar clãs paternos 

variados. 

 Até aqui abordamos aspectos terminológicos e “preferenciais” que impelem o 

casamento de um homem “em direção” ao clã de seu pai e, em ambos, o clã se destaca como 

unidade matrimonialmente relevante. As formulações prescritivas sobre aliança matrimonial 

entre os Bororo, por outro lado, enfatizam as relações entre iorubadare-ge que, como vimos, 

tem origem em alianças míticas entre heróis míticos-name-sets.  O que é notável, contudo, é 

que, embora as relações de iorubadare entre name-sets sejam terminologicamente e 

empiricamente recíprocas, elas não o são em sua origem.  

 Retomemos, então, o esquema mítico de origem das alianças em maior detalhe: um 

filho cede um “item totêmico” a seu pai, recebendo em troca a possibilidade de casar 

“without shame” (Crocker 1967: 145) com uma irmã classificatória deste. Segundo Crocker 



 106 

(1967; 1977: 169), esse dom dá origem a uma aliança que é “uni-directional, non-reciprocal” 

(1967: 147). No entanto, além de uma esposa, o pai do héroi mítico – e todos os seus 

homônimos, isto é, o name-set do pai – passa a dever a este (e ao seu name-set) a personificação 

ritual do “totem” (aroe iedaga-mage) recebido.  

 Usemos um exemplo de Crocker (1967). Em um caso, Aroia Kurireu, um herói 

mítico do clã Iwagududoge descobriu o jaguar e o cedeu a seu pai do clã Baadojeba 

Cobugiwuge. Consequentemente, o name-set deste último deve ceder e “patrocinar” a 

representação ritual do jaguar que será efetuada pelos donos originais, aqueles do name-set do 

herói do clã Iwagududoge. Esta compensação ritual, quando efetivada, produz a 

possibilidade do casamento no sentido oposto, fazendo com que as alianças se tornem 

recíprocas. Assim, a origem das relações entre iorubadare-ge, mesmo quando recíproca, é 

concebida como a justaposição de duas alianças unidirecionais que se desenvolvem a partir 

de um par pai-filho. Enquanto o primeiro dom “totêmico” e contra-dom de casamento 

ocorrem simultaneamente em certos mitos, a retribuição na forma de representação ritual e 

o consequente casamento no sentido contrário ficam em aberto, como algo que há de 

acontecer no decorrer do tempo (ver EBII: 134 e 931 para exemplos). Ou seja, o caráter 

recíproco das alianças míticas é ele mesmo concebido como diferido. 

 Diante do caráter unilateral das alianças, Crocker chega a afirmar em 1977, durante 

o seminário L’Identité organizado por Claude Lévi-Strauss, que “dans presque toutes les 

perspectives, le système Bororo est beaucoup plus um système d’échange généralisé qu’un 

système d’échange restreint” (1977: 169). Posteriormente, em Vital Souls (1985), o autor 

reformula novamente a questão, dizendo que “the Bororo think particularistically of each 

transaction in itself asymmetrically, and consider the system to achieve symmetry only at the 

inclusive level of the moieties” (: 34)90. O caráter recíproco do termo iorubadare esconde, 

portanto, uma assimetria alternante típica da troca patrilateral. 

 Ainda sobre as pistas míticas de uma preferência patrilateral, é importante apontar o 

argumento esboçado por Lévi-Strauss em seu resumo de curso sobre o parentesco bororo 

publicado na coletânea Paroles Donées (1989). Neste texto, Lévi-Strauss afirma que a 

preferência pelo casamento patrilateral seria “si nettement affirmée que, dans les généalogies 

mythiques, on n’a pu relever aucun exemple de l’autre type” (: 182). Não há referências sobre 

qual seriam afinal as “genealogias míticas” consultadas. No entanto, acredito que o único 

registro que pode ter sido a fonte do antropólogo seja o diagrama publicado na EBI (: 432-

 
90 Na mesma publicação, contudo, Crocker constrói uma imagem das metades bororo que está longe de ser 
simétrica. 
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433), no qual que os salesianos esboçam uma genealogia dos heróis míticos bororo. Embora 

haja sim contraexemplos isolados, a vasta maioria dos dados sobre casamento de heróis 

míticos registrados nesse diagrama indica a preferência pelo clã paterno – e, no caso de 

trechos onde há três gerações, é possível observar um retorno diferido da aliança matrimonial 

(ver indivíduos 3, 4, 36, 37, 47 e 48). Este tipo de dado é altamente relevante, na medida em 

que, nas palavras de Levak (1971), os Bororo concebem o casamento como um “private 

reenactment of mythical times” (: 94). A continuidade onomástica entre os vivos e os heróis 

míticos é o fundamento básico das relações entre iorubadare:  

 

If we keep in mind the Bororo statement that they are the same 
persons as their ancestors, and that those ancestors were also 
husbands and wives, fathers and sons of the members of 
corresponding lineages in the opposite moiety, we can more easily 
understand another statement the Bororo make in reference to the 
lineages of preferential mutual exchange: ‘they are my iorubadare, 
my husbands and my wives, my fathers and my children (Levak 
1971: 94) 

  

 Como vimos até o momento, a inflexão patrilateral da aliança entre os Bororo ressoa 

em diferentes níveis – terminológico, preferencial, prescritivo, ritual e mítico. Todavia, o 

leitor há de ter notado que, idealmente, um regime patrilateral “puro” vem acompanhado da 

interdição da troca de irmãs, algo que não ocorre entre os Bororo. Assim, diante deste e de 

outros dados, ainda resta conceituar com maior precisão onde o regime matrimonial bororo 

se situa nas tipologias de aliança disponíveis na literatura antropológica.  

 

Para além do elementar: repensando o regime matrimonial bororo 

 

 As terminologias caracterizadas por fusões oblíquas denominadas pela literatura 

anglo-saxã “crow-omaha” sofreram uma cisão nas mãos de Lévi-Strauss (1966), que – se 

recusando a separar equações terminológicas de regimes de aliança – passou a distinguir 

sistemas “katchin” de sistemas “crow-omaha”. Embora formalmente idênticos, estes 

sistemas seriam fundamentalmente distintos: o primeiro exprimiria fórmulas positivas e 

assimétricas de aliança (particularmente o casamento com a MBD), ao distinguir primos 

cruzados casáveis e não casáveis; o segundo tipo, por sua vez, estaria associado aos sistemas 

“semi-complexos” de aliança, pois operaria apenas por interdições. O critério terminológico 
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fundamental de diferenciação entre esses dois sistemas seria a presença ou ausência de termos 

de afinidade separados. 

  O caso bororo, como vimos, apresenta um perfil terminológico crow na ausência de 

termos de afinidade separados. Todavia, este critério sozinho não nos permite definir a 

natureza do sistema, pois dificilmente é possível compreender algum dos termos de 

parentesco bororo como expressando um conteúdo exclusivamente “afinal” – isto é, como 

exprimindo uma relação atual o potencialmente fundada em um laço por meio de um casamento. 

O que parece ocorrer entre os Bororo é uma afinização da patrifiliação, algo que, como 

vimos, expressa uma “ideologia” permanentemente diferida da aliança. Assim como o pai é 

uma espécie de cunhado (um homem casa-se com uma imarugo, categoria que engloba a FZ), 

o cunhado é um tipo de pai, se referindo a seu WB como “filho”. Estamos diante de um 

modelo “amital” de aliança, que, como nota Viveiros de Castro (1990: 71), é uma das 

reduções duais limite da fórmula patrilateral (ao lado da redução avuncular). Se o F é o 

“devedor” prototípico, o protótipo da dívida é aquela estabelecida em G+1: toda troca é 

concebida como diferida, como contendo um gap temporal. Aqui residiria a interação entre 

regime matrimonial e terminologia de parentesco entre os Bororo, especialmente se levarmos 

em conta o que afirma Viveiros de Castro (1990): 

 
O casamento patrilateral é um modo de conceber a troca 
matrimonial, não um fenômeno genealógico: tudo o que é preciso 
é que as mulheres recebidas sejam consideradas como o equivalente 
de uma determinada mulher cedida em uma geração g anterior (: 79) 
 

 Os autores aqui analisados, contudo, não deram o destaque necessário para esta e 

outras propriedades da terminologia analisadas mais acima. Mas eles o fazem por razões 

distintas. Levak (1971) compartilha o anti-sociologismo de raiz kroeberiana da escola 

semanticista americana que o formou. O etnógrafo só recorre excepcionalmente a 

argumentos sociológicos para explicar propriedades terminológicas. No limite, Levak não vê 

a relação entre regime matrimonial e forma terminológica como um problema relevante e, 

consequentemente, não se interessa por contradições que possam existir entre esses dois 

planos. Crocker (1967), por outro lado, adota implicitamente em sua tese a posição 

needhamiana de uma heterogeneidade radical entre prescrição e preferência e, supondo uma 

fórmula prescritiva e estática da exogamia de metades, “simetriza” a terminologia bororo ao 

limite para se adequar a ela. A qualidade de sua etnografia e o amadurecimento progressivo 

de suas interpretações, por outro lado, nos permitem enxergar os limites dessa leitura 

centrada na exogamia de metades. 
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 Retornaremos mais a frente ao problema das metades. Antes, resta ainda uma 

questão: como podemos definir o regime de aliança bororo levando em conta o 

comportamento matrimonial das unidades menores do sistema (clãs e name-sets)? Para tal, é 

necessário extrair consequências suplementares de dados já apresentados. Me refiro 

particularmente a uma afirmação de Crocker (1985) já citada e cujas consequências não foram 

analisadas:  

 

Unlike the Shavante, who prefer that co-clansmen marry into the 
same household, the Bororo seek actively to avoid such duplication 
of affinal ties, especially within generations, but also between them. 
(: 94). 

 
 Haveria, portanto, uma preferência pelo não redobramento de alianças por homens 

de mesmo clã. Viertler (1973), por sua vez, corrobora a afirmação de Crocker: 

 

Os irmãos de mesmo sexo [de um mesmo clã] são nitidamente 
diferenciados, pois não repartem a comida e nunca podem 
compartilhar de mulheres parentes muito próximas, devendo 
procurá-las sempre em lugares diversos (: 261) 

 

 Como já apontamos aqui, Crocker (1985) oferece uma leitura pragmático-funcional 

dessa preferência: ela visaria dissolver os conflitos endêmicos entre irmãos reais ou 

classificatórios91. Sejam quais forem as “motivações” dessa preferência, suas consequências 

para o regime de aliança tomam forma quando a comparamos com a definição de Héritier 

(2017[1981]) do regime semi-complexo (patrilinear) samo:  

 

Chaque union contractée par un homme ferme un lignage comme 
aire possible de choix à ses frères et fils de même lignage, et 
symétriquement, chaque union contractée par une femme ferme un 
lignage à ses soeurs (: 138-139) 

 

 Essa definição local leva a autora a uma definição geral dos sistemas semi-complexos: 

 

[...] non-redoublement symétrique de l’alliance pour des couples de 
consanguins de même sexe, redoublement de l’alliance pour des 
couples de consanguins de sexe différent (: 170). 
 

 
91 Nada nos dados disponíveis nos permite reduzir essa preferência a uma intenção negativa de evitar a co-
residência entre germanos classificatórios, podendo muito bem ser lida como um desejo positivo de dispersão 
da aliança. 
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 A primeira definição, se adaptada a um ambiente matrilinear (substituindo F por MB), 

descreve (em uma linguagem prescritiva) a preferência bororo registrada por Crocker (1985) 

e transcrita acima. A segunda definição, generalização da primeira, corresponde à fórmula 

denominada “aB” na tipologia de regimes de aliança de Héritier (2017[1981]) e que 

chamaremos aqui de “fórmula semi-complexa”. A noção de “consanguíneos” nesta fórmula 

é intencionalmente vaga, permitindo margem para variação empírica. Diante disto, em seu 

comentário a L’Éxercice de la Parenté, Viveiros de Castro (1990) nota que a fórmula semi-

complexa, tal como apresentada, abarca o regime de casamento com a FZD. Basta que as 

possibilidades e impossibilidades de redobramento de aliança previstas se apliquem apenas a 

gerações consecutivas. De qualquer maneira, mesmo em um ambiente propriamente semi-

complexo, demonstra o autor, o casamento com uma FZD é possível: em um regime de 

troca patrilateral casa-se “como um FF” – i. e. o redobramento ocorre em gerações alternas 

– já no regime semi-complexo samo, analisado por Héritier, é possível repetir a aliança de 

FF(B). Em suma, haveria uma afinidade entre o regime patrilateral e o regime semi-complexo 

que passou despercebida. Para compreender esta afinidade ressaltada por Viveiros de Castro 

(1990) é importante adicionar um terceiro termo que igualmente ressoa os dados bororo aqui 

apresentados: o regime multibilateral. 

 Este sistema de aliança é uma forma ternária do regime bilateral, pois, como vimos, 

cada unidade consanguínea se liga a n (≠1) outras por troca simétrica de irmãs. Trata-se de 

um sistema aberto e dinâmico que permite abarcar um número variável de parceiros de troca, 

sendo o regime mais comum na Amazônia indígena (Viveiros de Castro & Fausto 1993). 

Uma consequência estrutural fundamental desse regime é a impossibilidade de sua redução 

a um diagrama “paleolítico”. Isto é, não é possível representar este sistema de aliança a partir 

de um diagrama que subsuma todos os germanos de mesmo sexo a um “indivíduo 

estrutural”, pois os germanos de mesmo sexo passam a ter destinos matrimoniais 

potencialmente divergentes. Isto implicaria uma duplicação de todos indivíduos do diagrama, 

o que introduz uma imprevisibilidade matrimonial que dissolve a condição “paleolítica” do 

sistema: nenhuma posição de parentesco contém um destino matrimonial a priori. Esta 

propriedade dos sistemas multibilaterais está também presente, como aponta Viveiros de 

Castro (1990), na fórmula semi-complexa de Héritier (2017[1981]). Enquanto nos sistemas 

multibilaterais os germanos de mesmo sexo têm destinos matrimoniais potencialmente 

divergentes, os sistemas semi-complexos radicalizam esta característica ao impor essa 

dispersão matrimonial. Neste último tipo de sistema, tal qual definido por Héritier, cada 

casamento bloqueia a possibilidade da repetição dessa aliança por um irmão de mesmo sexo, 
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mas mantém a possibilidade da troca imediata de irmãs, algo também presente nos sistemas 

multibilaterais.  

 Diante disso, Viveiros de Castro (1990) conclui que “a fórmula aB [que chamei aqui 

de ‘fórmula semi-complexa’] se comporta “horizontalmente” como troca multibilateral e 

“verticalmente” como patrilateral” (: 48, grifo do autor). Em outras palavras, se entendermos 

as interdições da fórmula semi-complexa como se aplicando apenas à geração de ego, emerge 

um sistema multibilateral; aplicando-as apenas a gerações consecutivas temos o regime 

patrilateral. Os sistemas semi-complexos prototípicos, por sua vez, seriam uma “soma” 

destas duas outras formas. Em suma, os três regimes em questão (semi-complexo “do tipo 

samo”, patrilateral e multibilateral) seriam variantes de uma mesma estrutura, que Viveiros 

de Castro (1990) denomina troca patri-multibilateral. A redução máxima dessa estrutura, sua 

forma “paleolítica”, seria o casamento patrilateral:   

 

Um sistema semi-complexo do tipo samo – todos os SSC segundo 
Héritier – nada mais é que um sistema patrilateral ‘não-elementar’, 
isto é, funcionando em condições não-paleolíticas, onde a 
homotetia entre germanos de mesmo sexo não é absoluta (Viveiros 
de Castro 1990: 64, grifo do autor). 
 

 O que o conjunto patri-multibilateral compartilha em comum seria o que Viveiros de 

Castro (1990) chama de não-comutatividade. Sistemas comutativos seriam aqueles nos quais 

a passagem das gerações não é relevante para a configuração das alianças – isto é, onde todos 

os membros de uma “unidade consanguínea” casam na mesma “direção” ad eternum, como 

no caso do casamento com a MBD. Os sistemas não-comutativos, por sua vez, levariam em 

conta a configuração contingente das alianças no curso do estabelecimento de novos 

casamentos. Viveiros de Castro (1990) reaproxima assim a noção de semi-complexidade de 

Héritier da versão levistraussiana do conceito, a saber, a intervenção do acontecimento na 

estrutura e a emergência de critérios externos ao parentesco no estabelecimento das alianças. 

A dispersão matrimonial de categorias estruturalmente idênticas (como os germanos de 

mesmo sexo) seria o fundamento desse tipo de estrutura: “é a identidade imperfeita entre 

germanos paralelos o clinamen sociológico que faz a máquina semi-complexa andar” (Viveiros 

de Castro 1990: 54, grifos do autor). Isto, por fim, nos permite retornar aos dados bororo. 

 Essa digressão pelo argumento de Viveiros de Castro (1990) nos permite integrar 

uma série de dados até aqui apresentados. Primeiramente, devemos lembrar que a dispersão 

matrimonial, residencial, cerimonial e terminológica de germanos de mesmo sexo (membros 

de um mesmo clã) é uma característica central do parentesco bororo. Ela está prevista na 

configuração das relações de iorubadare, dado que cada name-set se liga por relações de troca 
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potencialmente recíproca com n outras. Isto é, mesmo membros de um mesmo name-set 

podem tender a destinos matrimoniais diversos, formando um regime multibilateral. 

Passando do nível prescritivo ao preferencial, temos a afirmação de Crocker sobre a 

tendência a evitar o redobramento da aliança ao nível do clã, seja na mesma geração ou em 

gerações adjacentes (entre B ou entre MB e ZS, ambos B terminológicos – o mesmo pode 

ser generalizado para o ego feminino). Neste caso, a dispersão de membros de um mesmo 

clã assume uma forma propriamente semi-complexa (“de tipo samo”, poderíamos dizer), 

pois abarca tanto a geração de ego quanto as gerações adjacentes. A preferência pela troca 

patrilateral entre clãs, por fim, exprime um desejo de “retorno”, já apontado por Crocker, 

das relações entre pares de clãs, evitando a formação de um sistema de ciclos longos. 

Lembremos aqui, ademais, que a terminologia bororo registra “clãs paternos” 

potencialmente variados para germanos paralelos (homens de um mesmo clã), mais uma 

faceta da diferenciação de germanos de mesmo sexo entre os Bororo. 

 A preferência pela troca patrilateral entre os clãs bororo se expressa em um ambiente 

em que a troca de irmãs é possível, característica típica de sistemas multibilaterais. Viveiros 

de Castro (1990: 49) chega a apontar que, em sistemas multibilaterais, a troca simétrica de 

irmãs costuma ser concebida como uma dupla troca patrilateral. Em outras palavras, as 

mulheres cedidas são pensadas como compensações matrimoniais por mulheres recebidas 

na geração anterior, mesmo quando isto ocorre na mesma geração. Esse fenômeno ressoa 

indiretamente dados já apresentados aqui. Entre os Bororo, vimos que, no estabelecimento 

mítico das trocas matrimoniais e cerimoniais, as relações recíprocas entre iorubadare-ge são 

estabelecidas por um retorno diferido de um dom inicial, e concebidas como dois dons 

assimétricos justapostos. Assim, mesmo as relações recíprocas de aliança são pensadas como 

duplamente unilaterais, algo análogo ao fenômeno da “dupla troca patrilateral” apontado por 

Viveiros de Castro (1990). Há ainda outro fenômeno bororo que ressoa essa dupla assimetria. 

Crocker (1967) nota que, caso haja troca de irmãs, os cunhados passam a se chamar 

reciprocamente de inodowu, termo que corresponde a um dos polos de um par assimétrico 

redutível ao par pai-filho. Poderíamos dizer, portanto, que a troca de irmãs é classificada 

como uma aliança duplamente amital – ou patrilateral, se considerarmos que, dadas as 

equações Crow, a FZD é uma FZ classificatória. Em suma, relações recíprocas tendem a ser 

reduzidas “ideológica” ou terminologicamente a relações assimétricas justapostas. 

 Diante desses dados, o comportamento matrimonial dos segmentos clânicos e infra-

clânicos aparece como sendo irredutível a qualquer regime elementar, expressando diferentes 

facetas dos sistemas patri-multibilaterais. Como afirmamos anteriormente, é justamente 
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neste nível que a terminologia de parentesco bororo interage com o regime matrimonial. A 

natureza não-comutativa das alianças é registrada pela terminologia de parentesco, cuja 

interação com os segmentos da sociedade bororo depende do ponto de vista de um ego 

específico no seio de uma trama contingente de alianças. A tendência semi-complexa dessa 

trama torna menos paradoxal o perfil terminológico crow registrado entre os Bororo. Trata-

se, contudo, de um sistema crow sem terminologia de afinidade separada, no qual a 

patrifiliação tornou-se o modelo da aliança. Isto é, ao invés de suas equações oblíquas 

interditarem universalmente o casamento “com parentes”, ela impulsiona a aliança na direção 

de uma categoria que, embora multifacetada (e, por vezes, até mesmo paradoxal), é 

matrimonialmente neutra: imarugo, aqui entendida como FZ92. 

 Resta, por fim, retomar o problema das metades exogâmicas. A existência de um 

regime que se comporta de forma semi-complexa em uma escala e, em um nível mais amplo, 

é redutível a duas classes é plenamente possível como uma variante de um sistema “aranda” 

(Viveiros de Castro 1990: 66). O caso bororo, contudo, oferece resistência à esta 

interpretação. As metades de fato despontam como um limite ao modelo multibilateral, no 

qual o aliado de um aliado deveria ser também um aliado em potencial (ibid: 46). Na maioria 

dos casos e no nível das relações de aliança prescritiva entre name-sets (iorubadare), aliado de 

aliado não é um aliado em potencial, dado que os name-sets tendem a se ligar a outros name-

sets majoritariamente na metade oposta. No entanto, desde Os Boróros Orientais (1942: 41) de 

Colbacchini e Albisetti, a etnografia bororo nota que a oposição entre metades não determina 

exaustivamente as alianças entre unidades menores do sistema. Enquanto no livro de 1942 

os missionários salesianos apontavam uma aliança entre dois clãs Ečerae (metade norte), 

posteriormente, Albisetti (1948: 8) indicou a existência de uma segunda aliança entre os 

outros dois clãs Ečerae restantes. Décadas depois, com a publicação da Enciclopédia Bororo vol. 

1 (1962) e os trabalhos de Crocker (1967) e Viertler (1972), especificou-se que se tratava, na 

verdade, de alianças “de iorubadare” entre name-sets específicos desses clãs (EBI: 449). Viertler 

(1972) e Drago (2018) notaram ainda uma prevalência estatística de casamentos entre os 

Ečerae no conjunto dos casamentos intra-metades registrados.  

 O “privilégio endogâmico Ečerae” (Lévi-Strauss 1958b) não é um fenômeno 

descartável como simples exceção. Ele, por um lado, indica uma anterioridade das relações 

de aliança “infra-metades” sobre a simples fórmula da exogamia, mas, para além disso, 

aponta para uma assimetria entre as metades. Poderíamos formular essa assimetria da 

 
92 Fixo aqui o ponto de vista do ego masculino. Para o ego feminino, o clã paterno é inteiramente interdito, 
assim como ocorre, reciprocamente, com as filhas de homens mais velhos do clã de ego (MBD) do ponto de 
vista masculino. 
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seguinte forma: do ponto de vista Tugarege, todo aliado possível é Ečerae; no entanto, do 

ponto de vista Ečerae, nem todo aliado possível é Tugarege. Essa assimetria torna-se mais 

interessante quando notamos que as relações entre iorubadare-ge foram elas mesmas 

estabelecidas pelos Tugarege. O mito da passagem da “natureza” para a “cultura” por 

excelência entre os Bororo é o mito em que os Tugarege “familiarizam” os Ečerae ao 

oferecer-lhes os adornos corporais, as práticas funerárias, a nominação, a chefia – e com elas, 

a “vergonha” (poguru) (EBII: 127; Viertler 1972). Este é também uma espécie de mito de 

origem da exogamia de metades.  

 Assim, a hipótese aqui esboçada (e que será retomada em maior detalhe no próximo 

capítulo) é que o ponto de vista Tugarege e o ponto de vista Ečerae são distintos e não 

comutáveis. O modelo ideal da simetria entre as metades exogâmicas não seria um ponto de 

vista de Deus sobre a sociocosmologia bororo, e sim o que poderíamos chamar de “ponto 

de vista de Baitogogo”, o grande demiurgo Tugarege. Os Ečerae, por outro lado, tendem a 

embaralhar as simetrias. Se os Tugarege são os demiurgos, os Ečerae são os tricksters da 

sociocosmologia bororo. Enquanto o grande iedaga dos Tugerege é Baitogogo, os Ečerae 

estão associados ao trickster por excelência da mitologia bororo: Meri, o sol. Por fim, como 

demonstrou Crocker (1985), os Tugarege são aroe, os Ečerae bope. A associação entre essa 

assimetria cosmológica e a assimetria matrimonial entre as metades foi notada de forma 

perspicaz por Drago (2018), argumento que iremos retomar no capítulo seguinte.  

 No que diz respeito aos problemas aqui abordados, a redução do regime matrimonial 

bororo a duas macro-classes exogâmicas é um fenômeno cronicamente incompleto. A 

assimetria entre as metades insere um caráter ternário ao sistema, pois os Ečerae são, por 

assim dizer, aliados de si mesmos. Desse modo, o regime matrimonial bororo expressa, em 

suas diversas facetas, uma insistente recusa à elementaridade. Por meio desse argumento, que 

prosseguirá mais a frente, pretendo esboçar uma leitura “estrutural” justamente o problema 

para o qual Lévi-Strauss (1989) sugeriu uma solução histórica. Diante do caráter “crow-

omaha” da terminologia de parentesco bororo, a natureza das relações de troca simétrica de 

irmãs (e das metades exogâmicas em geral) tornou-se, para o antropólogo francês, 

inexplicável. Lévi-Strauss (1989) recorre assim à uma conjectura histórico-funcionalista, 

afirmando que essas relações simétricas: 

 

[...] auraient pu résulter d’une reforme ou d’un ensemble de 
reformes instituées par ce qu’il faut bien appeler des législateurs, 
pour mettre fin à un factionnalisme dont les tribos gé n’ont pas 
aussi bien su se délivrer, et dont le premier groupe de mythes 
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bororo évoqué plus haut [o mito de origem das metades] 
préseerverait la mémoire (: 185). 

  

 O grande legislador evocado por Lévi-Strauss é Baitogogo. A análise da 

segmentaridade bororo que será empreendida no próximo capítulo nos permitirá ver por 

meio de que mecanismos esse herói expressa o ponto de vista Tugarege, e como seus atos 

podem ser vistos como o protótipo das relações inter-metades entre os Bororo. 
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Capítulo 3 

O panteão circular bororo 
 

 
 

 Nos capítulos anteriores, vimos como relações-chave do parentesco bororo são 

diferenciadas durante o processo de fabricação da pessoa e, em seguida, como elas assumem 

uma forma terminológica e interagem com o regime matrimonial. Durante a análise desses 

fenômenos, foram feitas diversas referências simplificadas ao que a literatura etnográfica de 

meados do século XX chama de “organização social”, a saber, a segmentação das aldeias 

bororo em metades, clãs e segmentos sub-clânicos. A obra de Lévi-Strauss (particularmente 

1958a; 1958b; 2006) tornou célebre a forma em que a imaginação sociocosmológica bororo 

inscreve as relações no espaço, concebendo a aldeia como um verdadeiro mapa. A 

centralidade desse fenômeno para os Bororo o tornou incontornável para as etnógrafas e 

etnógrafos que trabalharam entre eles, algo que se reflete no fato de que quase todos 

dedicaram suas primeiras publicações ao tema. Z. Levak (1971), por exemplo, foi à campo 

planejando estudar a mitologia e a vida ritual bororo. Contudo, após algum tempo na aldeia 

Pobojari, o etnógrafo teve que reorientar seus planos: “I would not be able to grasp fully the 

meanings of the myths and ceremonies unless I understood the kinship system and social 

organization” (: 7). Assim, Levak dedica sua tese exclusivamente a estes temas que considera 

“a necessary prolegomena to the study of the Bororo” (: 7). 

 O objetivo deste capítulo, portanto, é apresentar em maior detalhe a natureza da 

“segmentaridade” bororo e sua expressão no plano da aldeia. Embora este seja o tema mais 

amplamente abordado na literatura etnográfica sobre os Bororo, não há nenhuma síntese 

introdutória que sirva de auxílio para navegar por essa literatura por vezes excessivamente 

esotérica. Diante disso, a intenção aqui é oferecer uma visão panorâmica daquilo que os 

trabalhos etnográficos nos permitem entrever de tais aspectos da sociocosmologia bororo. 

Embora o objetivo seja conciliar a atenção aos detalhes e variações etnográficas a uma 

imagem razoavelmente sintética das questões abordadas, é necessário, por vezes, encurtar 

caminhos e simplificar a enorme riqueza dessa literatura. Na segunda metade do capítulo, 

proponho algumas hipóteses e sugestões no que diz respeito à natureza dos segmentos infra-

clânicos bororo. Para tal, algumas questões abordadas em capítulos anteriores serão 

reencontradas em outros planos, ampliando as consequências de hipóteses elaboradas 

anteriormente. 
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A planta da aldeia e suas propriedades espaciais básicas 

 

 Nas aldeias bororo, a distribuição residencial dos conjuntos onomásticos 

denominados comumente na literatura como clãs, sub-clãs e name-sets deve seguir uma forma 

espacial determinada. A íntima associação entre esses conjuntos de nomes e certos setores 

no perímetro da aldeia circular fica evidente no discurso bororo, que, ao tratar da 

“organização social”, prolifera advérbios de lugar e outras formas de expressão de relações 

espaciais93. Como nota Crocker (1967), “very often a Bororo nods or gestures in the 

appropriate direction when speaking of a particular clan” (: 111).  

 O modelo espacial da aldeia é amplamente compartilhado através do território. 

Assim, as aldeias não são compreendidas apenas como frutos de contingências históricas e 

convergências faccionais: elas se pretendem repetições de uma forma virtual que contêm 

idealmente todas os segmentos onomásticos e todas as relações de aliança possíveis. Essa 

concepção da aldeia tem inúmeras consequências. Algumas delas aparentemente 

contraditórias. Por exemplo: por um lado, há a notável resiliência das aldeias bororo, algumas 

sendo registradas sob o mesmo nome por quase um século (Viertler 1990)94. Por outro, é 

registrada uma alta taxa de mobilidade inter-aldeã, resultado da presença virtual de parentes 

clânicos em todas as aldeias, o que permite uma espécie de livre-circulação de pessoas 

(Crocker 1967; 1985). A combinação desses dois fenômenos – efeito da ausência de um 

vínculo entre as aldeias e certas configurações faccionais contingentes – desmarca as relações 

interlocais, como se, no limite, cada aldeia contivesse a totalidade das relações possíveis. Isto, 

contudo, nunca é plenamente atingido, algo que certas estratégias de nominação que veremos 

mais adiante tentam compensar.  

 Vejamos, então, as propriedades básicas e consensuais do modelo espacial da aldeia. 

Um eixo leste-oeste opera como referência fundamental da distribuição dos conjuntos 

onomásticos no círculo aldeão. A divisão produzida por esse eixo determina a posição das 

metades exogâmicas Ečerae e Tugarege, a primeira ocupando o semicírculo norte da aldeia 

 
93 A “bororologia uspiana” tem um estilo etnográfico muito peculiar, rico em transcrições longas de diálogos 
com interlocutores indígenas. Consequentemente, torna-se possível para o leitor entrever a maneira pela qual 
os Bororo costumam se expressar ao abordar certos assuntos. Para um exemplo do uso de expressões espaciais 
para falar da “organização social”, ver a transcrição da fala de um interlocutor de Viertler (1972: 147). 
94 Embora permaneçam com o mesmo nome e relativamente no mesmo local, a cada década as aldeias 
tenderiam a ser reconstruídas a poucos metros do local anterior (Crocker 1967: 158). A justificativa para tal 
seria a quantidade excessiva de mortes ocorridas no local. As construção das aldeias, como indica algumas 
passagens de Crocker (1985), parece ser orientada pela necessidade de, simultaneamente, tomar certa distância 
dos mortos recentes e manter uma proximidade com os mortos antigos. Viertler (1972: 209-210), por outro 
lado, nota que a reconstrução periódica da aldeia permite uma maleabilidade demográfica, ampliando ou 
reduzindo o espaço para novas casas e a configuração da distribuição do espaço entre os clãs.  
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e a segunda o semicírculo sul. Cada uma delas, como descrito anteriormente, divide-se em 

quatro segmentos clânicos que ocupam trechos específicos de cada semicírculo, formando 

um total de oito clãs. No centro da aldeia, ligeiramente deslocado para leste, encontra-se o 

bai mana gejewu (ou baito), a grande casa cerimonial onde, no passado, habitavam os jovens 

solteiros já iniciados. Embora haja variações, tudo indica que sua disposição ideal é 

perpendicular ao eixo leste-oeste, com as duas portas principais dispostas nas paredes norte 

e sul da casa (Viertler 1972). No interior da “casa dos homens” a disposição das metades é 

espelhada. Isto é, o setor norte da casa, construído sobre a metade Ečerae, é associado aos 

Tugarege, e o setor sul, que ocupa o semicírculo Tugarege, é associado aos Ečerae. A 

justificativa bororo para a inversão, como apontam os etnógrafos, é a uxorilocalidade: os 

homens Tugarege casados vivem na metade Ečerae e vice-versa (EBI; Crocker 1967)95. À 

oeste da casa dos homens, ainda no centro da aldeia, se encontra o bororo, o pátio cerimonial. 

 A forma das aldeias bororo, contudo, não se reduz a um único círculo. O eixo leste-

oeste se prolonga para além do limite oeste do círculo aldeão, formando um amplo caminho 

descampado que liga o centro da aldeia a uma segunda clareira circular a oeste. Este caminho 

é chamado aije rea (‘o caminho do aije’) e a clareira à qual ele está ligado chama-se aije muga (‘a 

morada do aije’). O aije, importante aroe iedaga-mage (“totem”) do clã Aroroe, visita a aldeia 

durante o ciclo funerário, percorrendo o caminho entre a clareira a oeste da aldeia (a “morada 

do aije”) e o bororo, o pátio cerimonial no centro desta. No entanto, o caminho pode também 

ser denominado genericamente aroe rea (caminho das almas), dado que em diversas outras 

cerimônias os aroe adentram a aldeia por ele (Viertler 1972). O ponto onde o caminho das 

almas se conecta ao círculo aldeão é a principal referência da separação entre as metades 

Ečerae e Tugarege.  

 

 
95 O mesmo ocorre com as portas da casa dos homens: tugarege ewaiporo (“porta Tugarege”) aponta para as casas 
Ečerae (onde moram os homens Tugarege) e vice-versa. 
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Fig. 6: Aldeia Córrego Grande com aije rea e aije muga se prolongando à esquerda. Data não registrada. 
(EBI: 429) 

 

 

 

Fig. 7: Imagem de satélite da aldeia Garças, TI Merure. A imagem está orientada com o norte 

geográfico ao topo, permitindo ver, assim, a orientação norte-sul da casa dos homens e o aije rea e 

aije muga aproximadamente à oeste. Google Maps, 2020. 

 

 Em função de sua natureza exclusivamente cerimonial, o aije muga (e aije rea) aparece 

com menos frequência nas plantas e diagramas da aldeia que proliferam na literatura 
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etnográfica sobre os Bororo. No entanto, durante minha breve visita à aldeia Apido Paru, 

nas quatro vezes em que o “plano ideal” da aldeia me foi desenhado, ele assumia 

primeiramente a forma de um “haltere”, isto é, dois círculos (a aldeia e o aije muga) ligados 

por um caminho (o aije rea). O aije muga e o aije rea eram os primeiros trechos do desenho a 

serem nomeados, antes mesmo da designação dos clãs, metades e segmentos sub-clânicos. 

Sua importância não deve, portanto, ser subestimada. Esses são aspectos da aldeia ideal que 

ficam mais claros à luz de uma outra propriedade espacial fundamental das aldeias bororo, 

sua “inclinação” leste-oeste.  

 Os rios da bacia do rio São Lourenço, que banham o território onde habita a maior 

parte da população bororo, correm aproximadamente de leste para oeste. Esta propriedade 

topográfica da região é incorporada na concepção bororo da aldeia, fazendo com que o limite 

oeste do círculo aldeão possa ser designado como “base da aldeia” e o limite leste “topo da 

aldeia” (EBI: 436). Como veremos, esta inclinação real ou suposta tem um alto rendimento 

na produção de contrastes entre diferentes conjuntos onomásticos – particularmente aqueles 

conhecidos como sub-clãs – por meio dos termos čebegiwu e čobugiwu, “jusante” e “montante”, 

respectivamente. A extensão da aldeia para além de sua “base” por meio do “caminho das 

almas” a oeste expressa, portanto, uma conexão entre, digamos, “alto” e “baixo”.  

 Este caminho permite um duplo movimento: por um lado, os aroe (“totens/heróis 

míticos”) que visitam a aldeia o percorrem até seu centro, por outro, as almas dos mortos 

enterrados no centro da aldeia fazem o caminho inverso, seguindo o aije rea até o mundo 

subaquático-subterrâneo dos aroe (Viertler 1991). O aije, ser mitológico que dá nome ao 

caminho, é descrito como um habitante de águas rasas ou pantanosas, uma espécie de anfíbio 

monstruoso personificado ritualmente por homens cobertos de barro. Estes agitam 

zunidores que, fora do ciclo funerário, são guardados enterrados na lama – e, ademais, são 

utilizados para fixar os cestos funerários no fundo lagoas e outras regiões alagadas (Crocker 

1985: 271; Caiuby Novaes 1994)96. É justamente este ser que introduz os jovens ao mundo 

dos aroe durante a iniciação masculina e que acompanha a alma do falecido em seu caminho 

até a aldeia dos mortos (Crocker 1985: 317). O aije, portanto, é um mediador entre o mundo 

subaquático dos aroe e o mundo “seco” dos boe (“vivos/Bororo”) – não é por acaso, aliás, 

que o aroe etawara are (“xamã vertical”) veste a pele de um aije ao viajar para o mundo das 

almas (Crocker 1985: 302). O aije rea e aije muga, por sua vez, inscrevem no espaço essa 

mediação, conectando a aldeia ao mundo supra-humano dos aroe à jusante97. 

 
96 Colbacchini & Albisetti (1942) curiosamente identificavam o aije a um hipopótamo.  
97 Existe ainda uma terceira clareira circular, raramente mencionada na literatura etnográfica, que se localizaria 
alguns metros a leste da aldeia. Ou seja, na posição oposta ao aije muga em relação ao círculo principal (Caiuby 
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 Isto nos permite introduzir o fundamento cosmológico do plano da aldeia. A 

necessidade de adequação das aldeias concretas à planta ideal não diz respeito à conformação 

a um modelo sociológico abstrato e sim à um desejo de isomorfia entre o mundo dos vivos 

e o dos aroe. A planta ideal tem por modelo a aldeia dos mortos (aroe):  

 

Para se compreender melhor o ponto de vista bororo deve-se 
lembrar que a aldeia bororo é uma fiel cópia das aldeias do além-
túmulo, no reino dos mortos, onde a tradição afirma que o leste é 
sempre mais elevado que o oeste, pois imagina-se que lá os rios 
corram de leste para oeste (EBI: 435) 

 

  Os heróis míticos (aroe iedaga-mage) de cada clã habitam permanentemente setores 

determinados da aldeia dos mortos, servindo de modelo estável a ser reproduzido entre os 

vivos (Crocker 1977a; 1977b; 1985). Aquele que recebeu um nome de certo herói mítico 

deve, assim, habitar o setor do círculo da aldeia onde este reside na aldeia dos mortos. 

Ademais, aqueles que portam nomes de heróis ligados ao epônimos mítico de ego por laços 

de germanidade devem ser chamados e tratados como irmãos (mais velhos ou mais novos), 

independente do reconhecimento de relações genealógicas: disto deriva a natureza dos laços 

clânicos. O que chamei anteriormente de “parentesco de aroe” – isto é, as relações de 

parentesco classificatórias pelo compartilhamento de nomes de um mesmo “conjunto” (cf. 

supra; capítulo 1) – deriva da mesma isomorfia entre os vivos e os heróis míticos que dá 

origem ao modelo ideal da aldeia bororo.  

 Se este ideal não se atualiza, isto se deve a uma peculiaridade do mundo dos vivos: a 

interferência do bope, princípio da entropia e metamorfose. Como afirma Viertler (1972), “as 

aldeias reais nada mais são do que sobras daquilo que o bope fez: velhice, doenças, brigas e 

mortes, desfigurando o arranjo de ie [nomes] idealizado pelos seus construtores” (: 208)98. 

Ainda assim, o modelo circular da distribuição dos conjuntos onomásticos na aldeia 

reproduz-se insistentemente em diversos planos entre os Bororo, desde os acampamentos 

de caça no passado que reproduziam a forma circular e a disposição dos clãs (Montenegro 

1963: 13) até suas concepções astronômicas (Fabian 1992). Ademais, tudo aquilo que possui 

 
Novaes 1994: 192; Viertler 1991). Chamada mano-pa, ela seria utilizada na cerimônia da corrida do mano, duas 
grandes rodas feitas com talos de caeté que são carregadas nas costas em uma espécie de corrida de toras 
bororo. Vale notar que estas duas clareiras estão ligadas justamente às duas cerimônias incontornáveis do ciclo 
funerário, aquelas que ocorrem independente do prestígio do morto, o aije-doge aroe e a corrida do mano (Viertler 
1991: 86). Vale notar que Crocker (1985) menciona uma clareira onde os homens e o xamã aroe etawarare se 
reuniriam antes das caçadas coletivas “das almas” que parece coincidir com o mano-pa, embora não haja dados 
que o confirme. 
98 Diante destes dados, o leitor já deve imaginar de onde provém o alto rendimento de leituras platônicas da 
cosmologia bororo (Crocker 1985). 



 122 

um nome – isto é, virtualmente tudo o que é conhecido – é associado a um dos oito 

segmentos do cosmos bororo (i. e. os clãs), possuindo, assim, uma contraparte aroe no mundo 

subaquático dos mortos que habita o setor associado ao respectivo segmento: “everything in 

the world, say the Bororo, has an aroe (that is, a name) and, since names are spacially 

organized, a cosmological place” (Crocker 1985: 270). A “planta da aldeia” não se reduz, 

portanto, a um mapeamento sociológico. Trata-se de uma verdadeira cosmografia, uma 

imagem da arquitetura sociocosmológica bororo a qual, por vezes, é atribuída uma espécie 

de estatuto transcendental: 

 

Even in the middle of the jungle the Bororo like to think about 
themselves as being in the center of the village. The village is their 
center of orientation, the center of the social universe, with clans 
and lineages around it in their determined places. Wherever he may 
be, a Bororo always sees himself as if he were on the plaza. He 
carries it within himself. In the jungle, too, he will point directions 
in reference to this social arrangement: this is in the direction of 
Itubore [demiúrgo chefe da aldeia dos mortos do leste ou, 
simplesmente, leste]; this is in the direction of Paiwoe Chobigiwuge 
[sub-clã de montante do clã Paiwoe], this is in the direction of 
Paiwoe Chebegiwuge [sub-clã de jusante], and so on.  Every human 
being is the center of the village, the center of the world (Levak 
1971: 177) 
 

Um panteão circular 

 

 No perímetro do círculo principal do modelo da aldeia bororo se distribuem dezenas 

de name-sets referidos comumente na literatura etnográfica como “linhagens” (Crocker 1967; 

Levak 1971), “títulos” (Lévi-Strauss 1936; Caiuby Novaes 1986), “aglomerados de ie 

[nomes]” (Viertler 1972), “hipo-sub-clãs” (EBI) ou name-sets (Crocker 1979), as unidades 

mínimas da “organização social bororo”99. No entanto, o termo na língua bororo usado para 

se referir a estas unidades é, simplesmente, ie (“nomes”) (Crocker 1967: 111). Crocker (1967) 

registra um total de sessenta e três dessas “linhagens” no modelo ideal da aldeia bororo, tal 

qual descrito por seus interlocutores. Contudo, este número é, a rigor, indeterminável. Isto 

não se dá em função de contingências demográficas – pois trata-se de um modelo – mas pela 

própria natureza dessas unidades onomásticas, como veremos mais à frente. Viertler (1972: 

204-205) compila oito modelos distintos disponíveis na literatura etnográfica da distribuição 

 
99Como foi convencionado na introdução desta dissertação, retenho aqui a expressão name-set para designar tais 
unidades. 
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dos name-sets no círculo aldeão. Reproduzo abaixo um deles, feito pela autora a partir dos 

dados de Crocker (1967: Appendix 4): 

 

 

 

Diagrama 9: distribuição dos name-sets no perímetro da aldeia e seu agrupamento em segmentos 

clânicos segundo os dados publicados em Crocker (1967: Appendix 4). Ilustração em Viertler 

(1972: 204). 

 

 Como se atesta de forma unânime na literatura etnográfica, estes name-sets fazem 

referência, a princípio, à heróis míticos singulares (Crocker 1967; Levak 1971; Viertler 1972). 

Assim, cada um dos nomes grafados na ilustração acima representaria a posição relativa de 

um desses heróis no perímetro da aldeia dos mortos. A conexão entre este panteão circular 

e o mundo dos vivos, por sua vez, se dá pela transmissão matrilinear (MB -> ZCh) de nomes. 

Os nomes desses heróis míticos são transmitidos aos vivos, produzindo uma identificação 

explícita que fica evidente na afirmação de um interlocutor de Viertler (1979): “Eu sou Jerigi 

Otojiwu, eu sou este aroe!” (: 29). Uma curiosa anedota de Levak (1971) dá contornos ainda 

mais notáveis a esta identificação entre os vivos e os heróis míticos, além de colocar em 

questão o caráter “singular” destes últimos:  
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Any living Bororo is considered to be not only the descendant of a 
long line of ancestors but also identical to all of them. When I 
wondered about some contradictory deeds ascribed to the great 
chief Baitogogo in the myths, my informant explained to me that 
there were many Baitogogo: one did this, the other did that. On 
another day, when I did not understand the name of a particular 
hero mentioned in the myth, he pointed at a man passing by and 
said, “He did it!”. For the passerby had the same name as the hero 
(: 92) 

 
 A relação de identificação entre o herói e seu homônimo é do mesmo tipo da relação 

– abordada em detalhe nos capítulos anteriores – entre iedaga e iwagedu, isto é, entre 

nominador e nominado (Levak 1971: 91-92). Estes heróis são, portanto, aroe para os vivos, 

mas iedaga-mage (“nominadores”) para aqueles que portam seus nomes. A questão do caráter 

singular desses seres, por seu turno, é um problema que atravessará este capítulo direta ou 

indiretamente. Como o trecho acima permite inferir, os personagens míticos não são o 

referente inequívoco dos nomes que compõem o diagrama. Os nomes parecem transcender 

seus suportes no presente e no passado mítico, fenômeno que autoriza glosas do tipo 

“títulos” para essas unidades onomásticas (Lévi-Strauss 1936; Viertler 1972). Assim, embora 

os nomes condensem um número indeterminável de portadores no passado e no presente, 

na aldeia dos mortos eles se singularizam.  O panteão circular bororo é composto por seres 

que, como vimos no capítulo 1, não possuem carne ou sangue e apenas revelam sua forma 

(ao morto recente ou ao xamã dos aroe) quando nomeados (Crocker 1985: 268): os aroe são 

nomes em sua forma pura100.  

 Os “títulos”, todavia, não se reduzem a um só nome. Cada uma dessas “unidades 

onomásticas” é composta por um conjunto variado de nomes que fazem referência, na maior 

parte das vezes, a diferentes episódios míticos nos quais os personagens que portavam tal 

“título” se envolveram. Estes episódios costumam relatar o encontro com animais, espíritos, 

plantas ou aspectos da paisagem101. Assim, cada herói mítico plotado no diagrama circular 

acima possui diversos nomes alternativos. Evita-se, assim, a homonímia total entre os vivos, 

pois os extensos conjuntos de nomes permitem que nominador e nominado (e outros 

portadores de um mesmo título) tenham nomes distintos, ainda que extraídos de um mesmo 

conjunto (ver capítulo 1). Não obstante, há certos nomes que são utilizados como 

denominações gerais do name-set, sendo estes que geralmente são registrados nos diagramas 

 
100 Relembremos a natureza dos aroe tal qual descritos no capítulo 1: estes seres puro-nome não são destituídos 
de corpo. Este é feito de penas e ornamentos. A ornamentação é o corpo do nome, por assim dizer. 
101 Os nomes também podem fazer referências a ornamentos e cerimônias de uso exclusivo dos portadores 
deste título, exclusividade que, em geral, costuma ser também justificada por certos eventos míticos (Viertler 
1972). 
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circulares de distribuição de name-sets (Diagrama 9). Há certa discordância na literatura a 

respeito do estatuto desses “nomes principais”. Enquanto Viertler (1972: 190) os 

compreende como distintos do restante dos nomes do conjunto – isto é, como títulos 

propriamente ditos; Levak (1971) sugere tratar-se de nomes comuns que se cristalizaram 

como denominação geral por razões arbitrárias: “Kaigu was the founder of one lineage in 

the clan Bokodori Echerae. He had many names, but the most often used was Kaigu” (: 92).  

 Embora sob um mesmo título esteja subsumido um número indeterminado de 

pessoas no passado e no presente, ainda é possível estabelecer uma descontinuidade entre o 

mundo mítico e o mundo “pós-mítico” no que diz respeito a estas unidades onomásticas. O 

potencial criativo dos heróis míticos deu origem ao próprio conjunto de nomes, “totens” e 

riquezas cerimoniais associadas a cada título. Embora este tipo de criatividade não esteja 

ausente entre os vivos – neste ponto, aliás, se baseia o argumento do próximo capítulo –, há 

uma notável diferença entre o potencial criativo dos habitantes do mundo pós-mítico e 

aquele que esteve disponível aos seus heróis míticos epônimos. Esta assimetria faz com que 

os heróis míticos e seus feitos tornem-se os referentes focais dos títulos que se distribuem 

na periferia da aldeia, o que geralmente permite que alguns etnógrafos oscilem entre tratar 

estes name-sets como princípios abstratos de aglutinação de nomes ou simplesmente como 

iedaga-mage, isto é, como heróis míticos-nominadores (ver Viertler 1972). Pretendo fazer o 

mesmo ao longo deste capítulo, alternando entre ambas as noções a depender do contexto.  

 Já no que diz respeito ao mundo dos vivos, por assim dizer, as diferenciações 

sociológicas cromáticas formadas pelos name-sets indicam (mesmo que de forma intuitiva) a 

existência pretérita de uma escala demográfica à altura. Alguns dados confirmam esta 

intuição: 

 

As choças alinham-se numa só circunferência, mas fontes 
fidedignas, especialmente dos primeiros tempos da catequese, 
autorizam-nos a afirmar que houve aldeias tão numerosas formadas 
por várias circunferências concêntricas, até ao número de cinco” 
(EBI: 435). 

 

 No entanto, durante a pesquisa de campo de Crocker (1967) na década de 1960 – 

período de maior baixa demográfica do século XX entre os Bororo (Viertler 1990) – não 

havia nenhuma aldeia onde estivessem presentes os oito clãs, quanto mais os sessenta e três 

name-sets registradas pelo etnógrafo. O modelo da distribuição dos name-sets na aldeia dos 

mortos, por sua vez, “is known in all its details to only a few of the oldest and most 

knowledgeable men” (Crocker 1967: 115). 
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A ordem de precedência 

 

 Como pode ser observado no diagrama 9, os name-sets se reúnem em conjuntos 

referidos na literatura etnográfica como “clãs”. Os heróis míticos portadores de títulos que 

fazem parte de um mesmo clã são ditos manterem entre si uma relação de germanidade. 

Como vimos no capítulo anterior, na terminologia de parentesco bororo estas relações são 

marcadas de forma incontornável pela distinção entre irmãos mais velhos e irmãos mais 

novos: não há termos de germanidade que prescindam de uma distinção de idade relativa. 

Esta propriedade da terminologia tem um alto rendimento quando se trata da determinação 

da relação entre diferentes name-sets que compõem um mesmo clã: os heróis míticos aos quais 

os name-sets fazem referência são ordenados a partir de uma escala de idade relativa, uma 

espécie de ordem de senioridade. Esta assimetria, contudo, cessa nos limites do clã, fazendo 

com que os clãs não possam, a rigor, ser distinguidos entre si como “irmãos mais velhos” e 

“irmãos mais novos” (Crocker 1967: 130). Ademais, os name-sets de clãs distintos também 

não podem ser comparados por este critério (ibid). A ordenação intra-clânica – que opera 

como uma ordem de precedência (Crocker 1967: 132) no que diz respeito às funções políticas 

e cerimoniais de cada clã – se expressa também por outros códigos para além do parentesco. 

 Os Bororo possuem uma riquíssima gama de ornamentos e objetos cerimoniais 

adornados cujos padrões cromáticos, materiais e formas de fabricação são riquezas exclusivas 

de certos clãs e name-sets (Dorta 1981; Crocker 1985: 34-35). Enquanto alguns tipos de 

objetos são fabricados e utilizados apenas por certos clãs (ou até mesmo por certos name-sets 

no interior de um clã), outros são amplamente compartilhados, variando apenas seus padrões 

cromáticos e matérias primas. Este é o caso do pariko, diadema plumário cerimonial cujas 

variações são possuídas por quase todos os principais name-sets. A diferença intra-clânica e 

inter-clânica se expressam no próprio modo de construção desses objetos. Os pariko de um 

mesmo clã compartilham certas características gerais na composição cromática e, por vezes, 

a presença de certos materiais utilizados exclusivamente por este clã. Já a diferenciação entre 

os pariko de cada name-set de um mesmo clã recorre a variações mais discretas (Dorta 1981). 

Segundo Crocker (1977b; 1985), esta lógica se aplica a todo o conjunto dos adornos e objetos 

cerimoniais bororo.  

 A beleza imputada aos objetos associados a cada name-set no interior de um clã, assim 

como o número de objetos sobre os quais cada uma dessas unidades detém a prerrogativa 

de fabricação e uso, é um dos principais critérios de diferenciação entre estas unidades 
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onomásticas. Seria possível, portanto, falar em name-sets “ricos” e “pobres” (Crocker 1967)102. 

No entanto, diante da dificuldade de fixar “indutivamente” uma ordenação unívoca a partir 

deste critério, Crocker (1967) sugere que “the evaluation of two lineages as ‘rich’ and ‘poor’ 

derives from the prior assumption that one of them ranks above the other, rather than the 

reverse” (: 132). 

 A acumulação relativa de prerrogativas sobre objetos é, ademais, acompanhada de 

uma acumulação de nomes. Tratando dos name-sets do clã Bokodori Ečerae, Viertler (1972) 

afirma o seguinte: 

 

Os aglomerados de cada iedaga [herói mítico/name-set] não são 
equivalentes porque o iedaga Kaigu possui quantidade muito maior 
de nomes do que todos os outros. Bokodori Akiri possui apenas 
três nomes enquanto Kaigu possui 82 nomes [...]. Do mesmo 

modo, Čibae Etuvie, Baramere Pijiwu, iedaga-mage dos Bokodori 

pequenos, possuem apenas dois nomes enquanto Ino Kuri possui 
51 nomes. A desproporção numérica é tal que é possível considerar 
os outros iedaga-mage como pequenos apêndices dos grandes 
aglomerados de nomes possuídos por Kaigu e Ino Kuri, razão pela 
qual estes são considerados os grandes chefes Bokodori. (: 201) 
 

 
  Esta passagem coloca uma série de questões que serão abordadas mais adiante. Por 

ora, basta reter que a assimetria entre os name-sets se traduz em uma acumulação de nomes que, 

como vimos, reflete os feitos dos heróis míticos correspondentes. Para expressar estas 

assimetrias, os interlocutores de Viertler (1972: 144), em português, falam em iedaga-mage 

“pesadões” e “miúdos” – distinção que talvez seja uma tradução da oposição entre kurireu 

(“grande”) e kugurireu (“pequeno”) que ocupa um lugar importante na expressão de assimetrias 

entre os Bororo, como veremos adiante (ibid: 217).  

  A ordenação produzida pelos códigos acima apresentados tem como principal efeito 

a determinação de uma ordem de precedência. Uma das aplicações desta ordem se dá por meio 

da determinação de um “chefe clânico”103. Em tese, o homem mais velho portador do título104 

mais proeminente do clã será reconhecido como chefe deste.  Passa-se, assim, a ocupar um 

lugar no “conselho dos chefes” que se reúne ao entardecer no pátio cerimonial (Viertler 1972: 

239; Crocker 1967: 160). Além disso, ele deve conduzir o roia (“canto”) clânico em ocasiões 

rituais e a receber (e oferecer) as prestações cerimoniais mais importantes que seu clã tem 

 
102 Este critério também não permitiria a comparação entre clãs em absoluto, só sendo possível caso se isole 
um objeto em particular (Crocker 1967: 131) 
103 Os “sub-clãs” complicam esta caracterização da “ordem de precedência” dos name-sets. No entanto, 
mantenho essa versão simplificada até abordarmos mais à frente a natureza dos chamados “sub-clãs”. 
104 Utilizo aqui o termo “título” para me referir à “afiliação” a um name-set, isto é, ao porte de um nome ao 
qual são associados uma série de riquezas e prerrogativas. 
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direito (Viertler 1991). Caso não haja um homem que porte o título mais importante do clã na 

aldeia, a ordem de senioridade dos name-sets passa a ordenar as substituições. Tratando do lugar 

que o clã Baadojeba Čebegiwuge tem direito no conselho dos chefes, Airugodu, interlocutor 

de Viertler (1972), afirma o seguinte: 

 

Manda Bakorokudu. Não tendo Bakorokudu, vai Arua. Não tendo 
Arua, vai Kurugugwa Etoigare. Não tendo este, vai Ecerae 
Ekenawu e, não tendo este, vai Noapaiepa. Só quando não tiver os 
outros, vai Bakurere (: 249) 

 

 Esta lógica opera em uma série de name-sets de cada clã. Embora, como veremos mais 

adiante, também existam unidades deste tipo sem nenhum rank, figurando genericamente no 

fim da ordem de precedência (ver Crocker 1967: Appendix 4). Contudo, não é apenas o name-

set sênior do clã que possui riquezas e prerrogativas cerimoniais, os seus “irmãos mais novos” 

também as possuem. Caso não haja representantes destes name-sets na aldeia, suas 

prerrogativas serão absorvidas e acumuladas por seus irmãos mais velhos (e vice versa) 

(Crocker 1967; 1969a).  

 A ordenação entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos aplica-se tanto entre os 

name-sets (na medida em que correspondem a heróis míticos considerados irmãos) quanto no 

interior deles. Pois, mantendo o exemplo de Airugodu, na presença de dois homens que 

portam o título de Bakorokudu, o mais velho entre eles tem primazia sobre as funções 

políticas e cerimoniais do clã. Os critérios onomásticos, contudo, são suplantados pela 

capacidade da pessoa de realizar de forma eficiente sua função, podendo haver interferências 

desta natureza na ordem prescrita: não bastam os títulos, é necessário exibir a -rudu (“visão”) 

necessária, termo utilizado pelos Bororo para descrever o conhecimento e a competência 

cerimonial (Crocker 1967; Viertler 1991: 70). Voltaremos a isto. 

 Uma outra assimetria relevante é aquela entre homens e mulheres. As prerrogativas 

cerimoniais contidas nos nomes são, em sua maioria, exclusivas aos homens iniciados. Assim, 

embora as mulheres recebam nomes dos mesmos conjuntos que os homens, elas não 

atualizam todo o potencial político-cerimonial de seu name-set, algo que as aproxima, como 

indica Viertler (1972), das crianças e idosos: “Os velhos, os doentes, as mulheres e os 

imaturos aparecem apenas sob a forma de representantes inativos dos seus respectivos iedaga-

mage” (: 204). Ademais, as mulheres não transmitem seus nomes diretamente, dado que só os 

homens podem tornar-se nominadores. Elas podem, no entanto, “guardar” um nome “em 

extinção” para que este possa ser transmitido por outro homem futuramente, como veremos 

mais adiante.  
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 Esta assimetria se compensa pelo fato de que, como nota Viertler (1991: 171), o 

prestígio de um homem depende da presença de irmãs reais ou classificatórias na aldeia. Os 

homens casados, como já vimos, residem na casa de suas esposas – mesmo quando 

constroem as próprias casas, estas devem ocupar o setor da aldeia associado ao clã da esposa. 

É necessário para a consolidação do prestígio cerimonial de um homem a existência de ao 

menos uma casa de seu próprio clã na aldeia e, consequentemente, de irmãs reais ou 

classificatórias e seus esposos. É através destes in-marrying man (inodowu) que as trocas 

cerimoniais que veremos mais adiante se concretizam, algo fundamental para a atualização e 

manutenção do prestígio virtualmente contido no título de um homem. Como vimos no 

capítulo 1, tornar-se nominador é também fundamental para a consolidação do prestígio, o 

que idealmente só ocorrerá se houver irmãs reais ou classificatórias na aldeia. Assim, embora 

apenas os homens atualizem as riquezas político-cerimoniais contidas nos nomes, eles só o 

fazem por meio das mulheres. Isto ressoará mais à frente quando tratarmos das estratégias de 

nominação e será retomado na conclusão desta dissertação. 

 Como foi apontado anteriormente, as diferenças de rank encontram seus limites nas 

“fronteiras” inter-clânicas. Há, contudo, duas exceções importantes. Bakorokudu, título do 

clã Baadojeba Čebegiwuge, e Akaruio Bokodori, título dos Baadojeba Čobugiwuge, – ambos 

na metade Ečerae – extrapolam suas funções de chefes clânicos, sendo considerados os boe 

eimejera (“chefes dos Bororo”) de toda a aldeia. Enquanto o primeiro é responsável pelos 

cantos que conduzem o funeral e participa das cerimônias de nominação, o segundo 

coordena as pescarias e caçadas coletivas. Estas funções são especialmente dependentes da 

capacidade daqueles que as reivindicam de executar suas atividades políticas e cerimoniais de 

forma eficiente. A respeito disto, Viertler (1972: 239-240), chega a notar que são raros os 

casos de aldeias em que os chefes portam efetivamente títulos dos clãs associados à chefia. 

Sobre as funções cerimoniais da chefia, Crocker (1967) relata um caso curioso na aldeia 

Córrego Grande na primeira metade da década de 1960, quando “the oldest men of the Jerigi 

Otojiwu and Enogojeba lineages, respectively the second and third ranked lineages in the 

other chiefly clan [Baadojeba Čobugiwuge], took turns substituting for Akaruio Bokodori” 

(: 137). A razão para tal seria que “one of the men danced well but sang horribly, while the 

reverse was true for the other man” (: 137; nota 1)105.  

 

 
105 Levak (1971: 135) indica que pode haver uma separação entre função política e atividade cerimonial, pois 
afirma que nos casos em que a chefia política não corresponde aos títulos associados a ela, a chefia cerimonial 
é mantida pelos homônimos de Bakorokudu e Akaruio Bokodori. 
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Esboço das modalidades míticas de circulação dos aroe  

 

 O conjunto das riquezas associadas a cada name-set – nomes, ornamentos, cantos e 

cerimônias – assim como as relações entre eles, tem suas origens tematizadas na mitologia 

bororo. A maioria dessas riquezas deriva de (e faz referência a) o conjunto de aroe iedaga-mage 

(“totens”) de cada clã. Estes seres, duplos de tudo o que há, compartilham a morada e a 

condição ontológica dos heróis míticos/name-sets que compõe o panteão circular bororo: eles 

são aroe. Cada clã mantém uma relação especial com um conjunto de aroe: animais, plantas, 

objetos e espíritos referidos como iedaga-mage (“nominadores”) pelas pessoas do clã. 

 Estas riquezas são denominadas boe eno-ro-e, “os jeitos dos Bororo” A raiz ‘ro’, 

utilizada nesta construção, teve seu escopo semântico e suas consequências na interpretação 

de certos aspectos da sociocosmologia bororo mapeadas em maior detalhe por Drago (2018). 

O termo, frequentemente traduzido por “cultura”, “costume”, “hábito” ou “jeito” por 

indígenas, missionários e linguistas, é traduzido por Drago (ibid) como “modo de ser-fazer”. 

Trata-se de um termo cujo escopo semântico é análogo ao da noção kuikuro de ügühütü 

(Fausto 2011: 12-15) ou, de forma ainda mais precisa, ao uso Xikrin da noção de kukràdjà 

(Gordon 2006: 371-373). Assim como no caso desta última, o “ro” bororo designaria um 

feixe de particularidades físicas, morais e técnicas que funciona como um verdadeiro 

operador da diferenciação intra e extra-humana. Fabricar adornos a partir de certos padrões 

cromáticos, cantar certos cantos, portar certos nomes e até mesmo manter certas alianças 

são ‘ro’, modos de ser-fazer específicos. Por esta razão o termo foi também traduzido por 

“bens” na EBI (: 378), assim como o kukràdjà Xikrin foi por vezes traduzido por 

“prerrogativa” (Gordon 2006). A distribuição diferencial dos boe enoroe ao redor do panteão 

circular bororo funda as diferenças que nele se inscrevem. A emergência dos variados boe 

enoroe é relatada na mitologia por meio do encontro entre certos heróis e os aroe de onde 

extraem tais modos de ser-fazer. 

 Tais encontros estabelecem as relações privilegiadas entre certos clãs e certos aroe e, 

consequentemente, também a origem das riquezas possuídas pelos name-sets e das relações 

entre estes. Enquanto os clãs são associados a certos aroe, os sub-clãs e name-sets derivam suas 

riquezas onomásticas e cerimoniais de variedades contrastantes destes: machos e fêmeas, 

grandes e pequenos, “pretos” e “vermelhos”. Na mitologia bororo, o esquema da 

“obtenção” de certos aroe pelos heróis míticos está associado a uma descoberta. O primeiro 

a ver e nomear um “ser” ou “coisa” até então desconhecido pode tomá-lo como “totem” de 

seu clã e, consequentemente, usufruir de suas riquezas (ro). O que se passa após este ato de 
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descobrimento tematiza a origem de uma série de relações entre diferentes heróis/name-sets. 

 Algumas vezes nesta dissertação foi mencionado o esquema mítico de 

estabelecimento de aliança entre name-sets. Pretendo, desta vez, apresentar em maior detalhe 

como as relações entre diferentes heróis míticos – e, consequentemente, entre seus name-sets 

– são tematizadas na mitologia a partir da circulação de riquezas. Vejamos como isto ocorre. 

 Nas palavras de Crocker (1967): 

 

[…] the Bororo say that the clans and lineages first gained their aroe 
during the era of Baitogogo and Borogei. During this period, the 
person who first saw any being or thing, either natural or 
supernatural, could name it and thus claim it as an aroe in perpetuity 
of his lineage (: 124) 
 

  Contudo, em grande parte dos casos, o aroe descoberto não é integralmente mantido 

por seu descobridor. Isso se dá pois este o cede a outro herói mítico – geralmente seu pai – 

na forma de um dom (ibid: 144-146). O aroe torna-se, assim, iedaga (‘nominador’) do herói que 

o recebeu (o pai), sendo transferido juntamente as riquezas que derivam de seu modo de ser, 

seu ro (nomes, ornamentos, cantos e “danças” utilizadas em cerimônias). Esta prestação inicial 

impõe a necessidade de uma compensação, fazendo com que o novo “dono” do aroe ceda para 

o descobridor original o direito de personificar cerimonialmente este ser. 

  Durante a primeira fase do ciclo funerário bororo – isto é, o período entre o enterro 

primário e a exumação e ornamentação dos ossos do morto – ocorre uma série de aroe 

etawuje106, cerimônias em que dançarinos ornamentados se tornam os próprios aroe em visita à 

aldeia: 

 

It is a matter of Bororo dogma that for each aroe there is some 
ceremony which can represent it, complete with songs detailing its 
attributes, costumes representing its essential features and 
movements imitating its own actions (Crocker 1985: 272) 

 

 Aqueles que mantiveram para si o aroe e suas riquezas “patrocinam” a cerimônia, 

fornecendo os ornamentos e preparando os dançarinos. Estes últimos, por sua vez, serão, 

em grande parte dos casos, os donos originais do aroe, que recebem o prestigioso direito de 

tornarem-se um aroe do clã aliado como compensação por tê-lo cedido no tempo mítico: “for 

 
106 Crocker (1985), seguindo os missionários salesianos (EBI), afirma que a noção de “representar” seria “a 
precise translation of the Bororo term etawuje” em aroe etawuje (Crocker 1985: 272), mas fica pouco claro o que 
eles (os etnógrafos) entendem por “representar” neste caso. É digno de nota que o termo towuje significa “fazer”, 
sendo uma alternativa ao causativo -do. Dado que as vogais o e a são alofones na língua bororo, aroe etawuje 
poderia significar “fazer as almas” (aroe 3p-fazer). 
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the Bororo, to perform a ritual is to receive service, not to give it” (Crocker 1967: 145) 

(diagrama 10)107.  

 

 

 

Diagrama 10: esquema da origem mítica das alianças cerimoniais (Crocker 1967: 146). Tradução e 

nova ilustração em Caiuby Novaes (1986: 189). 

 

 Como foi analisado em maior detalhe no capítulo anterior, estas alianças míticas 

transformam heróis que mantinham uma relação de pai e filho em iorubadare-ge (“cunhados 

potenciais”/”amigos formais”). Cada evento mítico deste tipo produz uma relação de aliança 

entre um par de name-sets que se torna tão perene quanto estes, pois passam a estar 

imediatamente implicadas nos títulos, sendo, portanto, transmitidas com eles. Na medida em 

que a “captura” de riquezas e o estabelecimento de alianças se dá por meio do mesmo 

processo, não há uma anterioridade dos termos (name-sets) sobre as relações (alianças entre 

iorubadare-ge). O resultado final é uma trama de alianças na qual a maioria destas unidades se 

liga a uma série de outros name-sets por prestações cerimoniais e matrimoniais. 

 Retomando o que foi apresentado no capítulo anterior, cada uma dessas alianças é 

espacialmente concebida como uma utawara (“o caminho deles”) (Crocker 1967) ou 

“estradinha” (Viertler 1972), trilhas que cruzam o círculo aldeão ligando os pares de name-sets 

aliados (majoritariamente em metades opostas). Alguns etnógrafos ilustram esta concepção 

da aliança por meio de diagramas nos quais dezenas de linhas se entrecruzam ao atravessar a 

aldeia (Crocker 1967: appendix, diagram 4; EBI: 450) (ver diagrama 8). Retrata-se, assim, a 

aparência das aldeias de outrora que, como descreve Lévi-Strauss (2014[1955]), se pareciam 

 
107 Não são, contudo, todos os aroe que foram cedidos na mitologia, alguns tendo sido mantidos por seus 
descobridores originais. Ademais, nem toda cerimônia cedida é uma contra-prestação em referência à um dom 
mítico. Algumas são tradicionalmente oferecidas do name-set x ao name-set y sem respaldo mítico, algo que deve 
ser compensado por meio de outra cerimônia.  



 133 

“com uma roda de carroça cujo círculo seria desenhado pelas casas familiares, os raios, pelas 

picadas, e em cujo centro a casa dos homens representaria o mancal” (: 232).  

 A noção de que essas “estradinhas” têm origem em um dom se baseia no termo 

utilizado para designar as transações míticas em questão na língua bororo: akiro (“presente”) 

(EBI; Viertler 1972). No entanto, em diversos mitos registrados pelos missionários salesianos 

na EBII, esses “dons” não são espontâneos, sendo impostos por aqueles que os recebem. 

Vejamos alguns exemplos: Ki Bakororo, chefe do clã Kie, invejando os enfeites e danças que 

seus filhos do clã Aroroe aprenderam com os aroe bokwojeba e bure ikabeo, impôs a estes que 

cedessem os aroe e suas riquezas (nomes, ornamentos e cerimônias) para si. Em 

compensação, os filhos passaram a ter direito de tornarem-se tais aroe durante as cerimônias 

funerárias (EBII: 363-364). Em outro mito, o grande chefe Baitogogo passa à frente dos 

heróis do clã Bokodori Ečerae que haviam avistado pela primeira vez o morro Kudorori, 

tomando-o para si. Os Bokodori Ečerae, sentindo-se enganados, insistem que tinham o 

direito de manter o morro. A última palavra, contudo, foi de Baitogogo (EBII: 91-92). Além 

destes casos, há ainda o “roubo” dos espíritos Meri e Ari (Sol e Lua) de Tadugo, seu 

descobridor, por seu pai Bakorokudu (EBII: 931-933).  

 Nos mitos registrados na EBII, todos os casos de “roubo” ou imposição de uma 

prestação são obra de alguns dos mais importantes chefes bororo: Bakorokudu (chefe dos 

Baadojeba Čebegiwuge e de toda a aldeia), Baitogogo (chefe dos Aroroe) e Ki Bakororo 

(chefe dos Kie)108. Estes personagens costumam utilizar de seu prestígio como forma de 

impor sua vontade afirmando, em certos casos, serem capazes de melhor “homenagear” o 

aroe em função de seus belos ornamentos (ver EBII: 363-364; 119-120). A discussão de 

Baitogogo com os Bokodori Ečerae sobre o morro Kudorori, por exemplo, tematiza outra 

característica da assimetria de prestígio entre os Bororo: o direito à última palavra. Como 

afirma Levak (1971), “since the Bororo do not like to argue”, a pessoa menos prestigiosa 

“keeps his opinions to himself” (: 144). O mesmo parece ocorrer no mito em questão:  

 

O grande chefe Baitogogo, dirigindo-se, então, a um membro do 
clã Bokodori Ečerae, declarou: “Este morro é meu”. Mas ele 
retrucou: “não; é meu”. Baitogogo, porém, foi irremovível: “Não; 
já disse que é meu” (EBII: 92). 

 

 O esquema e os exemplos dados acima tratam exclusivamente da origem de certas 

alianças instituídas entre pais e filhos – heróis, nestes casos, de metades opostas. As 

 
108 Com exceção dos feitos de Meri (o Sol), grande trickster bororo que vive enganando e roubando outros 
personagens. Os feitos de Meri, contudo, não estabelecem aliança entre iorubadare-ge. 
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etnografias disponíveis tendem a enfatizar exclusivamente este tipo de acontecimento mítico. 

Todavia, há ainda um segundo tipo de circulação de aroe que, ao invés de tematizar relações 

entre pais e filhos, trata das relações entre irmãos mais velhos e mais novos. Esta última 

modalidade de circulação permite a segmentação dos aroe em suas diferentes variações, 

machos e fêmeas, pretos e vermelhos, grandes e pequenos, permitindo diferenciar name-sets 

mais e menos prestigiosos no interior de um clã (e, por vezes, em diferentes clãs de uma 

metade). Embora a literatura etnográfica não registre o termo na língua bororo utilizado para 

descrever este tipo de compartilhamento “intra-clânico” ou “intra-metades”, Raimundo 

Itogoga, em conversa com Dorta (1981), distingue claramente este tipo de circulação: “não 

é akiro [‘presente’]” (: 163).  

 Outro interlocutor de Dorta (1981) ilustra a maneira pela qual se dá esse 

compartilhamento utilizando como exemplo dois heróis-name-sets do clã Aroroe:  

 

[...] tem esse lápis. Baitogogo corta o pedaço maior e Mano Kurireu 
fica com o pedaço menor. Se Mano Kurireu acha alguma coisa, dá 
o maior pro Baitogogo porque ele é maior e Mano Kurireu menor 
(: 163) 

 

 Ou seja, mesmo quando um aroe é descoberto por um herói específico, seu irmão 

mais velho deve receber sua variação mais importante. No que diz respeito aos aroe mais 

proeminentes, cada variação corresponde a um conjunto de ornamentos e grafismos 

específico utilizado para personificá-la cerimonialmente. Tais riquezas, derivadas de 

diferentes variedades de um mesmo aroe, são exclusivas a certos name-sets, geralmente no 

interior de um mesmo clã.  

 Os mitos registrados na EBII nos quais diferentes variedades de um aroe circulam 

para além dos limites de um clã são frequentemente associados a feitos de Baitogogo, o 

grande chefe da metade Tugarege. Em um caso, Baitogogo (clã Aroroe, metade Tugarege) 

toma para si as taquaras grandes para suas flechas e deixa as pequenas para o clã Iwagududoge 

(metade Tugarege) (EBII: 111-112). Em outro, o mesmo herói toma para si o espírito aije, 

descoberto por um homem do clã Paiwoe (metade Tugarege), após “seduzi-lo” pela beleza 

de seus ornamentos (Caiuby Novaes 1994: 186). 

 Dado que virtualmente tudo que existe pode ter um duplo aroe associado a algum clã, 

é evidente que a mitologia bororo não narra exaustivamente a origem dos “totens” e de suas 

riquezas associadas (seus ‘ro’); assim como nem todas as alianças entre iorubadare-ge 

(“cunhados potenciais”) tem suas origens míticas traçáveis. Ademais, as origens míticas de 

“totens” e suas riquezas são muitas vezes implícitas na mitologia tal qual registrada. Vale 
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apontar dois exemplos: Toribugu, um dos nomes do herói do mito que ficou conhecido 

como “o desaninhador de pássaros” (Lévi-Strauss 2006), significa “o descobridor da rocha” 

(tori bugu) referência à encosta que o personagem escala na narrativa (EBII: 1262). A pedra, 

consequentemente, está entre os aroe iedaga-mage (“totens”) do clã do herói, os Paiwoe 

(Crocker 1967: Appendix, table 4). O clã Iwagududoge, por sua vez, têm como aroe iedaga-

mage a cerâmica (ibid). A única referência que pude encontrar na mitologia bororo a essa 

associação é bastante indireta, dizendo respeito ao episódio em que Meri (Sol) quebra objetos 

de cerâmica dos Iwagududoge, irritando-os e fazendo com que o soprassem ao céu de forma 

definitiva (EBII: 1139).  

 As conexões entre certos episódios míticos e o “totemismo” bororo é um problema 

amplo e ainda não explorado de forma sistemática na literatura disponível. Vejamos agora 

como os nomes, não só um “tipo de riqueza”, mas o próprio veículo da circulação destas 

entre os vivos, manifesta suas relações com os acontecimentos míticos descritos acima. 

 

Formando nomes 

 

 Os nomes que compõem cada name-set são majoritariamente formados por dois 

elementos. O primeiro faz referência a um aroe iedaga (“totem”) do clã do name-set em questão 

– ou alguma riqueza específica derivada deste, como uma cerimônia ou ornamento –  e o 

segundo “é constituído por um atributo de cor, tamanho, qualidade, cheiro, beleza da espécie, 

ou algum comportamento evidenciado ou sofrido pela mesma” (Viertler 1972: 157). Os 

missionários registraram, por exemplo, quarenta e sete nomes diferentes formados a partir 

do primeiro elemento Okoge (“dourado”, o peixe), iedaga do clã Bokodori Ečerae (EBII: 

1246-1250). Entre eles Okoge Ekureu (“dourado amarelo”), Okoge Kurireu (“o grande 

dourado”), Okoge Eimejera (“o chefe dos dourados”) e Okoge Erugo (“o mal cheiro dos 

dourados”). Por vezes, o nome pode assumir uma forma metonímica, como em Atugoreu 

(“pintado”), nome que faz referência ao motivo gráfico utilizado na pintura corporal do 

espírito bokwojeba, aroe iedaga do clã Kie (provavelmente do name-set Ki Bakororo). Como 

vimos acima, a personificação cerimonial deste aroe foi cedida em um mito como 

compensação a seu descobridor, um herói do clã Aroroe. Ainda assim, os nomes que derivam 

do espírito permanecem com o clã que o tem como iedaga. Outro exemplo de metonímia é 
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o nome Rutureu (“o que sobe”), comportamento de um tipo específico de larva que costuma 

subir no tronco de árvores. Esta larva é iedaga do clã Kie, possuidor do nome (EBII: 1259)109. 

 Enquanto o primeiro elemento pode estar presente em uma série de name-sets em um 

mesmo clã ou em clãs vizinhos, o segundo elemento permite marcar a assimetria entre 

diferentes name-sets. Não há, contudo, um código único que o faça de forma sistemática e 

exaustiva, dado que os segundos elementos podem ser notavelmente heterogêneos entre si. 

Diante disto, Viertler (1972: 167-178) sugeriu a existência de alguns padrões que relacionam 

o segundo elemento do nome com o rank dos name-sets aos quais fazem parte, mapeando os 

elementos mais e menos prestigiosos nos nomes bororo.  

 Um dos conjuntos de segundos elementos mais difundido é o que faz referência a 

cores. A distinção entre kigadureu (“branco”), ekureu (“amarelo”), kujagureu (“vermelho”) e 

čoreu (“preto”) forma um código estético com alto rendimento na expressão de assimetrias: 

“black always belong to older brothers; but if red and yellow or red and white are in 

opposition, then red belongs to older brothers” (Levak 1971: 154). Isto se aplica tanto aos 

padrões cromáticos dos ornamentos quanto à formação dos nomes. Assim, nomes cujo 

segundo elemento é čoreu (“preto”), tendem a pertencer a name-sets mais prestigiosos que 

aqueles que possuem nomes qualificados pelo elemento kujagureu (“vermelho”), por exemplo 

(Viertler 1972). Outro código bastante difundido é aquele que utiliza como segundo 

elemento os termos kurireu (“grande”) e kugurireu (“pequeno”). No entanto, Viertler (ibid) 

também identifica oposições menos intuitivas, como no que diz respeito aos nomes que 

fazem referências a certas cerimônias. Neste caso, a etnógrafa nota que os segundos 

elementos que fazem referência a sons (cantos, por exemplo) são mais prestigiosos que 

aqueles que fazem referência a movimentos (aspectos de danças). 

 Há ainda, segundo Viertler (1972), certos segundos elementos que aparecem 

exclusivamente em name-sets de grande prestígio. Entre eles estão o termo “chefe” (-imejera), 

como em Okoge Eimejera; o termo -rugo (“fedor”), presente em Okoge Erugo; e o termo -

epa (“matador”), como em Tugure Ečeba (“matador das ariranhas”), um dos nomes de 

Baitogogo (EBII: 1265). Este último nome nos permite retomar o fato dos nomes bororo 

serem extraídos direta ou indiretamente dos feitos de certos heróis míticos. O nome Matador 

das Ariranhas faz referência ao mito em que Kituireu (um nome alternativo de Baitogogo) 

mata os amantes-ariranha de sua esposa (EBII: 907). Este ato também tornou as ariranhas 

um aroe iedaga do clã Aroroe. Nos termos de Airugodu, interlocutor de Viertler (1972), 

 
109 A lista de nomes publicada na EBII não traz informações sobre name-sets, apenas sobre o sub-clã ao qual o 
nome é associado. 
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“nomes saem um pouco da história (lendas), das brigas do aroe, do iedaga, com bicho e do 

enfeite” (: 167).  

 Há ainda outra modalidade de assimetria expressa nos nomes, dessa vez no que diz 

respeito aos primeiros elementos. Segundo Viertler (1972: 202), os aroe cujas riquezas 

derivadas são menos distribuídas entre clãs e name-sets seriam também mais prestigiosos. Isto 

é, os primeiros elementos menos comuns costumam estar associados exclusivamente aos 

name-sets mais “ricos”.  

 

Uma pragmática da nominação 

 

 Assim como contingências demográficas nos permitem enxergar com maior clareza 

de que forma opera a ordem de precedência entre name-sets, elas também revelam outras 

propriedades do plano da aldeia no que diz respeito à transmissão de nomes. Na medida em 

que as funções cerimoniais são distribuídas entre diversos clãs e name-sets – e que 

frequentemente é necessário não só a presença do clã/name-set dono-patrocinador de uma 

cerimônia, mas também de seu aliados (iorubadare-ge) responsáveis pela performance –, é 

necessário que se evite a predominância excessiva de certos conjuntos onomásticos e a 

ausência de outros em uma dada aldeia. Diante disto, Viertler (1972) conclui:  

 

A escolha dos ie não se dá em função de interesses clânicos, mas de 
certas ‘razões de estado’, exigências mais importantes, sempre 
decorrentes da política de não deixar perder os nomes de nenhum 
iedaga (: 200) 

 

 Essa “política de retenção de nomes” visa contornar contingências demográficas por 

meio de práticas de “adoção onomástica”. Como já foi analisado anteriormente, a 

transmissão de nomes entre os Bororo segue idealmente um perfil matrilinear: o nominador 

preferido, seja para as mulheres ou para os homens, é o MeB mais próximo da mãe de ego 

possível – um MeB “real” ou “literal”, como por vezes se expressam os etnógrafos (cf. supra). 

No entanto, em função da configuração contingente da aldeia, os nomes circulam por outros 

critérios que antecedem a “regra de transmissão”, permitindo entrever outras propriedades 

do plano da aldeia. 

 Podem ser encontradas na literatura etnográfica ao menos três modalidades de 

adoção por meio da nominação entre os Bororo. A primeira delas toma forma quando não 

está presente na aldeia um irmão real ou classificatório da mãe da criança a ser nomeada. Isto 
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é, quando não há homens do clã desta mulher na aldeia que possam assumir a função de 

nominador. Em uma situação como esta, um homem de um clã adjacente ao da mãe da 

criança pode ser escolhido como nominador substituto. Não basta, contudo, que o clã seja 

contíguo. Prefere-se um homem cujo name-set se encontre o mais próximo possível do name-

set da mãe, mesmo que em clãs distintos (Viertler 1972: 150). Esta preferência revela uma 

propriedade do plano da aldeia que poderíamos chamar de “parentesco por contiguidade”: 

pessoas de name-sets espacialmente próximos no perímetro da “aldeia ideal” são considerados 

parentes próximos entre si (Crocker 1967: 140). Esse gradiente de distância é puramente 

onomástico, não se tratando de uma contiguidade residencial de fato.  

 Um homem de um clã adjacente seria, portanto, escolhido para transmitir um nome 

do name-set da mãe da criança, substituindo o MeB. Não se trataria, assim, de uma adoção 

propriamente dita, e sim de uma substituição do nominador. Essa possibilidade indica que, 

embora as mulheres sejam “membros inativos” de seus name-sets, na ausência de um homem 

de seu clã, elas podem ceder a outro homem o direito de, nos termos utilizados pelos Bororo 

em português, “mexer com os nomes” de seu clã (Viertler 1972). Há, contudo, uma 

dificuldade. Como já vimos no capítulo 1, o nominador tem a obrigação de presentear seu 

“afilhado” com adornos que exibem os padrões cromáticos exclusivos do name-set que a 

criança passa a fazer parte após a nominação. Embora seja possível, nessas condições, que 

um homem “mexa” nos nomes do clã adjacente, fabricar ornamentos de outro clã é uma 

violação inaceitável. A maneira encontrada para contornar o problema é que, nessas 

circunstâncias, o nominador irá transmitir, junto com os nomes do name-set da mãe da criança, 

nomes de seu próprio name-set, o que o autoriza a presentear a criança com ornamentos de 

seu próprio clã (ibid: 150-151).  

 Este tipo de adoção faz com que a criança porte nomes de dois clãs diferentes 

simultaneamente. Isto não é algo anômalo. Na cerimônia de nominação, escolhe-se uma série 

de nomes do name-set da mãe que serão transmitidos à criança (e não apenas um) e o pai tem 

também o direito de dar a ela um nome de seu próprio name-set (cf. supra). Há sempre um 

certo grau de bilateralismo na transmissão de nomes entre os Bororo. Este fato é pouco 

notado na literatura, mas nada indica que seja possível afirmar a partir daí a existência de uma 

“descendência ambilateral” ou algo do tipo, dado que o nome paterno parece ser geralmente 

eclipsado pelos nomes maternos. Contudo, há dois casos apontados na literatura em que o 

lado paterno é acionado. Como nota Drago (2018), Raimundo Itogoga, “chefe tradicional” 

(boe eimejera) residente à época da pesquisa na aldeia Pobore, faz as funções cerimoniais de 

Bakorokudu (clã Baadojeba Čebegiwuge), o título associado à chefia da aldeia e responsável 
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pela condução das cerimônias funerárias. Raimundo, contudo, é do clã Kie. Mas, como 

aponta Américo, também interlocutor de Drago (ibid), é Baadojeba Čebegiwu “da parte do 

pai” (: 170). Durante minha visita à aldeia Apido Paru, onde mora atualmente o chefe 

Raimundo Itogoga, indaguei o boe eimejera sobre seu clã e recebi a seguinte resposta: “sou 

Kiedu, mas meu pai era Baadojeba”.  

 Há um segundo caso que pude encontrar na literatura etnográfica de uma ênfase nos 

laços clânicos patrilaterais. Trata-se de uma mulher do clã Bokodori Ečerae que passou a 

ocupar uma casa antes pertencente ao clã Iwagududoge argumentando que seu pai era deste 

clã, situação brevemente mencionada por Caiuby Novaes (1986: 116). A reivindicação, no 

entanto, não foi tomada como legítima pelos moradores da aldeia, fazendo com que a mulher 

tivesse que se mudar (ibid: 117). 

 Há indicações, portanto, de que tal bilateralismo latente possa ser pragmaticamente 

acionado em certos contextos. A anterioridade do conhecimento e da competência 

cerimonial sobre os títulos, já apontada aqui e analisada em maior detalhe por Crocker (1979: 

273-274) e Drago (2018), parece estar potencialmente associada a uma reivindicação 

estratégica da patrifiliação. Além do caso dos nomes paternos e da modalidade de adoção 

onomástica descrita acima, há outras maneiras através das quais os homens podem adquirir 

e acumular nomes provenientes de outros conjuntos onomásticos durante o curso da vida – 

e, consequentemente, estabelecer seu prestígio, algo que não está simplesmente dado de 

antemão nos títulos. Esta questão será abordada no próximo capítulo. Voltemos, então, às 

modalidades de adoção por meio da nominação. 

 A segunda estratégia de adoção onomástica é o que os Bororo, segundo Viertler 

(1972), denominam “levantar a criança” (: 146). Isto ocorre quando esta recebe um nome 

que provém de um name-set mais prestigioso que o de sua mãe. Na ausência de um parente 

uterino imediato, um homem portador de um título importante pode decidir transmitir 

nomes de seu name-set para o filho de uma mulher portadora de um título diferente do seu, 

impedindo assim o desaparecimento de seu próprio título. Nessas ocasiões, a pessoa 

“levantada” pode torna-se integralmente associada ao clã e name-set do nominador, e não ao 

da mãe – na expressão registrada por Viertler (1972): “‘fulano é Baadojeba porque foi 

Baadojeba quem levantou’” (ibid: 241). A escolha, contudo, não é arbitrária. Aqui opera 

também o gradiente de distância inscrito na distribuição dos name-sets no perímetro da aldeia. 

Assim, o name-set da mãe da criança deve estar o mais próximo possível do name-set do homem 

que irá “levantá-la”, mesmo que estejam em clãs distintos (Viertler 1972: 241).  
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 A origem uterina da pessoa, contudo, não é inteiramente apagada. A consequência 

disto é uma distinção, tal qual expressa em português pelos Bororo, entre portadores “puros” 

e “não-puros” de certos títulos110. Essa distinção passa a ser relevante quando um portador 

“puro” e uma pessoa “levantada” se encontram na mesma aldeia. Nesta situação, os 

primeiros tem precedência sobre os últimos. Nas palavras de um interlocutor de Viertler 

(1972):  

 

Às vezes tem Jerigi Otojiwu [um dos principais heróis/name-sets do 
clã Baadojeba “de montante”]. Mas chega um outro que quer ficar 
com ele. Aí ele não é puro e todos sabem que veio de lá (lugar que 
não o da origem dos verdadeiros Jerigi Otojiwu). Os grandes 
(chefes importantes) têm que ser puros (: 147; colchetes meus, 
parêntesis da autora).  

 

 O gradiente de distância intervém no “grau de pureza” do portador de um certo 

título: acusado de não ser “puro” por outro homem, um interlocutor de Viertler (ibid: 147) 

se defende afirmando que seu “lugar” fica “encostado” no título que reivindica. A 

competência cerimonial e integridade moral são também critérios importantes na 

consolidação de uma pessoa “levantada”: “um indivíduo pode ser visto como mais ou menos 

puro segundo se comporte de modo mais ou menos adequado ao seu status” (ibid: 244). 

 Como vimos, a ordem de precedência pode se expressar por meio da distinção entre 

“irmão mais velho” e “irmão mais novo”. No entanto, a relação entre portadores “puros” e 

“impuros” de um mesmo título é classificada como uma relação entre iedaga e iwagedu, 

nominador e nominado – e não entre eB e yB: “os puros, também denominados ie remawuge 

(nomes verdadeiros), chamam de iwage [“nominados”] aos impuros que, por sua vez, os 

tratam de iedaga-mage [“nominadores”]” (ibid: 243). Como vimos no capítulo anterior, existe 

uma interseção entre a posição genealógica e sociológica daqueles que podem ser chamados 

imana (eB/MB) e a de iedaga (“nominador”). Uma das formas de diferenciar tais relações diz 

respeito à diferença de prestígio e idade relativa. A relação imana-iwie (eB-yB) é caracterizada 

por uma pequena diferença de idade relativa e prestígio, manifestando-se no plano do 

comportamento pela competição. Já a relação iedaga-iwagedu diz respeito à uma grande 

diferença de idade relativa e prestígio, dissolvendo a possibilidade de competição e 

substituindo-a pela transmissão de nomes, ornamentos e conhecimento. Assim, os “puros” 

e “impuros” não são “irmãos mais velhos e mais novos”, distinção cromática de prestígio, e 

 
110 Esta distinção parece ser uma tradução da oposição entre ie remawu (“nome verdadeiro”) e ie iwage (“nome 
de nominados [em oposição a nominadores]”) (Viertler 1972: 243-244). Mais adiante o uso da noção de “nome 
de nominados” ficará mais clara. Durante minha visita aos Bororo, ouvi ainda as expressões “falso” e “de 
consideração” para se referir à um título recebido por adoção onomástica. 
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sim iedaga e iwagedu, assimetria cujo caráter intransponível neutraliza a própria possibilidade 

de competição. Voltaremos a esta questão mais adiante. 

 A terceira e última modalidade de adoção onomástica encontrada na literatura diz 

respeito ao “levantamento” de meninas. Os homens portadores de títulos importantes 

tendem a “levantar” crianças do sexo masculino, dado que estas poderão substituí-los em 

suas funções político-cerimoniais. No entanto, em situações de baixíssima taxa de natalidade 

– como a encontrada por Crocker (1967) e Viertler (1972) na aldeia Córrego Grande na 

década de 1960 – alguns homens tendem a transmitir seu título a uma menina para que ela 

“guarde o nome” até o nascimento de seu filho, visto não haver outra alternativa (Crocker 

1967: 160). Mais uma vez as mulheres aparecem aqui como nós estratégicos nas redes de 

transmissão de nomes, permitindo a preservação de certos name-sets. 

 Embora tais estratégias de nominação fiquem mais visíveis aos olhos dos etnógrafos 

em situações demográficas que escapam ao ideal, isto não significa que se tratem de simples 

manipulações. Não é possível reduzir o sistema onomástico bororo a uma simples 

reprodução mecânica de uma regra de transmissão matrilinear. Fazê-lo é ignorar o caráter 

ativo e criativo da feitura das tramas político-cerimoniais de uma aldeia: “o processo de 

outorga dos nomes não pode jamais ser visto como mera ‘transmissão’, mas implica sempre 

em ‘criação’ ou ‘senso de oportunidade’” (Viertler 1972: 347). 

 De um certo ponto de vista, é possível aproximar os clãs bororo e suas unidades 

constitutivas, os name-sets, da noção levistraussiana de Casa. Em relação aos Haida e Tinglit 

da costa noroeste norte-americana, também matrilineares, Lévi-Strauss (1981) se coloca a 

questão: “Como aplicar de maneira tão pouco rígida regras de descendência e de sucessão 

formuladas em termos tão estritos?” (: 151). Contabilizando as nominações em três aldeias 

bororo, Viertler chega aos seguintes números: “de um total de 100 batizados, 46 foram 

realizados por irmãos de mesmo clã da mãe, 27 por irmãos de mesmo partido [metade] da 

mãe, 22 por irmãos de partido [metade] do pai e 2 pelo próprio pai da criança” (1972: 154). 

A anterioridade da necessidade de perpetuação dos títulos e riquezas cerimoniais dos clãs 

Bororo sobre a “regra de transmissão”, vai ao encontro da definição de Lévi-Strauss (1981) 

da noção de Casa:  

 

[...] pessoa moral detentora de um de um domínio composto 
simultaneamente por bens materiais e imateriais e que se perpetua 
pela transmissão do nome, da fortuna e dos títulos em linha real ou 
fictícia, tida como legítima sob a condição única de esta 
continuidade poder exprimir-se na linguagem do parentesco ou da 
aliança e, as mais das vezes, em ambas ao mesmo tempo (: 154) 
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 Diferente de alguns dos casos paradigmáticos apresentados por Lévi-Strauss (1981), 

como o dos Kwakiutl e das “casas nobres” europeias, a aliança e, consequentemente, a 

“descendência indiferenciada”, é apenas um tipo de estratégia – e talvez a menos privilegiada 

entre elas – para a perpetuação dos títulos e riquezas cerimoniais entre os Bororo. A 

“linguagem” que fornece “liberdade de disfarce das manobras sociais ou políticas sob a capa 

do parentesco” (ibid: 156) é a da contiguidade onomástica. Esta dimensão da arquitetura 

sociocosmológica bororo fornece o meio privilegiado para tais “manobras”, permitindo que 

clãs adjacentes “levantem” crianças e substituam nominadores. Vimos que a patrifiliação 

fornece também uma dessas estratégias. No entanto, o bilateralismo bororo está longe de ser 

simétrico e de produzir uma espécie de “sangria” potencial das riquezas clânicas pelo 

casamento – cuja estratégia de estancamento seria a endogamia. O cálculo estratégico de 

“expansão e de retração das alianças matrimoniais” (Lévi-Strauss 1981: 163) visando a 

manutenção e a captação de privilégios estaria, portanto, ausente na variante bororo do 

fenômeno da Casa.  

 Uma particularidade da aliança entre os Bororo é o fato de que ela é, de certa forma, 

interna ao conjunto de riquezas dos clãs e name-sets. Os mais importantes privilégios 

cerimoniais dos clãs e name-sets, como vimos, lhes são cedidos por outros clãs e name-sets 

como compensação por certos roubos ou dons míticos: usufruir de forma plena das riquezas 

contidas nos títulos depende da presença de aliados na aldeia. Esta propriedade da 

sociocosmologia bororo influencia decisivamente as estratégias de nominação. A 

perpetuação de um título não é de interesse exclusivo de seus portadores, pois seus aliados 

também dependem dele para atualizar seus próprios privilégios. Ademais, um título pode ser 

abandonado intencionalmente na ausência de seus aliados. Um exemplo de Viertler (1972) 

ilustra bem este último fenômeno. Um de seus interlocutores afirma: “Kurugugwa [segundo 

name-set mais importante do clã Apiborege] foi deixado um tempo porque não tinha 

Bokodori” (: 142). O name-set Kurugugwa estabelece importantes relações de troca cerimonial 

com name-sets do clã Bokodori Ečerae. Consequentemente, não há razão para perpetuar o 

título de Kurugugwa em uma aldeia onde não há pessoas do clã aliado. Nas palavras de 

Viertler (1972): “se evita a outorgação de ie [nome] fora do seu contexto adequado” (: 143). 

 A matrilinearidade bororo, portanto, está subordinada à uma miríade de 

considerações circunstanciais que dizem respeito tanto à perpetuação de títulos e suas 

riquezas quanto à manutenção de alianças que são condição da atualização destas. Ainda 

assim, como em qualquer variante das “sociedades de Casas”, as “manobras sociopolíticas” 
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(Lévi-Strauss 1981: 151) empregadas estão permanentemente abertas ao escrutínio coletivo 

e às controvérsias de legitimidade. 

   

Os de montante e os de jusante 

 

 Em um curioso mitema tamanac (M415) apresentado por Lévi-Strauss em A origem 

dos modos à mesa (2006), um herói tenta em vão fazer com que “o Orinoco corresse nos dois 

sentidos” (: 144), simultaneamente. Lévi-Strauss nota de forma perspicaz que esta tentativa 

é melhor compreendida em um código temporal: trata-se de um esforço para fazer com que 

“as viagens rio abaixo e rio acima tivessem a mesma duração” (: 144). A tentativa do 

demiurgo de fazer com que o movimento à jusante e à montante fossem idênticos é 

malsucedida, tornando os dois movimentos incorrigivelmente assimétricos. Entre os Bororo, 

a uma considerável distância do norte amazônico e da Amazônia ocidental – onde o código 

fluvial frequentemente mapeia as relações supra-locais a partir de uma assimetria entre 

jusante e montante (C. Hugh-Jones 1979; Carneiro da Cunha 1998; Kelly 2005; Costa 2017) 

–, tal tema reaparece. Desta vez, em um ritual. Na cerimônia do marido, um par de grandes 

rodas feitas com talos de buriti é carregado nas costas de dois homens em uma espécie de 

variante bororo da “corrida de toras” centro-brasileira. No início do ritual, os sub-clãs “de 

jusante” e “de montante” do clã Bokodori Ečerae se dividem e saem da aldeia. Na ocasião, 

os “de jusante” seguem por terra para o ocidente e os “de montante" para o oriente. Ao fim 

do dia, os que vem do oriente – e que, portanto, no código fluvial, se deslocam “rio abaixo” 

– devem chegar primeiro; os que vem do ocidente, caminhando “rio acima”, chegam em 

seguida. Essa diferença, justificam os interlocutores dos missionários salesianos: 

 

[...] é causada pelas águas dos rios, que, segundo a crença, correm 
do oriente para o ocidente, e portanto os que chegam do oriente 
tem o curso d’água a seu favor, enquanto os que vem do ocidente, 
devendo remar contra a corrente, devem por força chegar com 
algum atraso. (Colbacchini & Albisetti 1942: 93)  

 

 Como veremos, tal cerimônia fornece uma imagem precisa da assimetria interna ao 

clã da qual emergem os chamados “sub-clãs”: uma tendência à dispersão acompanhada de 

uma recusa permanente à plena identificação. Há uma série de divergências na literatura 

etnográfica a respeito da natureza dos segmentos sub-clânicos. O fato de os Bororo terem 

sido visitados por etnógrafos de maneira quase ininterrupta ao longo de um século torna 
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possível reconstruir a história de certos problemas internos à “bororologia”. Embora esta 

não seja a intenção, o problema dos sub-clãs se prestaria particularmente bem a uma análise 

como essa, dado que produziu alguns dos debates mais extensos entre os etnógrafos que 

trabalharam com os Bororo. Para não tornar a apresentação dos dados excessivamente 

extensa, pretendo delinear apenas alguns aspectos dessas divergências. 

 Desde Os Boróros Orientais (1942) de Colbacchini & Albisetti – publicado 

originalmente em italiano em 1925 –, sabe-se que os clãs bororo contêm certas divisões 

internas que, no registro dos missionários, efetuam uma tripartição entre čebegiwuge, boe 

eiadadawuge e čobugiwuge (na glosa de Albisetti (1948), “os de baixo”, “os do meio” e “os de 

cima”, respectivamente). Reproduzo abaixo o primeiro diagrama que aponta para a existência 

dessas subdivisões:  

 

 

 

Diagrama 11: Plano da aldeia bororo publicado (em versão colorida) em Colbacchini & 

Albisetti (1942: 34). 
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 Tais subdivisões aparecem na primeira das obras propriamente etnográficas 

salesianas somente no diagrama em questão, não sendo descritas ou analisadas em nenhum 

momento no livro de Colbacchini & Albisetti (1942). Posteriormente, na EBI, eles notariam 

que esta tripartição diz respeito à suposta inclinação leste-oeste das aldeias, tratando-se, 

assim, de referências espaciais. Os termos seriam melhor traduzidos como “os de jusante”, 

“os de montante” e “os do meio” (no sentido de se encontrar espacialmente entre os outros 

dois sub-clãs) (EBI). Levak (1971), por sua vez, nota que tais termos podem ser usados de 

maneira mais flexível, a fim de produzir contrastes para além dos sub-clãs:  

 

The terms chobugiwuge e chebegiwuge can be used to indicate the 
relative position of units in other contexts. Within each subclan one 
lineage [name-set] can be upstream in relation to another lineage, 
which in its turn, is upstream in relation to a third one. The clans 
within a moiety are upstream or downstream in relation to each 
other (: 124-125) 
 

 Quando aplicadas exaustivamente no interior de um clã, essas distinções espaciais 

agrupam conjuntos de name-sets a partir de sua posição relativa, formando os chamados sub-

clãs. Seria possível, a princípio, determinar quais name-sets de um certo clã fazem parte dos 

conjuntos “de jusante” e “de montante” (ver Crocker 1967: Appendix, diagram 4)111. 

 Em sua tese, Crocker (1967) interpreta essas divisões sub-clânicas como expressões 

funcionalmente vazias do “parentesco por contiguidade”. Isto é, os sub-clãs seriam 

hipóstases de uma noção difusa de que os name-sets adjacentes no interior de um clã são 

parentes mais próximos entre si. Os conjuntos sub-clânicos não teriam quaisquer correlatos 

matrimoniais e residenciais, além de não expressarem nenhum tipo de assimetria, algo 

amplamente refutado pela literatura etnográfica posterior112. Assim, na interpretação do 

etnógrafo, “the sub-clan is a highly anomalous unit both in Bororo theory and in their 

practices” (Crocker 1967: 121).  

 Para Crocker, essas “unidades anômalas” funcionariam como uma espécie de veículo 

para produzir uma interferência entre o “princípio da ordem de precedência” entre name-sets 

e o “princípio do parentesco por contiguidade”. Vejamos de que maneira.  Segundo o autor, 

todas as vezes em que a noção de sub-clã foi acionada por alguém durante seu período de 

campo foi para reivindicar o direito de assumir as prerrogativas de um name-set vizinho que, 

 
111 O problema dos boe eiadadawuge, os “do meio”, será abordado mais adiante. 
112 O etnógrafo, posteriormente, muda implicitamente de opinião sobre a existência de assimetria de prestígio 
entre os sub-clãs (Crocker 1969a). 
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na ocasião, não contava com um representante na aldeia (Crocker 1967: 141). Na ausência 

de uma pessoa que porta certo título na aldeia, seu “irmão mais novo onomástico” imediato 

– isto é, o próximo no rank clânico de name-sets – assume suas prerrogativas político-

cerimoniais. A ordenação entre name-sets “irmãos mais novos” e “irmãos mais velhos”, no 

entender de Crocker, não tem nenhuma relação com divisões sub-clânicas. Assim, em uma 

situação em que o name-set X (rank 1) está ausente na aldeia, um name-set Y (rank 2) deveria 

substituí-lo. No entanto, um name-set Z (rank n) poderia reivindicar a precedência na 

substituição – suplantando seu “irmão mais velho onomástico” – ao alegar pertencer ao 

mesmo sub-clã do name-set X. Para Crocker (1967), esta seria a única situação em que o sub-

clã teria qualquer “conteúdo funcional”. Em suma, o sub-clã seria uma forma de contornar 

a ordem de precedência. Tamanha é a anomalia que tal “principio de desorganização” 

representa aos olhos de Crocker (ibid), que o etnógrafo chega a afirmar que não sabe “why 

it should even exist in the bororo scheme of social organization” (: 140). 

 Há certas formas de se referir aos sub-clãs que Crocker não leva em conta em sua 

tese de 1967, mesmo elas já estando presentes na primeira menção a estas subdivisões na 

literatura (diagrama 11). Os sub-clãs de cinco dos oito clãs (todos os da metade Tugarege e 

os Kie na metade Ečerae) podem ser referidos como čoreuge (“os pretos”) e kujagureuge (“os 

vermelhos”). Com ainda menos exceções, os sub-clãs também podem ser referidos como 

kurireuge (“os grandes”) e kugurireuge (“os pequenos”) e como emana-mage (“irmãos mais 

velhos”) e ewie-mage (“irmãos mais novos”). Nos clãs em que todas as designações podem ser 

aplicadas alternativamente, os “pretos” são também os “grandes” e os “irmãos mais velhos”, 

em oposição aos “vermelhos”, “pequenos” e “irmãos mais novos” (Viertler 1972: 227-220). 

Com relação às espaciais dos sub-clãs, os “pretos/grandes” tendem a ser coextensivos aos 

“de jusante”, as únicas exceções sendo os clãs Aroroe na metade Tugarege e o clã Bokodori 

Ečerae. Como o leitor deve ter notado, tais designações correspondem aos mesmos códigos 

utilizados nos nomes bororo para exprimir diferenças de prestígio entre name-sets. Desta vez, 

porém, tais códigos produzem divisões duais e, a princípio, exaustivas no interior de cada 

clã. No diagrama 12, reproduzo a compilação de Viertler (1972) de todas as designações 

alternativas registradas na literatura para os segmentos sub-clânicos em cada clã113.  

 As assimetrias contidas nas designações sub-clânicas dizem respeito a variações dos 

aroe iedaga-mage (“totens”) do clã em questão, assim como ocorre na formação dos nomes que 

distinguem name-sets entre si. As divisões sub-clânicas designariam diferenças na qualidade 

das riquezas distribuídas no interior do clã. Vimos, contudo, que essas riquezas são, a 

 
113 Algumas das exceções aos códigos acima mencionados serão abordadas mais à frente. 
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princípio, associadas a name-sets específicos, e não genericamente a sub-clãs. É importante 

compreender, portanto, como a bipartição espacial dos sub-clãs interage com a distribuição 

dos name-sets no interior de cada clã.  

   

 

 

Diagrama 12: Modos alternativos de designar os sub-clãs (Viertler 1972: 213). Metade Tugarege à 

direita e metade Ečerae à esquerda; designação dos clãs na parte externa do círculo. 
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Diagrama 13: Distribuição do prestígio no espaço. Metade Ečerae acima e metade Tugarege abaixo, 

leste/topo da aldeia à esquerda (Viertler 1972: 231). 

 

 Aqui, vale notar, reencontramos o problema de Crocker (1967) abordado acima. Pois, 

para este, a distinção entre sub-clãs não concordaria com a ordem de precedência entre name-

sets. Todavia, seus próprios dados e, de forma mais clara, os dados de Viertler (1972), indicam 

o contrário. No diagrama 13, Viertler (1972) ilustra a distribuição da ordem de precedência 

entre name-sets no espaço em cada clã (cada número no diagrama representa a posição relativa 

de um name-set na ordem de senioridade clânica). A etnógrafa não nota, contudo, uma 

característica importante do padrão de distribuição que aparece em seu diagrama: para além 

das variações em cada clã, na grande maioria deles os name-sets com rank 1 e 2 são contíguos, 

assim como os name-sets com rank 3 e 4 (e 5, quando pertinente). Também na maioria dos 

clãs, os name-sets com rank 1 e 2 ocupam o “setor jusante” do clã, dado que o leste/montante 

está à esquerda no diagrama. Como vimos, os sub-clãs “grandes” tendem a estar situados à 
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jusante, mas há algumas exceções. Uma delas é o clã Aroroe, no qual “os grandes/pretos” se 

situam à montante, invertendo o padrão geral. No Diagrama 13, os Aroroe também invertem 

o padrão de distribuição dos próprios name-sets, situando os name-sets com rank 1 e 2 no “setor 

montante” do clã114. Assim, a distribuição dos name-sets no interior dos clãs parece concordar 

com a diferença de prestígio ressaltadas na divisão espacial destes em sub-clãs: os name-sets 

que estão no topo do rank clânico tendem a ocupar (no modelo ideal da aldeia) o setor 

associado ao sub-clã mais prestigioso (“preto”/“grande”/“irmão mais velho”)115. 

 Crocker (1967) parece também esvaziar o conteúdo político dos sub-clãs ao 

apresentar o “conselho dos chefes” como sendo composto apenas por chefes de clã, isto é, 

por pessoas dos name-sets mais prestigiosos de cada clã presentes na aldeia. Como nota 

Viertler (1972: 247), não é possível falar em chefes de clã, e sim em chefes de sub-clã, dado 

que cada clã deve sempre ter dois representantes no “conselho”, um para cada sub-clã. 

Mesmo Crocker (1977a; 1977b; 1985), em trabalhos posteriores, passa a usar exclusivamente 

a expressão “chefe de sub-clã”. Crocker (1969a; 1977a) passa também a reconhecer 

implicitamente a assimetria entre sub-clãs ao estabelecer um esquema de repartição dos aroe 

iedaga-mage (“totens”) entre as diferentes escalas de segmentação. Segundo o etnógrafo cada 

aroe se manifestaria em duas formas, “macho” e “fêmea” (ou “grande” e “pequeno”/ ”preto” 

e “vermelho”), associado aos dois sub-clãs de seu respectivo clã. Já as “linhagens” (name-sets) 

seriam associadas à aspectos mais específicos desses aroe, como, por exemplo, o name-set 

Bokodori Akiri (Unha do Tatu-Canastra). Em outras palavras, os “totens” seriam 

decompostos progressivamente a partir de um esquema parte-todo de forma homóloga aos 

segmentos sociológicos. Há, contudo, razões para discordar desse modelo de Crocker. 

 Como vimos ao analisar a composição dos nomes, os principais modos de produzir 

contraste entre name-sets são justamente os mesmos utilizados para distinguir sub-clãs: 

“irmãos mais velhos”/”irmãos mais novos”, “pretos”/”vermelhos” e “grandes/pequenos”. 

Esses códigos, no nível dos name-sets, produzem distinções hierárquicas não-binárias. O 

contraste “irmão mais novo”-“irmão mais velho” é, evidentemente, uma distinção relativa 

 
114 Os Bokodori Ečerae também formam uma exceção que será abordada mais adiante. 
115 Crocker (1967) já notava em sua tese alguns indícios de que os sub-clãs tinham uma realidade menos 
fantasmagórica que aquela a qual pretendia os relegar: “the Bororo often say that a lineage may assume the rank 
and prerogatives of a non-represented lineage only if the two are in the same sub-clan” (: 142). No entanto, 
seguir a ordem de precedência, segundo ele, seria “the traditionally correct method” (: 142). Mesmo se a ordem 
de precedência e a divisão sub-clânicas não forem contraditórias, como argumentamos aqui, a questão de 
Crocker sobre a interferência entre dois princípios de ordenação se mantém quando se trata dos name-sets 
“miúdos” (Viertler 1972), isto é, aqueles que não tem nenhum rank. Em um exemplo dado por Crocker (1967), 
um homem de um desses name-sets não-ranqueados reivindica o lugar de chefe clânico em função de fazer parte 
do mesmo sub-clã do name-set mais prestigioso. Mais à frente veremos como esta contradição também 
desaparece se partirmos de uma imagem menos estática da distribuição de conjuntos onomásticos no espaço 
entre os Bororo. 
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que permite abarcar um número indeterminado de unidades. Já o código cromático “pretos”-

“vermelhos”, como vimos, é uma redução de um espectro mais amplo de contrastes que 

inclui o amarelo e o branco, o que permite também a produção de um rank de ao menos 

quatro posições relativas116. A oposição entre “grande” e “pequeno” (“macho” e “fêmea”, 

alternativamente), por sua vez, também pode ser desdobrada. Se olharmos, por exemplo, as 

cerimônias derivadas do aroe jaguar (EBI: 123-124), podemos notar que há a cerimônia do 

jaguar macho, ou “grande”, do jaguar fêmea, e do jaguar filhote (adugo oro). Essa mesma 

tripartição é relevante na produção de nomes (EBII). 

 É possível afirmar, portanto, que as designações sub-clânicas são simplificações duais 

de séries de relações assimétricas transitivas (entre name-sets) que abarcam n elementos. A noção 

de Crocker (1967) de que haveria uma homologia entre escalas de “segmentação social” e 

diferenciações cada vez mais específicas dos aroe iedaga-mage de cada clã não me parece 

precisa. As distinções entre a escala dos name-sets e a dos sub-clãs é efetuada por meio da 

aplicação recursiva de um mesmo conjunto de séries de contrastes, e não por uma distinção 

escalar entre parte e todo.  A emergência dos sub-clãs é resultado de uma mudança de escala 

que mantém as mesmas distinções assimétricas, subsumindo os n contrastes no interior dos 

clãs a uma forma dual. 

 

Sub-clãs: correlatos residenciais e matrimoniais 

 

 Como vimos no capítulo 1, as casas em uma aldeia bororo são formadas sobretudo 

por critérios onomásticos – e não por configurações cognáticas. A alta mobilidade inter-aldeã 

faz com que as casas sejam frequentemente compostas por pessoas de um mesmo clã cujos 

laços genealógicos não podem ser traçados (Crocker 1967; 1985). A princípio, a relação entre 

a localização exata dos name-sets no interior do clã (no plano ideal da aldeia) não seria relevante 

para as configurações residenciais (nas aldeias “dos vivos”): as casas teriam sua localização 

no perímetro da aldeia e sua composição determinadas apenas por critérios clânicos. No 

entanto, desde a descrição de Lévi-Strauss (1936: 272-273) da aldeia Kejari há indícios na 

literatura etnográfica de uma associação entre as casas e os sub-clãs, algo que fica implícito 

nos diagramas dos missionários salesianos (Diagrama 11; ver também EBI: 436) e em outros 

registros etnográficos. 

 
116 As combinações de cores ainda permitem multiplicar a possibilidade de contrastes assimétricos (Levak 1971; 
Dorta 1981). 
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 Em um caso relatado por Viertler (1972) podemos entrever essa associação: uma 

mulher Iwagududoge “preto”, durante uma briga com uma co-residente de mesmo sub-clã, 

é ameaçada de ser “jogada para os kujagureuge (os vermelhos)” (: 148), isto é, de ter que se 

mudar para a casa do sub-clã “menor”. Viertler (ibid) entende o caso como uma ameaça de 

“rebaixamento”, em oposição às práticas de “levantamento”. Ademais, a mesma autora 

sugere em seu livro A Refeição das Almas (1991) que haveria uma associação entre sub-clãs e 

casas também no mundo dos aroe. Na aldeia dos mortos, as casas, ao invés de serem 

revestidas com palha, são cobertas de penas, porém as penas que cobrem as casas “dos 

irmãos mais velhos” seriam mais belas que as “dos irmãos mais novos” (Viertler 1991: 36-

37). 

 A questão só vai ganhar maior clareza no livro Mulheres, homens e heróis (1986) de 

Caiuby Novaes, onde há uma importante contribuição etnográfica ao problema dos sub-clãs, 

delineando com maior clareza suas consequências residenciais e seus efeitos nas tramas de 

relações intra-aldeãs. A autora registra uma separação residencial entre sub-clãs que, nos 

termos de seus interlocutores, se traduz em uma norma: “’čoreu (‘preto’) não pode morar com 

kujagureu (‘vermelho’)’” (: 116). Em concordância com a afirmação, Caiuby Novaes (ibid) 

registra a presença de uma casa para cada sub-clã em grande parte dos clãs presentes na aldeia 

Córrego Grande, na década de 1970117.  

 Esta divisão residencial tem consequências para as relações cotidianas. Em seu livro, 

Caiuby Novaes (1986) apresenta os dados de um registro exaustivo das relações de visitação, 

dos favores e dos serviços rituais temporários estabelecidos entre as casas da aldeia Córrego 

Grande, durante quatro períodos distintos. Esta documentação do dia a dia da aldeia permite 

à autora entrever alguns padrões interessantes. Primeiramente, ela nota que casas de clãs 

adjacentes no perímetro da aldeia tendem a manter relações cotidianas intensas. Um de seus 

interlocutores, saudoso das aldeias do passado, nota que essa proximidade entre casas 

adjacentes produzia relações de parentesco (-obe): “marigudu (antigamente), as casas eram bem 

juntas umas das outras e podiam fazer iwobe, um olhava a casa do outro” (Caiuby Novaes 

1986: 121). Como analisamos no capítulo 1, o termo -obe (“parentes”) diz respeito tanto aos 

laços clânicos idealmente uterinos produzidos pela nominação quanto ao parentesco 

cognático “de sangue” (ou raka) produzido pela procriação e/ou pela convivência. Como 

 
117 Durante minha visita à aldeia Apido Paru, enquanto fazia um esboço de um censo, percebi que em uma casa 
onde moravam apenas pessoas do clã Iwagududoge “vermelho” havia uma mulher Iwagududoge “preto”. 
Tendo em mente a etnografia de Caiuby Novaes, indaguei minha interlocutora no momento, Jurema Adugo 
Oro, se “podia” morar čoreu com kujagureu. A resposta foi negativa, Jurema então justificou que a situação era 
temporária, dado que a aldeia era recente e a mulher em questão estava solteira. Pessoas mais jovens, contudo, 
me disseram não haver nenhum impedimento.  
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aponta o interlocutor de Caiuby Novaes, o parentesco pode “transbordar” para além dos 

limites das casas e dos clãs, algo que é produzido pela (e se reflete na) intensidade de relações 

cotidianas entre casas adjacentes..  

 O que mais nos interessa no momento é um segundo padrão identificado pela 

etnógrafa. Haveria um contraste entre a intensidade de relações entre os chamados 

“encostados” (casas de clãs distintos porém adjacentes) e entre casas associadas a diferentes 

sub-clãs de um mesmo clã (Caiuby Novaes 1986: 117-118). Enquanto os clãs “encostados” 

mantém relações intensas, as visitações e troca de favores entre casas “pretas” e “vermelhas” 

de um mesmo clã são muito baixas, delineando uma espécie de cisão entre os sub-clãs no 

que diz respeito às interações cotidianas. A etnógrafa aponta que esse corte de relações é 

ainda mais intenso entre mulheres com pequena diferença de idade relativa, porém de sub-

clãs distintos (ibid). Portanto, ao nível das relações cotidianas, casas de sub-clãs distintos 

tendem a se “repelir”, aproximando-se dos clãs adjacentes. 

 Todavia, a natureza do que se chama de “sub-clã” do ponto de vista residencial não 

é unívoca. Existe uma certa oscilação entre uma identificação entre casas e sub-clãs e entre 

casas e certos name-sets – mais precisamente, o name-set da mulher sênior cujo marido 

construiu a casa em questão. A “chefe” (head) da casa, nos termos de Crocker (1967). No que 

diz respeito à separação residencial, Caiuby Novaes (1986) se expressa da seguinte maneira: 

“pessoas do mesmo clã mas de linhagens [name-sets] diferentes ou de diferentes sub-clãs não 

devem morar na mesma casa” (: 116). Em outro momento, a autora associa explicitamente 

as casas a name-sets específicos, e não simplesmente a sub-clãs (ibid: 108). Diante disto, a 

afirmação “’čoreu (‘preto’) não pode morar com kujagureu (‘vermelho’)’” passa a ter um 

significado menos unívoco. Não fica claro se essa oposição consiste em uma distinção entre 

conjuntos de name-sets delimitados de antemão – os que vimos chamando de “sub-clãs” até 

o momento – ou de um contraste relativo e contextual que permite exprimir diferenças de 

prestígio em circunstâncias variadas. Esta última possibilidade torna-se mais atraente uma 

vez que afastamos a noção de que a diferença entre sub-clã e name-set é entre o todo e a parte, 

como pretende Crocker (1977a). Pensar a distinção “preto” e “vermelho” (e os outros 

códigos que expressam assimetrias entre os Bororo) como uma oposição circunstancial, 

potencialmente transitiva e recursiva ou fractal, permite dessubstancializar a noção de “sub-

clã”. Fazê-lo, contudo, não é transformar essa noção em algo fantasmagórico ou “desprovido 

de função” – como o faz Crocker (1967) –, e sim abandonar a noção de um conjunto estático, 

afastando a reificação implícita do sub-clã que o torna um “grupo” ou “segmento” de 

contornos definíveis a priori. Isto nos permitiria compreender, ademais, algumas indicações 
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esparsas de que os contrastes do tipo “preto”-“vermelho” poderiam se aplicar inclusive a 

setores de uma mesma casa (Lévi-Strauss 1936). 

 No entanto, é necessário ver o problema dos correlatos residenciais dos sub-clãs 

ainda sob outro ponto de vista. Ao considerar relações entre casas enquanto relações entre 

segmentos onomásticos (no caso, sub-clãs), é importante ter em mente, como aponta Caiuby 

Novaes (1986), que se trata sobretudo de relações entre mulheres, pois os homens casados 

de mesmo clã se dispersam por diferentes casas em função da uxorilocalidade. Assim, para 

pensar de que forma a distinção sub-clânica afeta a residência masculina é necessário se 

perguntar sobre os correlatos matrimoniais desses conjuntos de name-sets. Este é um antigo 

problema da “bororologia” que se tornou célebre por meio da leitura que Lévi-Strauss 

(1958a; 1958b) faz de um artigo de Albisetti (1948). Este último, após ilustrar as alianças 

permitidas entre clãs em um diagrama, afirma que, ao buscar um cônjuge: 

 

deve-se respeitar não só o clan, mas também as subdivisões. Assim 
um Bocodori xobuguiu [“de montante”], procurará nos clans legais, um 
xobuguiu; um Aróroe boe eiaddaddáu [“do meio”] procurará nos clans 
legais, um boe eiaddaddáu (Albisetti 1948: 8) 

 

 Haveria, portanto, uma espécie de endogamia entre sub-clãs de mesmo rank, algo 

que Lévi-Strauss (1958b) radicaliza ao afirmar que “estaríamos diante de três subsociedades, 

cada uma delas composta por indivíduos sem relação de parentesco com as duas outras: os 

superiores, os médios e os inferiores” (: 158-159). Crocker (1967), posteriormente, iria negar 

enfaticamente a existência desse tipo de “endogamia” ou mesmo da existência de qualquer 

correlato matrimonial dos sub-clãs: 

 

It must be emphasized that the Bororo do not, in statement or fact, 
insist that “same level” sub-clans of different moieties should marry 
each other, i. e., that Xobigiwuge marry Xobugiwuge, Xebegiwuge 
marry Xebegiwuge, and so on. Actual marriages do not show any 
trend in this direction at all. Nor do the Bororo say they do, or 
should, or ever did. Informants explicitly denied the existence of 
any such preference. I do not know where Albisetti got this notion, 
and certainly Lévi-Strauss’ argument founded on it is completely 
without empirical support (Crocker 1967: 210) 

 

 Trabalhando na mesma aldeia que Crocker alguns anos mais tarde, Viertler (1972) 

retoma a noção de Albisetti (1948), reafirmando a preferência pelo casamento entre pessoas 

de sub-clãs de mesmo rank. Nas palavras da autora: 
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As uniões são boas ou más de acordo com a igualdade ou 
desigualdade de prestígio dos homens envolvidos. São boas as 
relações entre iorubadarege [“aliados”] de mesma cor ou tamanho: 
vermelho com vermelho, preto com preto, miúdo com miúdo, 
graúdo com graúdo (Viertler 1972: 281) 

 

 Segundo Viertler (ibid: 281-283), essa preferência ocorreria em função de um desejo 

de coerência entre as trocas cerimoniais e matrimoniais. Os sub-clãs “grandes” deteriam 

prerrogativas sobre as cerimônias e os ornamentos mais importantes. Essas cerimônias, por 

sua vez, são executadas por seus iorubadare-ge (“aliados”) – e não pelo próprio dono na 

cerimônia, como vimos. As alianças matrimoniais efetivas funcionam como canais por onde 

fluem essas trocas cerimoniais e, como as cerimônias mais importantes devem ser cedidas a 

sub-clãs “grandes” por outros sub-clãs “grandes”, o casamento entre pessoas de rank 

próximo permitiria atualizar as alianças rituais mais prestigiosas corretamente. O que não 

significa que não haja alianças mítico-cerimoniais entre sub-clãs de rank distinto, e sim que 

estas últimas atualizam alianças rituais menos importantes e, por isso, são menos desejadas. 

Não é apenas no trabalho de Viertler (1972), ademais, que encontramos essa preferência 

reafirmada. Airugodu, interlocutor de Caiuby Novaes (1986) na aldeia Córrego Grande, após 

explicar a origem mítica das alianças, afirma que é a partir delas que se deve “distribuir” os 

cônjuges: “um ecerae com um tugarege, os maiores com os maiores, os menores com os 

menores” (: 185). 

 Devemos notar aqui que a noção de “maiores com os maiores” e “menores com os 

menores” mantém a mesma ambivalência notada mais acima sobre as casas: tratam-se de 

name-sets ou sub-clãs? Neste caso fica ainda mais claro que a afirmação diz respeito a ambos. 

Dado que as prerrogativas rituais são, a princípio, de name-sets singulares, a “endogamia de 

rank” se aplica sobretudo a estes últimos. A noção de “maior” e “menor”, por sua vez, 

permite tratar a questão de forma simplificada e genérica, o que imediatamente subsume 

essas unidades em “sub-clãs”. Ainda assim, veremos mais à frente em maior detalhe quais 

mecanismos permitem passar do name-set ao sub-clã. Em outras palavras, analisaremos no 

que consiste essa “simplificação”. Por ora, voltemos ao problema dos correlatos residenciais 

dos chamados sub-clãs. 

 É importante notar que a dispersão residencial entre mulheres de, nas palavras de 

Caiuby Novaes (1986), “posições hierárquicas diferentes” (: 54), é um fenômeno homólogo 

à dispersão matrimonial masculina por critérios de prestígio. As diferenças de prestígio 

traduzíveis em “sub-clãs” produzem uma disjunção residencial e matrimonial, tanto para os 

homens quanto para as mulheres. Este fenômeno faz parte da mesma tendência à dispersão 
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de germanos de mesmo sexo cujos contornos foram esboçados no capítulo anterior – 

especialmente se lembrarmos que os sub-clãs podem ser designados como “irmãos mais 

velhos” e “mais novos”. A tendência à disjunção residencial e matrimonial de pessoas de 

mesmo clã (germanos classificatórios) por razões de prestígio dos títulos reitera, no plano 

onomástico, a preferência pelo não redobramento de aliança que se aplica inclusive a irmãos 

reais (ver capítulo 2). A “imprevisibilidade estrutural” de um regime que se comporta de 

forma “semi-complexa” se expressa por meio da dispersão matrimonial de uma relação que, 

em regimes elementares, é subsumida a um “indivíduo estrutural”: a germanidade. Vista 

desse ângulo, a “endogamia de prestígio” bororo é uma dispersão onomástica entre “irmãos 

mais velhos” e “mais novos”. 

 No capítulo anterior, vimos como o caráter “não-comutativo” (Viveiros de Castro 

1990) do regime matrimonial bororo faz com que este dependa fundamentalmente de uma 

configuração contingente de alianças, dado que estas não devem ser repetidas. Retoma-se, 

assim, um aspecto da antiga definição levistraussiana de “complexidade”, da qual Héritier 

(2017[1981]) buscou se afastar: a interferência incontornável entre “estrutura” e 

“acontecimento” (Lévi-Strauss 1965). A “endogamia de prestígio” aqui apresentada permite 

retomar o outro aspecto dessa definição: a centralidade de critérios externos ao parentesco 

propriamente dito no direcionamento das alianças matrimoniais – também uma característica 

das chamadas “sociedades de Casas” (Lévi-Strauss 1981; 1984). Isto é, a beleza dos adornos 

e cerimônias, traduzido na oposição “pretos”/“vermelhos”, vem ao primeiro plano na 

definição do cônjuge ideal. A terminologia de parentesco, em contraste, interage com o 

regime matrimonial apenas de maneira indireta, não atuando positivamente no mapeamento 

de possibilidades matrimoniais. 

 A etnografia posterior a Crocker (1967), portanto, retomou a relevância matrimonial 

e residencial que o etnógrafo havia retirado dos chamados “sub-clãs”. Todavia, não se trata 

de decidir se os sub-clãs são segmentos funcionais ou a-funcionais, e sim de compreendê-los 

como um dos modos de exprimir as diferenças de prestígio intra-clânicas, estas sim 

fundamentais tanto para a residência quanto para o casamento. A disjunção entre “pretos” e 

“vermelhos”, por sua vez, desloca a “anomalia” que Crocker encontrou nos sub-clãs para 

outra escala, a dos clãs. Visto que as diferenças de prestígio produzem cisões nas relações 

cotidianas, nos laços cerimoniais, nas composições residenciais e nos casamentos, o que 

constitui, afinal, um “clã”? 
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Da natureza dos clãs 

 

 As “fronteiras” inter-clânicas, nos termos de Crocker (1967; 1979; 1985), delimitam 

o ponto onde cessam as diferenças de grau (pretos e vermelhos, grandes e pequenos, irmãos 

mais velhos e mais novos) e instituem-se as de natureza – afirmação que deve ser entendida 

em seu sentido propriamente ontológico, e não apenas sociológico. Referindo-se aos clãs 

como “eight kinds of humanity” (Crocker 1985: 65) ou “different states of being” (ibid: 267), 

Crocker põe ênfase na heterogeneidade entre esses segmentos do cosmos bororo. Como já 

afirmamos aqui, os clãs formam conjuntos de seres humanos e não-humanos que são 

idealmente exaustivos: “they have no doubt that everything belongs to somebody, and if they 

do not know it, it is because today the knowledge of the people is limited” (Levak 1971: 67). 

Contudo, talvez seja mais preciso afirmar que tudo o que é conhecido deve fazer parte de um 

clã, dado que o descobrimento é o modo pelo qual um ser ou “coisa” passa a ser subsumido 

a uma das oito classes de seres. Esse esquema, como sugere Crocker (1967), não é exclusivo 

ao tempo mítico: “the Bororo claim that this principle continues to operate. The barae, or 

Brazilians, are also among the aroe of the Bokodori Exerae because it was a member of this 

clan who saw the first Brazilian” (: 125). 

 A relação entre uma pessoa e os animais, objetos, plantas e aspectos da paisagem 

associados a seu clã não é marcada por nenhum comportamento especial ou tratamento 

ritual. A relação é mediada pelas contrapartes subaquáticas desses seres, seus duplos aroe que 

habitam o mundo dos mortos. Estes, tais como foram descritos nas “ancient revelations of 

the aroe etawarare [“xamã das almas”, ou, literalmente, “dono do caminho dos aroe”]”, são 

“plumed and banded and ornamented in awe-ful ways, far larger than and different from 

their natural derivatives” (Crocker 1985: 268). Assim, os “totens” clânicos são sobretudo os 

aroe, e não suas contrapartes no mundo dos vivos. Como argumentamos no capítulo 1, os 

aroe são seres puro-nome e puro-ornamento. A relação entre as espécies e objetos de um clã 

e uma pessoa de um mesmo clã é indireta, passando por uma triangulação com a forma aroe 

desses seres. Os ornamentos e nomes (ou a “pele” e o “sopro”) dos humanos derivam do 

mesmo conjunto, por exemplo, que a pele e os nomes dos animais do clã – dado que a 

aparência dos animais é dita derivar do padrão de ornamentação de suas contrapartes aroe, e 

não o contrário (Crocker 1985).  

 As séries de contrastes redutíveis aos pares “preto” e “vermelho”, “grande e 

pequeno”, “macho e fêmea” e “irmão mais velho” e “mais novo” formam os únicos critérios 

coerentes e exaustivos que permitem agregar características que atravessam o conjunto dos 
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seres (humanos e não-humanos) que compõe o clã. No entanto, como vimos, essas 

diferenças dizem respeito a variações de uma mesma espécie ou objeto, não sendo aplicável 

entre as espécies e objetos. Embora haja aroe mais importantes, associados a cerimônias mais 

prestigiosas, nada indica que se possa utilizar tais códigos para contrastá-los entre si. Resta, 

assim, o problema dos critérios que constituem o conjunto de aroe do clã como um todo. 

Crocker (1967), em sua tese, cede como que por exaustão à hipótese de que esses conjuntos 

seriam arbitrários:  

 

[…] in spite of a good deal of work on this in the field and 
afterwards, I was unable to discover any systematic “differences” 
and contrasts between the groups of aroe that parallel the 
distinctions between the clans made by the natives (: 124). 

 

 Os “totens” de um clã são de conjuntos altamente heterogêneos. A diferença entre 

os clãs geralmente é definida por meio da suposta ausência de intersecção entre os conjuntos 

de aroe de clãs distintos – embora, como veremos, esta não seja uma definição suficiente. 

Outra forma de definir os limites do clã é por referência aos heróis míticos cujos feitos 

forjaram o conjunto das riquezas clânicas, agregando-as aos seus títulos e formando o que 

chamamos aqui de name-sets. A mitologia bororo não narra de que forma cada herói passou 

a ser associado a um clã, e sim como heróis associados de antemão a certos clãs formaram 

progressivamente um conjunto de riquezas. A diferença entre os clãs é pressuposta. Sobre 

isto, Crocker (1967: 117) menciona um mito em que os clãs são ditos descenderem de 

pequenos insetos, pássaros ou plantas, vivendo isoladamente e guerreando entre si – situação 

que será transformada por Baitogogo, como veremos. Esses seres que originaram os clãs 

poderiam ser referidos como emuga-mage (“mães”), em contraste com os “totens” e heróis 

comuns que seriam iedaga-mage (“nominadores”) para seus clãs. O único mito que encontrei 

nos registros salesianos que se assemelha à descrição de Crocker não identifica os clãs aos 

mesmos insetos e pássaros presentes na lista do etnógrafo (Crocker 1967: 117; EBII: 403). 

Todavia, as “mães” dos clãs são mencionadas também por Levak (1971) e por Caiuby 

Novaes (1986). Estes etnógrafos notam que os Bororo “are not proud to be descendants of 

those ancestors” (Levak 1971: 142). Assim, a referência a tais animais, considerados 

insignificantes, seria usada sobretudo em insultos e provocações entre clãs (Caiuby Novaes 

1986: 147). 

 Se seguirmos os dados de Crocker (1967) sobre as “mães” dos clãs bororo, 

dificilmente elas poderiam ser motivo de vergonha para o clã, visto que os nomes de três dos 

quatro clãs na metade Tugarege seriam derivados dessas emuga-mage (“mães”): os Aroroe, cujo 
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nome se refere à larva de borboleta aroro; os Iwagududoge, as gralhas (iwagudu); e os 

Apiborege, os “donos da palmeira acuri” (apido-are-ge). Outros três clãs são nomeados a partir 

de aroe iedaga-mage (“totens”): o clã Bokodori Ečerae, nome derivado do tatu-canastra 

(bokodori), e o clã Kie (“antas”) na metade Ečerae; e, na metade Tugarege, o clã Paiwoe, nome 

que faz referência ao bugio (pai). Os dois clãs restantes, ambos na metade Ečerae, são os 

Baadojeba “de montante” e “de jusante”, termo traduzível como “os planejadores da aldeia”, 

título de seus chefes maiores, Bakorokudu e Akaruio Bokodori, que são generalizados para 

o clã (Crocker 1967; Levak 1971). A designação destes clãs são as únicas que, por vezes, 

utilizam a distinção montante-jusante para produzir diferenças inter-clânicas (e não intra-

clânicas, como no caso dos sub-clãs). Tratam-se, contudo, de clãs distintos, possuidores de 

conjuntos de aroe diferentes118. A posição dos clãs no círculo da aldeia apresenta variações 

importantes nos diferentes modelos presentes na literatura. No entanto, é possível simplificar 

a situação por meio do seguinte esquema119: 

  

 

 

Diagrama 14: Os clãs no espaço (Crocker 1967) 

 
118 O termo baadojeba especificado pelos elementos “de montante” e “de jusante” é apenas a alternativa mais 
usual entre outras denominações possíveis. Levak (1971) produz uma longa análise de todas as designações 
alternativas desses dois clãs. 
119 Para uma síntese das variações presentes na literatura etnográfica no que diz respeito à posição dos clãs no 
círculo aldeão, ver Drago (2018: 243). 



 159 

 

 Os seres que dão nome a seis dos oito clãs – incluindo os que são considerados 

“mães” do clã – estão entre os aroe iedaga-mage do clã (as exceções sendo os clãs Baadojeba), 

embora não haja indícios de que tais seres ocupem uma posição de destaque no conjunto 

dos “totens” clânicos. Os aroe que servem de denominação geral do clã não parecem se 

destacar do conjunto geral por nenhuma razão especial: a “escolha” parece ser arbitrária. 

 As riquezas derivadas do conjunto de aroe associado a cada clã se distribui de forma 

não-homogênea no interior deste. Os nomes, cerimônias e ornamentos derivados de um aroe 

podem estar mais ou menos distribuídos, tornando a unidade e os contornos do clã menos 

definidos. No que diz respeito à distribuição interna aos clãs, a não-homogeneidade pode 

permitir a construção de contrastes sub-clânicos, algo que ocorre nos casos em que a 

distinções de prestígio do tipo “preto”-“vermelho” não são aplicáveis. O clã Bokodori 

Ečerae é uma dessas exceções. É possível produzir, neste clã, uma tripartição sub-clânica 

entre Bokodori (tatu-canastra), Čibae (araracanga) e Okoge (dourado), indo do conjunto de 

name-sets mais à montante ao mais à jusante (diagrama 12). O nome do sub-clã de Kaigu, 

chefe/título mais importante, é comumente generalizado para o clã, que passa então a ser 

denominado Bokodori Ečerae.  

 A prevalência dessa distinção “de natureza” entre os sub-clãs dos Bokodori Ečerae 

– em contraste com as distinções “de grau” mais comuns entre os outros clãs (“pretos” e 

“vermelhos”) – é, talvez, explicável por outra singularidade desse clã. Os Bokodori Ečerae 

são o único clã em que os dois name-sets mais importantes ocupam posições diametralmente 

opostas do setor do perímetro aldeão ocupada pelo clã. Kaigu (rank 1) e Ino Kuri (rank 2) 

ocupam, respectivamente, os limites leste e oeste do arco clânico. Por esta razão, entre os 

Bokodori Ečerae, os sub-clãs não poderiam ser distinguidos entre “pretos” e “vermelhos”, 

visto a pequena diferença de prestígio entre os dois grandes chefes: “it would be quite 

improper to call Inukuri Red because, as we have already seen, the Reds are identified with 

Younger Brothers and Small People, and Inokuri is neither of them” (Levak 1971: 128). A 

diferença na distribuição das riquezas derivadas dos aroe no interior do clã é então trazida ao 

primeiro plano, produzindo contrastes sub-clânicos a partir de diferentes animais cujas 

riquezas se concentram em diferentes “setores” infra-clânicos. A primazia do herói-name-set 

Kaigu é então afirmada pela generalização do nome de seu sub-clã para todo o clã: Bokodori, 

o tatu-canastra. 

 A razão para a singularidade da distribuição do prestígio no espaço entre os Bokodori 

Ečerae dificilmente pode ser explicada de forma definitiva com os dados disponíveis. No 
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entanto, uma hipótese nos permite introduzir outra questão: o estatuto das “fronteiras” 

interclânicas. Como vimos, os clãs adjacentes tendem a manter relações cotidianas intensas, 

fazendo com que o -obe (“parentesco”) transborde os limites do clã. Isto, contudo, não ocorre 

apenas a posteriori por meio convivência, estando de certa maneira previsto no próprio 

modelo da distribuição dos name-sets no espaço. Os dados etnográficos e bibliográficos 

compilados por Viertler (1972) sobre a posição dos name-sets mais prestigiosos (“chefes de 

clã”) no espaço demonstram um padrão importante no que diz respeito a tal questão: 

 

 

 

 

Diagrama 15: Distribuição dos “chefes de clã” no espaço. Cada círculo, quadrado ou triângulo 

indica a posição registrada por um etnógrafo para o name-set mais prestigioso de cada clã. Diagrama 

designado por Viertler (1972: 230) como “os picos de prestígio”. 



 161 

 

 O diagrama acima compila a posição do name-set mais prestigioso no interior de cada 

clã em diferentes registros etnográficos. O que Viertler (1972) procura mostrar é uma 

tendência de que os name-sets chefes de clã “busquem a vizinhança” dos name-sets melhor 

ranqueados no clã adjacente. A consequência é que os name-sets mais prestigiosos tendem a 

habitar as “bordas” dos clãs, formando clusters interclânicos de prestígio em certas regiões do 

perímetro aldeão. A noção de Crocker (1967) de que o prestígio relativo só é relevante nas 

relações internas aos clãs é, portanto, limitada. Os limites inter-clânicos se mostram mais 

porosos do que a descrição de Crocker indica. Diante disto, podemos voltar à “anomalia” 

do clã Bokodori Ečerae. Se olharmos a posição anômala de Kaigu (rank 1 do clã Bokodori 

Ečerae) no setor “à montante” de seu clã, é possível notar que ele busca a vizinhança de 

Akaruio Bokodori (clã Baadojeba “de montante”), um dos boe eimejera, os chefes máximos da 

aldeia120. Essa espécie de atração mútua entre name-sets prestigiosos pode ser parte da 

explicação para o caráter anômalo da distribuição do prestígio entre os Bokodori Ečerae.  

 Sabemos agora que a adjacência é uma qualidade importante nas relações interclânicas, 

seja para as adoções onomásticas, seja para as relações cotidianas e a distribuição do prestígio 

no espaço. No que diz respeito aos conjuntos de aroe iedaga-mage de cada clã, Viertler (1972) 

sugere ainda que clãs contíguos possuem “maior número de aspectos comuns do que clãs 

afastados” (: 241). A etnógrafa oferece alguns exemplos: 

 

[...] os Badojeba Čobugiwu possuem, entre outras espécies, o 
tatupeba e os Bokodori, clã adjacente, possuem o tatu-canastra, 
além dos Paiwoe do outro lado, adjacentes aos primeiros, que 
possuem o tatu liso (jerego). Os Aroroe possuem o caititu e a 
queixada, adjacentes aos Iwagudu-doge possuidores da capivara, 
todos ungulados. Os gaviões maiores, aroe ečeba e kurugugwa, 
possuídos pelos Apiborege, são adjacentes aos Aroroe, donos de 
bakuguma (gavião-requinta). Os Kie possuem a sucuri que é vizinha 
às jibóias possuídas pelos Bokodori. Em suma, clãs adjacentes 
possuem qualidades semelhantes visto possuírem espécies mais 
próximas entre si. Por esta razão, o iedaga [“nominador”] pode 
recrutar indivíduos nascidos em lugares adjacentes ou próximos ao 
seu porque são semelhantes em conduta e força aos representantes 
de sua própria gente, isto é, “vizinhos” (: 241-242) 

 

 Essa distribuição de espécies próximas entre clãs adjacentes é uma sugestão 

interessante. No entanto, outra forma de repensar as relações que atravessam fronteiras 

 
120 Há certa oscilação na posição de Akaruio Bokodori no diagrama. No entanto, os trabalhos de Crocker (1967) 
e Levak (1971) fazem coro com aqueles que indicam que a posição desse chefe é na vizinhança do clã Bokodori 
Ečerae, e não no limite leste da aldeia. 
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clânicas passa por avaliar o quão “estanques” são os conjuntos de aroe dos clãs. Os nomes, 

ornamentos e as cerimônias derivadas de um aroe muitas vezes não são exclusivas a um só 

clã. Colocando ênfase sobre este ponto, Drago (2018) transcreve seu interlocutor Raimundo 

Itogoga: 

 

Cachorro é arigao, né, todo o conjunto deles Boe chama arigao. Mas 
cada um tem clã. Cachorro čorewu é iwagudu-dogedo preto. Cachorro 
ekurewu [amarelo], riscado, assim, kujagu pega-pega [rajado] é do 
iwagudu-dogedo kujagurewu, vermelho, né. Agora, tudo branco é 
bokodori ečeraedo; é edaga deles. Esses que têm listra amarela aqui na 
mão e amarelo em volta do olho, esses é lá em cima, é edaga de O 
Ečerae, Boro Ečerae. Cachorro, arigao, é assim: cada pintura tem um 
dono (: 263) 
 

 Essa distribuição é mapeada por um mito em particular, no qual os Iwagududoge 

descobrem os cães e distribuem algumas de suas variedades para a metade Ečerae, mantendo 

as formas consideradas mais importantes (ou belas) para si, como os cães pretos (EBII: 437). 

Embora o cachorro seja um aroe bastante “espalhado” pelo círculo aldeão, qualquer lista de 

“totens” bororo o identificará aos Iwagududoge. Há uma série de outros exemplos de 

distribuição de variantes de um mesmo aroe e suas riquezas associadas a diferentes clãs na 

literatura etnográfica (EBI; Crocker 1967; Viertler 1972; Dorta 1981). Uma consequência 

dessa distribuição inter-clânica de aroe é a necessidade de, por vezes, definir a associação entre 

um aroe e seu clã como uma associação não-exclusiva, uma espécie de proximidade relativa 

que permite determinar certo clã como o mais intimamente associado a certo ser ou animal. 

Um exemplo utilizado por Drago (2018) é o de Meri, o Sol. Nomes associados a este herói 

mítico, o “chefe” dos espíritos bope, estão espalhados entre clãs das duas metades. Todavia, 

suas riquezas estão mais concentradas na metade Ečerae e, entre estes, Meri é sobretudo um 

iedaga-mage do clã Baadojeba “de jusante”. Contudo, os dados sobre a distribuição relativa 

das riquezas derivadas dos aroe ainda aguardam uma análise mais detalhada. 

 As “fronteiras” clânicas não são, por assim dizer, inteiramente impermeáveis. No 

entanto, passagem de um clã a outro, mesmo quando adjacentes, a possibilidade de 

empréstimos de riquezas, substituições, adoções e, por fim, o conjunto de riquezas em 

comum, diminui drasticamente. O gradiente próximo-distante permite diferenciar a 

distribuição de riquezas intra-clânicas e aproximar clãs adjacentes. No entanto, os limites do 

clã estabelecem uma espécie horizonte que, embora maleável, institui um corte no seio das 

relações de parentesco por adjacência. É notável que dificilmente é possível esboçar uma 

definição positiva para os chamados “clãs” – unidade conceitual que, a rigor, não possui 

nenhum correlato na língua bororo para além de suas designações específicas (Viertler 1991: 
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167). O clã não se torna “corporado” ou se comporta em uníssono em praticamente nenhum 

contexto. Mesmo o conjunto de aroe que mais ou menos o define é internamente heterogêneo 

e, além de se distribuir de forma irregular no interior do clã, não cessa em seus limites. O clã 

se revela, assim, um horizonte relacional instável que, por um lado, não é absoluto, podendo 

ser atravessado, e, por outro, tende a colapsar em uma miríade de unidades menores quando 

revela sua face positiva, seja do ponto de vista residencial, matrimonial ou cerimonial. 

 

Proliferando e subsumindo relações 

 

 O número total de name-sets, suas posições relativas no perímetro da aldeia e a forma 

que estes compõem aglomerados “sub-clânicos” são dados cuja elicitação provoca notável 

variação dependendo do interlocutor ou da ocasião – algo notado até mesmo por Crocker 

(1967: 115-116), que costuma professar a “unanimity of opinion on the conscious model” 

(1969: 238). O trabalho de Z. Levak (1971) oferece uma importante contribuição a este 

problema. Ao invés de domesticar a variação, fabricando um modelo estático a partir de uma 

coleção de registros localizados, o etnógrafo torna a discordância entre seus interlocutores 

(e os mecanismos que ela revela) o verdadeiro problema a ser investigado. A meu ver, a lógica 

que o autor sugere estar por trás dessas variações pode ser generalizada como um mecanismo 

fundamental da sociocosmologia bororo, contribuindo para a compreensão de questões mais 

amplas que a etnografia disponível coloca. 

 A análise de Levak (1971) parte de um exemplo específico. Os três name-sets mais 

importantes dos Kie “pretos” são, como de costume, relacionadas por meio da distinção 

entre germanos sênior e júnior. Ki Bakororo seria irmão mais velho de Baadojeba Kudoro 

que, por sua vez, é irmão mais velho de Jakorari. Todavia, os interlocutores do etnógrafo 

também afirmavam algo a princípio contraditório a este esquema, dizendo que “the three 

terms are only three different names of the same person: Ki Bakororo” (Levak 1971: 109). 

Para resolver a contradição aparente, Levak inicialmente constrói conjecturas históricas 

baseadas em uma noção de matrilinhagens segmentares que ele próprio condena como 

excessivamente distantes da imaginação bororo, que, segundo ele, “is entirely structural” 

(ibid: 111). Por outro lado, uma sugestão mais ou menos explícita de Levak deve ser retida: 

a afirmação do tipo “x, y e z são a mesma pessoa” tem por modelo a relação de, nos termos 

do autor, “equivalência” entre iedaga (nominador) e iwagedu (nominado). Como já destacamos 

em outros capítulos, essa relação é explicitamente concebida como uma identificação: “my 
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informant, speaking about a man and his namegiver, said, ‘He [the namereceiver] is he [the 

namegiver] himself. They both are the same” (ibid: 91). Se entendermos, portanto, a 

afirmação de que os três name-sets/heróis míticos são “a mesma pessoa” como significando 

que Ki Bakororo pode ser entendido como o iedaga (“nominador”) de Baadojeba Kudoro e 

Jakorari, fica claro que a contradição dos interlocutores de Levak diz respeito a uma questão 

já abordada no capítulo anterior: a interseção aparentemente contraditória entre as posições 

de imana (eB) e iedaga (“nominador”). 

 Como argumentamos, o termo iedaga, diferente do que sugeriu grande parte dos 

etnógrafos que escreveram sobre o parentesco bororo, não está ancorado na cognação, o 

que torna impossível plotar tal termo de forma unívoca em uma grade genealógica. Este é 

sobretudo um termo que denota respeito e transmissão de conhecimento, cujo modelo é a 

relação entre nominador e nominado. Assim, ele é aplicado principalmente para 

nominadores efetivos e homens do mesmo clã de ego que sejam “knowledgeble or quite old” 

(Levak 1971: 65). No entanto, dado que a terminologia de parentesco bororo apresenta um 

perfil associado às variantes “fortes” das terminologias crow, o termo utilizado para homens 

mais velhos do clã de ego (classe que, em tese, inclui eB, MB, MMB) é, a princípio, imana – 

traduzido aqui como “irmão mais velho”. Portanto, um iedaga é frequentemente extraído de 

um imana por meio de uma reclassificação. Assim, visto que os termos imana e iedaga denotam 

relações radicalmente diferentes (competição e inveja/cooperação e respeito), a interseção 

entre esses termos é, como argumentei anteriormente, um ponto de abertura da terminologia 

bororo para a pragmática.   

 Poderíamos dizer, em suma, que há um certo grau de indistinção estrutural entre as 

relações imana-iwie e iedaga-iwagedu que é resolvido apenas a posteriori. Esta relação entre 

relações, a meu ver, está no âmago da “contradição” dos interlocutores de Levak. Afirmar 

que Ki Bakororo é irmão mais velho (imana) de Baadojeba Kudoro e de Jakorari ou, 

alternativamente, dizer que os dois últimos nomes são apenas nomes de uma única pessoa, 

Ki Bakororo, é oscilar entre a possibilidade de pensar este último como imana ou como iedaga 

de seus irmãos menores, respectivamente. Levak (1971) integra a discordância de seus 

interlocutores por meio da teoria semântica da marcação, afirmando o que se segue: 

 

Ki Bakororo could be considered the unmarked term of this set, 
while Badajeba Kudoro and Jakorari are marked. In this specific 
example, Badajeba Kudoro is also considered the unmarked 
member in opposition to Jakorari, because Badajeba Kudoro is his 
older brother, and the relationship is transitive (: 111) 
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 O autor então exprime essa conclusão na forma de um diagrama. Segue abaixo uma 

versão modificada, que abarca a alternativa entre as relações imana-iwie e iedaga-iwagedu: 

 

   

Diagrama 16: Diferenciação e subsunção de relações entre name-sets. Inspirado no diagrama em 

Levak (1971: 113). 

 

 Os dois eixos do diagrama, indicados pelas setas cinzas, apresentam dois modos 

alternativos de conceber as relações entre name-sets. O eixo vertical coloca a ênfase na 

subsunção potencial de Jakorari em Baadojeba Kudoro e de ambos em Ki Bakororo. Já o 

eixo horizontal traduz a mesma assimetria em termos de irmãos mais velhos e mais novos. 

Enquanto o eixo da “germanidade” permite entender os três como name-sets singulares e 

ranqueados, o eixo da “nominação” autoriza uma subsunção dos irmãos mais novos aos mais 

velhos, eclipsando a singularidade potencial dos primeiros. Neste último caso, os nomes 

Baadojeba Kudoro e Jakorari tornam-se nomes de um mesmo set, aquele denominado Ki 

Bakororo. A indiscernibilidade estrutural entre a noção de imana e iedaga reside justamente 

na alternativa entre compreender as relações do ponto de vista de um ou do outro eixo: não 

há critério a priori para conferir privilégio lógico a uma dessas relações. Abre-se, assim, espaço 

para a pragmática. 

 A possibilidade de subsumir os name-sets de um clã a seus representantes mais 

prestigiosos, sugiro, se expressa ainda em outros níveis. Um deles é o próprio “conselho dos 

chefes”, onde cada clã só é representado por um par de name-sets, o mais prestigioso de cada 
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sub-clã. Segundo Viertler (1972), os chefes que compõem o conselho “são considerados 

‘mais velhos’ e ‘iedaga-mage’” (: 239). De modo mais geral, reitera a etnógrafa, “os grandes 

chefes são sempre chamados de iedaga-mage” (: 290). O conselho dos chefes reproduz no 

centro da aldeia as divisões clânicas e sub-clânicas de seu entorno, mas cada clã assume a 

forma de um par de homens prestigiosos. Iedaga-mage de toda a aldeia, os chefes exprimem o 

limite superior do eixo vertical do diagrama acima, subsumindo o conjunto total dos name-

sets ao par de chefes sub-clânicos.  

 Essa dinâmica de subsunção e proliferação de relações está, a meu ver, no cerne das 

variações nos registros da quantidade, nomes e posições relativas dos name-sets. O exemplo 

trabalhado por Levak (1971) aborda apenas os três name-sets melhor ranqueados de um clã. 

No entanto, como podemos inferir de outros dados publicados pelo etnógrafo, a alternativa 

estrutural entre subsunção dos nomes a um mesmo name-set e de sua proliferação na forma 

de irmãos mais velhos e mais novos – isto é, como name-sets distintos – tem um rendimento 

mais amplo. Ao apresentar os dados sobre o número total de name-sets em um clã, Levak 

(ibid: 118) utiliza como exemplo o clã no qual recebeu um nome, os Iwagududoge. Três 

interlocutores distintos listaram para o etnógrafo os name-sets deste clã. No entanto, as cifras 

variaram notavelmente, sendo listados 77, 32 e 24 name-sets, respectivamente. Por outro lado, 

quando o etnógrafo pediu a seus interlocutores (alguns deles em mais de uma ocasião) que 

listassem apenas os name-sets mais importantes do clã, as oito listas distintas produzidas e 

publicadas na tabela IX de sua tese oscilaram entre 5 e 12 nomes cada (Levak 1971: 119). 

Entre estes, apenas 4 name-sets foram citados por todos os interlocutores em todas as ocasiões, 

justamente os que ocupam o topo do rank clânico, dois no sub-clã “preto” e dois no 

“vermelho”. 

 Nestas listas de name-sets “mais importantes”, a posição espacial relativa, a ordem de 

senioridade e os contrastes sub-clânicos emergem como critérios relevantes na determinação 

das relações entre eles. Os name-sets “menos importantes”, que compunham as primeiras 

cifras às dezenas, são aqueles que, segundo Viertler (1972), os Bororo referem como 

“miúdos”. Estes têm sua posição espacial menos definida, algo que Viertler (1972) traduz em 

uma máxima: “quanto maior o prestígio do iedaga [aqui no sentido de name-set], maior a 

estabilidade de sua localização no círculo dos nomes e quanto menor o prestígio, maior a 

variabilidade de sua localização” (: 231). Esses “pequenos apêndices” (ibid: 201), name-sets de 

localização equívoca e frequentemente subsumidos a seus “irmãos maiores”, seriam, segundo 
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Levak (1971), os famigerados boe eiadadawuge (“os do meio”), termo que gerou alguns dos 

debates mais bizantinos da “bororologia”121: 

 

The designation boyadadawu may be applied when a lineage within a 
clan is of so little importance that the Bororo are reluctant to call it 
either Black or Red. In this instance the term boyadadawu does not 
indicate the spatial position of the lineage between the two 
subclans, but rather it indicates that the lineage is attached to other 
lineages which can legitimately be considered Black or Red (Levak 
1971: 126) 

 

 Neste sentido, os boe eiadadawuge são “do meio” não no sentido de estarem entre o 

sub-clã “de justante” e o “de montante”, e sim por entremearem os name-sets mais prestigiosos. 

Segundo o etnógrafo, os boe eiadadawuge poderiam ser alternativamente chamados de akuge: 

“The closest translation would be the Portuguese ‘criação deles,’ their domestic animals, their 

pets, their foster children” (ibid: 126)122. Esta designação se justifica na medida em que os boe 

eiadadawuge não possuem nenhuma prerrogativa sobre objetos, cerimônias ou cantos. Eles 

dependem exclusivamente de “empréstimos” dos outros clãs, sendo, por esta razão, quase 

sempre subsumidos aos name-sets mais prestigiosos (aqueles que os interlocutores de Levak 

citaram ao serem requisitados a listar apenas os “mais importantes”). Essa miríade de “irmãos 

menores” é, portanto, absorvida pelos name-sets “grandes”, tornando-se nomes no interior 

destes. Sugiro, assim, que o mesmo mecanismo de subsunção e proliferação que opera entre 

os principais name-sets de um clã, permite a abstração da nuvem de name-sets “miúdos” que se 

dispersam entre os “pesadões”.  

 A questão dos “empréstimos” de prerrogativas nos permite retomar o problema de 

Crocker (1967) dos sub-clãs como entidades sociológicas anômalas. O etnógrafo 

argumentava, como vimos, que a pertença a um mesmo sub-clã era utilizada apenas para 

contornar a ordem de precedência estabelecida. O exemplo dado era o de um homem que 

portava um “título” sem rank (um boe eiadadawu) e reivindicava o direito sobre as prerrogativas 

do name-set Tadugo, chefe dos Iwagududoge “pretos”, por estar “ao lado” deste. Isto ocorreu 

mesmo na presença de um homem que portava o título de Butore Agadu (rank 3) na aldeia, 

um name-set importante dos Iwagududoge “vermelhos” (ibid: 142). Segundo a ordem de 

precedência – tal qual descrita por Crocker (1967) –, Butore Agadu deveria substituir Tadugo, 

porém o outro homem que reivindicava o lugar deste último tinha adquirido apoio na aldeia, 

 
121 Esse termo, como tudo indica, tem diversas acepções. Para as análises mais sofisticadas, ver Levak (1971: 
125-127), Viertler (1972: 228-230), Fabian (1992: 45) e Drago (2018: 254-255). Para os primeiros registros, 
consultar Lévi-Strauss (1936), Albisetti (1948) e EBI. 
122 Há afirmações de Viertler (1972: 218) que vão na mesma direção. 
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permitindo que seu título fosse, para todos os efeitos, subsumido ao name-set Tadugo. Dois 

pontos importantes ficam visíveis neste exemplo. O primeiro diz respeito ao fato de que as 

dinâmicas de subsunção e proliferação de name-sets respondem a certas configurações 

pragmáticas e à distribuição de prerrogativas político-cerimoniais – embora a literatura 

disponível não permita traçar com precisão como tais mecanismos “respondem” a diferentes 

situações. O segundo ponto nos permite abordar novamente a relevância dos sub-clãs. 

 É digno de nota que a questão dos name-sets marcados e não-marcados de Levak 

(1971) tenha como exemplo três “títulos” de um mesmo sub-clã (Diagrama 16). Tudo indica 

que dificilmente name-sets de alto prestígio do sub-clã “preto” poderiam subsumir o sub-clã 

“vermelho” como um todo – algo que se expressa na necessidade de uma dupla 

representação do clã no conselho dos chefes. É o que ocorre no exemplo de Crocker (1967). 

Ao invés de subsumir todas as prerrogativas do clã em um homem, mantem-se um par, um 

chefe “vermelho” e um “preto”. O processo de subsunções sucessivas não encontra, ao fim, 

uma unidade, e sim em uma dualidade: há sempre um par assimétrico irredutível. Disto, a 

meu ver, derivaria a própria necessidade e irredutibilidade (matrimonial, cerimonial e 

residencial) do contraste sub-clânico. A extensa série de unidades assimétrica e 

transitivamente relacionadas no interior do clã podem passar por englobamentos sucessivos, 

mas estes encontram seu termo em um par assimétrico: “preto” e “vermelho”, “irmão mais 

novo” e “irmão mais velho”, “grande” e “pequeno”. Este par irredutível permeia a 

sociocosmologia bororo. Até mesmo a oposição “trickster” e “demiurgo” é redobrada na 

mitologia: há dois tricksters, Meri e seu irmão mais novo Ari, os “chefes” do bope; e dois 

demiurgos, Baitogogo e seu irmão mais novo Boroge, chefes dos aroe. Estes últimos chefiam 

respectivamente as – também duas – aldeias dos mortos, uma situada a leste e outra a oeste. 

No nível sociológico, essa tendência incontornável à fissão assimétrica de qualquer unidade 

da “organização social bororo” produz uma espécie de implosão funcional do “clã”, 

dispersando-o em uma miríade de unidades menores e tornando-o o horizonte negativo que 

descrevemos mais acima.  

 O movimento de “fissão” e “fusão” das unidades sociológicas entre os Bororo foram 

abordados inicialmente por Levak (1971: 110) por meio de um modelo de linhagens 

segmentares. O etnógrafo se afastou deste modelo em função de seu caráter excessivamente 

histórico, algo que seria alheio ao modo bororo de refletir sobre a questão. No entanto, o 

movimento de segmentação ilustrado pelo diagrama 16 não é apenas ideologicamente, mas 

também logicamente incompatível com o modelo de linhagens segmentares. Os modelos 

clássicos da segmentaridade extraídos da etnografia africanista (Evans-Pritchard 1940; Fortes 
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1970; Dumont 1971) descrevem uma estrutura em que cada unidade é potencialmente 

cindida em um par simétrico e oposto, eclipsando sua unidade inicial. A segmentaridade 

bororo é fundamentalmente distinta. A cada etapa do processo a oposição posta em cena é 

irredutivelmente assimétrica. Vejamos isto em maior detalhe. 

 Se acompanharmos o diagrama 16, podemos notar que Ki Bakororo – já em oposição 

assimétrica implícita com o sub-clã “vermelho” – não se segmenta em um par simétrico 

heterogêneo a si próprio, e sim destaca de si seu “irmão mais novo”, Baadojeba Kudoro. 

Consequentemente, o par oposto formado mantém o termo mais englobante, produzindo 

uma distinção entre um termo marcado e um não-marcado – como notou Levak (1971). A 

cada etapa de segmentação, os termos superiores não desaparecem, formando uma série cada 

vez mais longa de unidades assimetricamente relacionadas. Trata-se, a nível lógico, de uma 

segmentação “concêntrica”, em oposição à segmentaridade “diametral” dos africanistas: isto 

é, uma estrutura cuja reiteração produz, a cada vez, a mesma oposição assimétrica 

sucessivamente e em escala cada vez menor. Sua forma mínima, como vimos no caso dos 

sub-clãs, é uma dualidade assimétrica cujo terceiro termo está sempre latente, assumindo, 

por vezes, a forma do sub-clã “do meio”, os boe eiadadawuge. 

 A aplicação da noção de dualismo concêntrico às distinções de prestígio bororo pode 

ainda ir além de um modelo puramente lógico e, fazendo jus a sua origem na etnografia 

centro-brasileira, se manifestar de forma propriamente espacial em certos casos. Um deles é 

a transformação que ocorre quando se passa da periferia ao centro da aldeia. A disposição 

dos name-sets na casa dos homens e no conselho dos chefes não reproduz a distribuição 

circular que ocorre no perímetro da aldeia, assumindo uma ordenação concêntrica: os name-

sets mais prestigiosos da aldeia devem se posicionar ao centro, e o restante na periferia 

(Viertler 1972: 233; Fabian 1991: 51). Ademais, a dupla chefia cerimonial bororo é composta 

por um “irmão mais velho”, Bakorokudu, posicionado no extremo oeste e responsável pela 

coordenação das atividades internas à aldeia e um irmão mais novo, Akaruio Bokodori, 

coordenador das atividades externas e posicionado no extremo leste do círculo aldeão123.  

 O movimento que, ou contrai o conjunto de name-sets subsumindo os “menores” aos 

“maiores”, ou a distende, permitindo que se proliferem, responde, como vimos, a razões 

pragmáticas pouco analisadas na literatura. Diante dificuldade de reduzir a um modelo único 

 
123 Em função das posições desses chefes no círculo aldeão e de sua associação com os chefes das aldeias dos 
mortos do leste e do oeste, Bakororo e Itubore, essa lógica concêntrica pode ainda ser generalizada para a 
oposição leste-oeste/jusante-montante: “features related to the inside-the-village functions are connected with 
the west, and cultural features extending outside the village are connected with the east” (Fabian 1992: 62).  A 
tradução da linguagem fluvial jusante/montante em uma oposição entre centro e periferia, aliás, já foi 
demonstrada alhures na América indígena (C. Hugh-Jones 1979). 
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a quantidade e distribuição dos name-sets na periferia da “aldeia ideal”, Crocker (1967) afirma 

o seguinte: 

 

This confusion may reflect the native difficulty in keeping the 
lineages completely distinct in the face of all the borrowing of 
lineage property, substitution of one lineage for an absent one, 
inter-lineage adoption, and so on (: 140) 

  

 Pela análise que foi aqui esboçada, acredito que seja necessário inverter a afirmação 

de Crocker: os empréstimos de prerrogativas, substituições e adoções são possíveis porque as 

“linhagens” não são entidades individuais e discretas, e não o contrário. Elas tornam-se, no 

máximo, singulares em uma situação determinada. O que Crocker (1967) chama de um 

“muddle in the natives’ model” (Crocker 1967: 126) é, como de costume na antropologia, 

um efeito de seu aparato analítico.  

 A forma que certas configurações pragmáticas afetam o modelo da aldeia é algo que 

ainda está para ser investigado. Uma interpretação intuitiva que associa a multiplicação dos 

name-sets com o crescimento demográfico não parece se sustentar por si só. Segundo Viertler 

(1972), o crescimento desigual de certos setores da aldeia pode, ao contrário, produzir uma 

“contração sociológica”: “a desigualdade de representação numérica entre os clãs e partidos 

[metades] é manipulada em termos do modelo-ideal da aldeia, comprimindo certos grupos e 

expandindo outros” (: 209). Sejam quais forem os motores do movimento de “fissão” e 

“fusão” dos name-sets bororo, o que deve ser retido é, sobretudo, o fato de que o “modelo da 

aldeia” não se revela em abstrato. Sigo aqui uma via já aberta por Drago (2018) na leitura da 

natureza da “segmentaridade” bororo. Apontando o desinteresse de seus interlocutores em 

discutir “a aldeia ideal” em abstrato, o etnógrafo nota que é apenas após uma questão 

específica ser posta (no exemplo de Drago, a distribuição dos cantos cerimoniais) que os 

detalhes e meandros do “modelo” tornam-se relevantes:  

[...] o que realmente importa aqui, para os Boe, não é seguir o mais 
fidedignamente possível um modelo, mas saber que tipo de relações 
um coletivo pode e quer atualizar num dado momento, compondo 
com uma miríade de fatores contextuais, para determinados fins 
etc. (: 247). 

 

Ečerae e Tugarege: tricksters e demiurgos 

 

 Resta, por fim, tratar das metades que agrupam quatro clãs na porção norte e quatro 

ao sul da aldeia. A linguagem da germanidade, como vimos no capítulo anterior, tem como 
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sentido focal as relações no interior dos clãs. Todavia, ela pode também ser estendida aos 

outros clãs na mesma metade – algo que ocorre igualmente com a noção de -obe (“parentes”) 

–,embora essa extensão “enfraqueça” a relação, esvaziando-a de seu conteúdo 

comportamental. Assim como ocorre com os clãs, as metades Ečerae e Tugarege nunca agem 

em uníssono. Não há nenhuma ocasião cerimonial ou de qualquer outro tipo que as torne 

“corporadas”. O que é relevante para a distinção entre as metades é sua relação recíproca, a 

aliança.  

 O conjunto das “estradinhas” que atravessa o círculo aldeão conectando name-sets por 

meio de relações de aliança cerimonial e matrimonial tende em geral a cruzar o eixo leste-

oeste – isto é, a conectar name-sets localizados em metades opostas. Essas relações de aliança 

e a afinidade entre os Bororo, como analisamos em maior detalhe no capítulo anterior, é 

sempre concebida como assimétrica, tendo como modelo a paternidade. Uma visada 

fortemente matrilinear e cronicamente diferida da aliança faz do in-marrying man prototípico 

o próprio pai de ego – i. e. o modelo da aliança matrimonial é aquela contraída na geração 

acima. Assim, generalizando este modelo da aliança, “the relationship between the moieties 

is most often expressed as one between fathers and sons, rather than one between brothers-

in-law" (Crocker 1969a: 54). 

 Não se trata, contudo, de uma assimetria estática dada de antemão, e sim de uma 

assimetria alternante ou recíproca: “each moiety is at once debtor and creditor, superior and 

inferior, opposed and complementary to the other” (ibid: 55). Uma comparação em termos 

de “riqueza relativa” em prerrogativas e objetos cerimoniais tende a ser inconclusiva:  

 

Several Exerae said to me on different occasions, ‘The Tugarege 
have many more things than we do, but ours are more beautiful so 
it is equal’. A Tugaregedu agreed with this but was quick to add, 
‘We have some very pretty things too’ (Crocker 1967: 131) 
 

 A orientação da assimetria torna-se ainda mais inconclusiva se levarmos em conta 

que a maior parte das riquezas associadas a cada metade foram cedidas no tempo mítico pela 

metade oposta: “members of both moieties sometimes declare that they would have nothing 

were it not for gifts from the opposite moiety” (Crocker 1969a: 54). 

 Um dos planos em que a assimetria entre as metades se expressa diz respeito à 

oposição bope-aroe. A metade Ečerae é associada ao bope e a Tugarege aos aroe (Crocker 1985). 

Os Tugarege são os donos originais de todos os ornamentos, assim como de todas as práticas 

associadas às relações com os aroe, como a nominação e o ciclo funerário. Os Ečerae, por 

sua vez, eram originalmente seres selvagens e incestuosos, até que os Tugarege os 
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familiarizaram, compartilhando suas riquezas “civilizatórias” com os primeiros. Essa origem 

ainda marca o ro (“modo de ser-fazer”) de cada metade, se expressando no fato de que os 

chefes Tugarege mais importantes são heróis civilizadores e os chefes Ečerae são diretamente 

associados ao bope e aos tricksters Meri e Ari (o Sol e a Lua).  

 Ressoando o caráter recíproco da assimetria que é característica das relações entre as 

metades bororo, um clã em cada metade inverte essas associações. Os Bokodori Ečerae, clã 

da metade Ečerae (associada ao bope), é considerado o clã mais intimamente relacionado aos 

aroe, dado que as penas coloridas – manifestação por excelência dos aroe – surgiram após 

membros deste clã transformarem-se em pássaros ao se atirarem em uma fogueira (EBII: 

533; Levak 1971: 184; Viertler 1972: 295; Dorta 1981: 162)124. Reciprocamente, o clã 

Iwagududoge, na metade Tugarege (associada aos aroe) é visto como compartilhando 

características dos Ečerae originais, a saber, a “selvageria” e o incesto. Isto é, como veremos, 

justificado pelo fato dos membros desse clã terem sido originalmente cães, seres que estão 

hoje entre seus “totens”: “the Iwagududoge barked” (Levak 1971: 177). 

 A associação dos Ečerae – e particularmente do clã Baadojeba “de jusante” – com o 

bope é algo que, como demonstraram Drago (2018) e seus interlocutores, está diretamente 

relacionado com outra característica dessa metade, a endogamia. Os Ečerae possuem duas 

ou três “estradinhas” que ligam name-sets na própria metade, produzindo relações de aliança 

(iorubadare) entre si, algo inexistente entre os Tugarege125. Para além dessa endogamia 

“oficial”, Viertler (1972) aponta que, estatisticamente, “existe o predomínio quase absoluto 

de casamentos endogâmicos do lado Ečerae” (: 297). Drago (2018), por sua vez, ao compilar 

os dados disponíveis, atesta o que se segue: 

 

[...] todos os dados de que disponho, bibliográficos e etnográficos, atestam 
que mais de noventa por cento das uniões entre membros de 
mesma metade, amontando, estas, por volta de um terço do total, 
dão-se entre homens e mulheres ečerae (Drago 2018: 152; grifos do 
autor) 

 

 Ademais, aponta o etnógrafo, os clãs Baadojeba “de jusante” e “de montante” são os 

principais envolvidos nesses casamentos, como já havia indicado Crocker (1967): “they are 

unusually prone to marry within the Exerae moiety and even within their own clan. They 

 
124 O termo aroe é inclusive uma designação alternativa para o clã Bokodori Ečerae, como está registrado no 
diagrama 11. 
125 O “privilégio endogâmico Ečerae” (Lévi-Strauss 1958b) foi registrado inicialmente por Colbacchini & 
Albisetti (1942) e Albisetti (1948). Posteriormente, todos os etnógrafos confirmaram tais alianças intra-metades, 
mas o trabalho de Viertler (1972: 295-300) fez o mapeamento mais completo da origem dessas alianças na 
mitologia. 



 173 

account, in fact, for well over half of all the moiety endogamous marriages recorded” (: 207). 

Perseguindo tal problema, Drago (2018) consulta seus interlocutores do clã Baadojeba “de 

baixo”, e estes confirmam a singularidade Ečerae: 

 

Ečerae com Ečerae é outra coisa, né, não é tuwobe ečeba [incestuoso]. 
Pro Ečerae pode. Mas Tugarege com Tugarege é difícil. Isso aí não 
é bom. Pode ver que quase não tem. É porque pra ele não é bom. 
Pega! [“ruim”] Nasce estranho, o onaregedu [“filho”]. Tuwobe ečeba 
[incestuoso], né. É diferente esses Tugarege de Ečerae (Jurema 
Adugo) (: 152; grifo do autor) 
 
 

 A relação entre tal particularidade Ečerae e sua associação íntima com o bope é então 

evocada: 

 

Gilmar: ‘bope é dos Badojeba, bope é tudo ečerae-do’. Sua mãe interveio: 
‘é assim mesmo, bope é de Badojeba. Tem muita coisa ruim [pega] pro 
lado nosso, de Ečerae. Por isso que Raimundo fala que filho de 
Badojeba, vixe, é ruim mesmo! [...] Gilmar: ‘Badojebage é a pior espécie 
de clã, porque é como bope, porque bope é nosso edaga [nominador]. 
Badojeba casa com outro ečeraedo, casa até com Badojeba, assim, não 
com pai, irmão, irmã, pessoa da casa, mas do clã, né, porque é 
costume [ro] dele mesmo, é uso [ro] nosso. Isso vem de longe, de 
marigudu [antigamente]. Meu pai contou, né, Meri e Ari [seres 
míticos associados, respectivamente, a Sol e Lua e ditos, pelos Boe, 
‘chefes’ de bope] fazia assim, pegava irmã, irmão, tudo. Então como 
eles faz, né, edaga nosso [“totem” do clã Baadojeba], esse nós quer 
fazer também’ (Drago ibid: 152-153). 
 

 Como também demonstraram Drago (2018) e seus interlocutores, essa mesma 

exceção parece se aplicar aos Iwagududoge, clã da metade Tugarege que compartilha as 

características da metade oposta. A justificativa mítica, dessa vez, não diz respeito aos 

tricksters Sol e Lua, e sim, como vimos, à relação desse clã com os cães. Nos termos do chefe 

Raimundo Itogoga, “Iwagudu-doge não tem parente, não tem tia, irmã. Iwagudu-doge mesmo que 

cachorro, arigao [cachorro]; é edaga [“nominador”] deles, né, por isso que tá assim. Não tem 

lei pra eles” (ibid: 155). Se de acordo com a concepção bororo da aliança casa-se assim como 

casaram os heróis míticos que portavam seu título – isto é, seus iedaga-mage [“nominadores”] 

–, o mesmo ocorre nesses casos: os Ečerae “casam” como o bope e os Iwagududoge como 

os cães, incestuosamente.  

 Recuando à escala das metades, diante da heterogeneidade entre o ro (“modo de ser-

fazer”) Ečerae e Tugarege, o regime matrimonial bororo, como sugerimos no capítulo 

anterior, se revela irredutivelmente ternário: os Tugarege são aliados dos Ečerae, mas estes 

são também aliados de si mesmos. Assim, para compreender melhor porque a fórmula da 
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exogamia de metades é frequentemente professada pelos interlocutores de gerações de 

etnógrafos, é importante retomar a origem mítica das relações de aliança. 

 O mito bororo com maior número de versões e de comentários na literatura é, sem 

dúvida, aquele denominado pelos missionários salesianos “Os chefes Baitogogo e Akaruio 

Boroge cedem seus poderes” (EBII: 127). Este mito é uma espécie de prelúdio à parte da 

mitologia bororo que trata da origem de certas relações entre iorubadare-ge (“aliados”), 

relatando o surgimento das duas primeiras “estradinhas” a serem estabelecidas – algo que, 

em algumas interpretações disponíveis, corresponde à própria emergência do modelo da 

aldeia (Crocker 1967). A história começa quando Akaruio Bokodori, chefe dos futuros 

Baadojeba “de montante” – e, implicitamente, os antigos Ečerae em geral – atrai outras 

pessoas para uma aldeia recém-aberta pelo som de um instrumento de percussão e de seu 

canto. Os primeiros a responderem ao chamado são mortos pelos Ečerae, pois não traziam 

presentes na forma de ornamentos. Tudo muda quando estes ouvem o som do pana e do ika, 

aerofones associados à chefia e, à época, em posse dos irmãos Baitogogo (clã Aroroe) e 

Boroge (clã Apiborege), chefes dos Tugarege. Junto com estes instrumentos, Baitogogo e 

Boroge trouxeram todas as riquezas mais importantes, representadas pelas práticas de 

nominação, os cantos funerários, a fabricação dos ornamentos, a imposição do estojo 

peniano e o aroe eceba, “coroa” feita de penas de gavião real (Viertler 1972: 37). Este último 

objeto pode ser compreendido como o adorno plumário por excelência. A referência a ele 

em diversas versões do mito é uma espécie de sinédoque de todos os ornamentos, que 

estavam também com os Tugarege (Dorta 1981). 

 Formam-se, assim, duas alianças. Uma entre Baitogogo e Bakorokudu (chefe do clã 

Baadojeba “de jusante”) e outra entre seus irmãos mais novos, Boroge e Akaruio Bokodori. 

Essas alianças se deram por meio da doação das riquezas “civilizatórias” dos chefes tugarege 

para os chefes ečerae e, entre elas, a própria chefia. Os chefes tugarege cedem 

permanentemente a chefia para seus agora iorubadare (“aliados”) ečerae, Bakorokudu e 

Akaruio Bokodori, onde ela se encontra atualmente126. Após o dom, os chefes tugarege 

revindicaram “o direito de escolherem suas esposas entre as mulheres dos clãs presenteados” 

(EBII: 128). Essas prestações “created the greatest, or in their terms, the widest, of all utawara 

 
126 Quando, em outro mito, os antigos chefes Baitogogo e Boroge criam o mundo subaquático dos aroe e vão 
chefiar as aldeias dos mortos de leste e oeste, eles mudam seus nomes, tornando-se Bakororo e Itubore, aroe 
que são representados entre os vivos por Bakorokudo e Akaruio Bokodori os chefes “dos vivos” (EBII: 139). 
É em nome de Bakororo e Itubore que os chefes entre os vivos oficiam todas as cerimônias bororo, o primeiro 
os rituais que ocorrem no centro da aldeia, e o segundo os que se passam em seu exterior, como as caçadas e 
pescarias coletivas (Fabian 1992). 
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[‘estradinhas’]” (Crocker 1967: 149). Segundo um interlocutor de Crocker (1967), “they were 

the first Bororo to have iorubadare [‘aliados’], but now everyone has them” (: 149).  

 Para compreender as consequências dessa “iniciativa civilizatória tugarege”, é 

importante retomar um aspecto ainda não comentado dos fenômenos de subsunção dos 

irmãos mais novos a seus germanos sêniores. Consultando os dados de Crocker (1967: 

appendix, diagram 4), é possível notar que apenas por volta de quatro dos name-sets em cada 

clã, os mais prestigiosos, possuem “estradinhas” que os ligam a outros name-sets. Os boe 

eiadadawu, isto é, os name-sets “miúdos” que entremeiam os “grandes” não parecem ter 

nenhuma aliança, assim como não têm riquezas próprias. Considerando a mesma questão, 

Levak (1971) afirma o seguinte: 

 

[…] younger brothers, if necessary, can be considered equivalent to 
their older brothers and can claim after them the same yorubodare 
ties. In this way all lineages, even the least important, do have some 
yorubodare relationships (: 168) 
 

 Isto é, a subsunção potencial dos irmãos mais novos nos mais velhos permite não só 

o compartilhamento de riquezas, mas também o de alianças. Isso se expressa no fato dos 

dados dos missionários salesianos diagramarem as “estradinhas” como ligando sub-clãs, e 

não name-sets específicos, simplificação que Viertler (1972) indica ser feita frequentemente 

pelos próprios Bororo (ver diagrama em EBI: 450). 

 Lembremos, então, que Baitogogo e Boroge – e, por meio de suas doações, seus 

aliados Bakorokudu e Akaruio Bokodori – são os mais “pesadões” de todos os name-sets 

(Viertler 1972: 144). Nos termos de Crocker (1967), esses são os únicos name-sets que transpõe 

a assimetria expressa em termos da oposição eB-yB para a escala aldeiã. Portanto, Baitogogo, 

seu irmão mais novo Boroge e seus respectivos aliados são, a rigor, “irmãos mais velhos” ou 

iedaga [“nominadores”] de toda a aldeia. Assim, sugiro que a simplificação dos laços de aliança 

entre os Bororo à formula da exogamia de metades – nas palavras do interlocutor de Crocker 

(1967: 210-211), “as long as Exerae marries Tugarege it is all right” – se trate de uma redução 

do conjunto dos laços entre iorubadare-ge às alianças entre Baitogogo e Bakorokudu, Boroge 

e Akaruio Bokodori. Isto é, a fórmula da exogamia de metades implica a subsunção da 

totalidade dos laços de aliança às primeiras e mais amplas “estradinhas”, estabelecidas pelos 

mais prestigiosos chefes bororo.  

 É importante notar, ademais, que essa aliança inicial é orientada. Os Tugarege cedem 

as mais importantes riquezas aos Ečerae, e não o contrário. Isto implica que a fórmula da 

exogamia de metades está vinculada ao ponto de vista dos Tugarege, os demiurgos de todo 
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o sistema de aliança que familiarizaram os tricksters Ečerae. Nas palavras de Canajó, um 

interlocutor de Caiuby Novaes (1986): 

 

[...] alguns ecerae podem casar com ecerae, mas tugarege com 
tugarege não, porque tugarege é mais importante, ensina boe 
[Bororo], endireita ecerae. Ecerae pode casar com Ecerae 
porque não foi ele que veio primeiro, não foi ele que 
endireitou as coisas (Caiuby Novaes 1986: 179) 

  

 É importante notar que, nessa declaração, o termo “Tugarege” aparece como uma 

designação alternativa para Baitogogo e Boroge, assim como ocorre no próprio registro 

salesiano do mito (EBII: 127). Isto é, toda a metade Tugarege está sendo implicitamente 

subsumida em seus chefes. Assim, a fórmula da exogamia de metades é, sobretudo, um ponto 

de vista de Baitogogo sobre o regime matrimonial, algo muito distinto de um possível ponto 

de vista dos chefes ečerae127. O problema, abordado no capítulo anterior, da contradição 

entre os comportamentos matrimoniais locais e a fórmula global da exogamia de metades se 

resolve pelo fato de que esta última não é propriamente global. Trata-se de mais uma fórmula 

localizada. Ao invés de se tratar de uma “regra sociocêntrica”, a exogamia de metades emerge 

de um ponto de vista singular, o dos chefes tugarege.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
127 Vale notar que o clã da metade Tugarege que compartilha do ro (modo de ser-fazer) ečerae, os Iwagududoge, 
estão excluídos da doação original dos ornamentos e riquezas oferecidas por sua metade aos Ečerae: como 
notam os missionários na EBII (: 133; nota 13), o primeiro grupo a atender ao chamado dos chefes ečerae e 
serem mortos por eles por não terem trazido nenhum ornamento como presente são os próprios Iwagududoge. 
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Capítulo 4 

Vingança e criatividade 
 

Seria de mais alto interesse saber se as experiências relatadas nas 

lendas pertencem definitivamente ao passado ou se os indígenas as 

consideram suscetíveis de se renovarem (Contribuição ao estudo da 

organização social dos índios bororo, C. Lévi-Strauss 1936: 76) 

 

 No capítulo anterior percorremos os meandros das diferenciações de prestígio que 

emanam do panteão circular bororo. A isomorfia entre o mundo dos vivos e o dos aroe, como 

vimos, repousa sobre um regime de transmissão de nomes que, para fins de um contraste 

provisório, poderíamos denominar “endonímico” (Viveiros de Castro 1992). Este capítulo, 

por seu turno, se concentra na faceta “exonímica” da onomástica bororo. Os ie bio 

(literalmente, ‘nomes de morte’) são nomes que têm sua origem na “guerra de vingança” 

praticada sistematicamente pelos Bororo e que, ao longo do século XX, se voltou 

exclusivamente para a caça de grandes predadores (Cruz 1941). Como vimos ao longo desta 

dissertação, nomes e ornamentos são diferentes manifestações dos mesmos mecanismos de 

diferenciação. Isso não é diferente no caso dos ie bio, cuja contraparte visual são os 

ornamentos extraídos dos predadores caçados, os quais podemos classificar como troféus de 

guerra. O objetivo aqui, portanto é analisar a trama sócio-cosmológica que envolve a guerra 

de vingança bororo e suas consequências. Uma vez que esta é indissociável da escatologia, 

este capítulo também contém uma série de sugestões interpretativas para as práticas 

funerárias e concepções bororo das transformações póstumas da pessoa.  

 O argumento que pretendo avançar é o de que a captura de nomes e troféus na guerra 

de vingança bororo põem em movimento tanto o ciclo de vida masculino quanto feminino 

por meio de um processo de acumulação de prestígio. Altera-se, por meio da vingança, o 

estatuto das pessoas que são personagens-chave da trama ritual que atravessa tais práticas. 

Tal alteração se baseia sobretudo em um processo que pode ser lido sob a chave do que 

Fausto (2001) denominou “predação familiarizante”, abrindo espaço para um diálogo ora 

implícito, ora explicito, entre a literatura etnográfica sobre os Bororo e o tema mais amplo 

da guerra da predação nas Terras Baixas da América do Sul. Por fim, ao nível dos debates 

internos à “bororologia”, pretendo propor que a guerra de vingança constitui um mecanismo 

criativo que permite aos vivos alguma maleabilidade diante das alianças e diferenças de 
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prestígio dadas de antemão nos feitos dos heróis míticos (e transmitidas com os nomes 

destes). Em suma, pretendo propor que há mais criatividade disponível aos vivos do que os 

ditames dos aroe permitem supor. 

 

Uma ética da vingança 

 

 A literatura etnográfica sobre os Bororo ressalta com frequência a centralidade de 

um “princípio ético” que permeia desde acontecimentos cotidianos mais banais até as mais 

solenes cerimônias: a necessidade do mori, termo que pode ser traduzido como “vingança, 

recompensa, retribuição; pagamento” (EBI: 803). A obrigação de se compensar qualquer 

injúria, seja ela provocada por algo ou alguém, seria, nos termos de Albisetti e Venturelli, 

“tão forte e tradicional, que ninguém pode e deve preterir” (ibid: 803). No caso de infortúnios 

ocorridos na mata e envolvendo plantas ou animais, o agressor deve ser destruído, 

frequentemente queimado, como indicam as anedotas registradas por Caiuby Novaes e A. 

Venturelli e publicadas por Viertler (1972):  

 

Uma vez, Adelson, filho de Canajó e Kiga, tropeçou num toco e 
machucou o pé. Canajó perdeu um tempão para arrancar o toco e 
depois levou para casa para ser queimado. [...] Nos meses passados, 
uma parenta de Bentinho foi assaltada e morta por um tamanduá-
bandeira. Os Bororo mataram a fera, mas não a comeram. 
Queimaram-na como mori (Viertler 1972: 71) 

 

 Segundo a etnografia salesiana, em casos como estes, os parentes próximos do ferido 

devem ornamentá-lo, “tingindo-o de pasta vermelha de urucu e revestindo-o de plumas” 

(EBII: 804). As injúrias que provocam a necessidade do mori geralmente derivam, nas 

descrições disponíveis, da ação seja de animais e plantas fora da aldeia, seja de crianças e 

animais domésticos dentro dela. Nestes últimos casos, o pai da criança ou dono do animal 

devem ser responsabilizados: “quando duas crianças altercam e uma leva a pior, esta, como 

mori, deve ser espalmada com pasta vermelha de urucu pelo pai da que causou a ofensa” 

(EBII: 803). Abusos contra as posses de uma pessoa são também passivos de compensação: 

“estragando-se, ou perdendo um objeto de outrem, será preciso dar o ‘mori’” (Colbacchini & 

Albisetti 1942: 84). Nada indica, todavia, que o mori tal qual descrito nesses casos seja um 

mecanismo de resolução de pequenos conflitos entre pessoas adultas, situações que, talvez, 

demandem soluções mais elaboradas (ver Caiuby Novaes 1986: 142-153).  
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 Os acontecimentos que desencadeiam o mori parecem ser, sobretudo, aqueles 

provocados por seres às margens da vida aldeã das pessoas adultas, esta marcada pela 

necessidade do poguru (“vergonha”), qualidade por excelência das relações entre humanos 

(boe) (Viertler 1972). São os seres com o aspecto-bope particularmente saliente – as crianças, 

cães, animais selvagens e plantas – que povoam as anedotas de mori que despontam com 

frequência na literatura etnográfica. As leituras de Viertler (1972) e Crocker (1985) apontam 

para tal centralidade da agência do bope nesses casos. O infortúnio seria uma evidência 

privilegiada da intervenção dessa categoria de espíritos sobre a pessoa128: 

 

Responsável pela infinidade de obstáculos físicos e morais sentidos 
por cada indivíduo concreto, o bope vai domando todos os Boe 
[humano/Bororo], observando-os sempre em seus mínimos 
detalhes de comportamento. Seja por intermédio de outrem, seja 
por descuido dele próprio, o Boe é extremamente sensível a 
quaisquer infrações sobre si próprio, pois é por criteriosa 
observação de seu estado físico que ele pode medir ou avaliar as 
suas relações com o bope (Viertler 1972: 70) 

 

 Segundo Crocker (1985: 57) e Viertler (1972: 72), tal esforço de compensação e 

vingança contra as intromissões do bope na vida cotidiana é sempre efetuado por outro que 

não o injuriado e, preferencialmente, por uma pessoa da metade oposta – isto é, um iorubadare 

(amigo formal/cunhado potencial) ou o próprio pai. Como retribuição, a vítima “must 

reciprocate with an ornament belonging to his social group. The avenger […] has the right 

to wear this style of ornament for the rest of his life” (Crocker 1985: 57). Ainda segundo 

Crocker (ibid), homens seriam responsáveis por vingar outros homens, assim como mulheres 

se encarregam das injúrias contra outras mulheres. Para estas últimas, frequentemente vítimas 

de pequenos ferimentos durante atividades de coleta e no cuidado com as roças, o mori “is 

almost a daily affair, while among men it arrives perhaps semi-weekly” (ibid: 57). 

 A noção de mori não se esgota no contexto das pequenas compensações por 

infortúnios. Sua utilização parece significar genericamente “pagamento” ou “retribuição”, 

em contraste com o termo akiro (“dom”, “presente”), brevemente introduzido no último 

capítulo. As consequências relacionais da distinção entre esses dois termos foi objeto de 

hipóteses mais ou menos elaboradas por diversos autores (Colbacchini & Albisetti 1942: 83-

84; Crocker 1967: 234; Viertler 1972: 87-92). O esforço de analisar tais termos seja como 

índices de diferentes tipos de relação (Crocker 1967: 234; Viertler 1972: 87-92), seja como 

modalidades de transação econômica (Colbacchini & Albisetti 1942: 83-84), me parece 

 
128 Ver, por exemplo, o caso do bari (xamã do bope) Kadagare segundo Crocker (1985: 89). 



 180 

complicar excessivamente um substrato semântico mais simples. A meu ver, a distinção entre 

akiro e mori é, em suma, uma diferença entre uma prestação inicial e uma contra-prestação, 

respectivamente.  

 É nesse sentido que se trataria de uma diferença entre “presente” e “pagamento”. Na 

definição mais econômica de Colbacchini & Albisetti (1942): “o que se dá para retribuir um 

presente chama-se mori” (: 151). O referente pode, contudo, ser negativo, permitindo a 

tradução de mori por “vingança”. Embora não haja registro de que, correlativamente, o termo 

“akiro” possa ser utilizado para designar a injúria propriamente dita (o estopim da vingança), 

a noção de mori como resposta a um ato inicial se mantém. A meu ver, o próprio problema 

colocado por Fausto (2001: 231) da prevalência da linguagem do “pagamento” para tratar da 

guerra de vingança na Amazônia indígena – ao invés da linguagem do “dom” – talvez possa 

ser simplificado da mesma maneira. A questão de uma associação entre pagamento e quitação 

– utilizada por Crocker (1967: 234) para definir o mori em contraste ao akiro e discutida por 

Fausto (ibid) no caso da guerra ameríndia em geral – não parece, como veremos, se aplicar 

aos Bororo em todos os casos129. Isto porque, quando o mori assume sua forma propriamente 

bélica, este pode impulsionar outras contra-prestações, não encerrando a questão de forma 

definitiva – algo que, em parte, é análogo ao que ocorre na guerra de vingança em geral na 

paisagem das Terras Baixas. Para abordar diretamente a questão, vejamos de que forma o 

mecanismo do mori responde à injúria mais radical produzida pelo bope: a morte. 

 

Morte e mori 

 

 Todas as mortes entre os Bororo são consumadas pelo bope, classe de espíritos que, 

como vimos, é direta ou indiretamente responsável por toda e qualquer transformação, 

criativa ou destrutiva. Todavia, como descreveu Crocker (1985), a morte não é concebida 

como resultado inevitável do processo entrópico pelo qual o corpo passa ao longo da vida, 

mesmo que tal processo seja também responsabilidade do bope. A morte é, sobretudo, um 

ato de vingança por parte desses espíritos. Este ato é direcionado àqueles que se alimentaram 

de (ou feriram) algum animal que faz parte da classe dos bope uke (literalmente, ‘comida do 

bope’) sem a necessária intervenção xamânica. Tal classe de animais interditos tornou-se 

alimento por excelência do bope como compensação a Meri e Ari (o Sol e a Lua) após estes 

 
129 Segundo Crocker, o mori, “for the Bororo, implies repayment, an exchange of things that cancels out some 
sort of imbalance” 
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terem sido “soprados” para o céu por heróis do clã Iwagududoge. Na transcrição salesiana 

do mito em questão, tal momento é descrito como se segue: 

 

Os Karawoe Kujagureuge [referência ao sub-clã dos Iwagududoge 
de montante], pensando nas possíveis vinganças que Meri, 
ofendido e desprezado, poderia fazer, prometeram-lhe atos de 
humilde vassalagem, dizendo: “Tu não és mais, agora, um ser que 
habite ou que se movimente na terra. Tu és mesmo Meri, és mesmo 
um espírito [no original, bope]. Nós te ofereceremos antas, 
queixadas-brancos, caititus, veados-galheiros, guaçuetês, guaçutis-
machos, guaçutis-fêmeas, emas, seriemas, capivaras, jacarés, jaús, 
pirarucus, pequis, marmeladas-pretas, amoras, mangabas, frutas de 
almecegueira, frutas de algodãozinho, fruta de pau-serrote, milho. 
Os Bororo não tocarão estas coisas sem antes oferece-las a ti, sob 
pena de morrerem por causa de tua maldição. Tudo isto ser-te-á 
oferecido, não por um Bororo qualquer, mas por um indivíduo 
escolhido, por um verdadeiro xamã (EBII: 1140) 

 

 Tais intervenções xamânicas são feitas pelo bari, xamã responsável pela mediação das 

relações entre os humanos e o bope. Sempre que uma das “comidas do bope” é abatida (ou 

colhida), o bope tem direito às primeiras mordidas (e às partes mais “fortes” do animal). Esse 

ato, realizadas por meio do xamã (bari), libera em seguida o consumo do animal ou vegetal 

antes interdito130. Segundo Crocker (1985: 163), entre os animais que são presas preferenciais 

do bope, figuram implicitamente os próprios humanos – classificação coerente com o fato de 

que toda e qualquer morte humana é efeito da devoração pelo bope. Do ponto de vista desses 

espíritos, os humanos se revelam potencialmente sob a forma de animais de caça que estão 

entre seus alimentos preferenciais: 

 

Several shamans related that in their dreams they had witnessed the 
bope settling down to a feast of stolen souls, in which ‘the aroe did 
not look at all like people, but like real ki (tapir), atubo (deer), pari 
(rhea), okiwa (capivara), jugo (queixada), kidokia (pirarucu), etc.’ 
(Crocker ibid: 163) 

 

 
130 Na época em que Crocker fez sua pesquisa de campo, tais intervenções eram quase diárias, dado que eram 
condição para o acesso aos principais animais de caça (Crocker 1985). Os baire (‘xamãs do bope’) que Crocker 
conheceu em Córrego Grande na década de 1960 (Cirilo, Kadagare e Manokuje) foram, segundo um 
interlocutor, os últimos xamãs do bope que se tem notícia. Com a morte de Cirilo e Kadagare na década de 1990, 
nenhuma outra pessoa tornou-se efetivamente um bari. O medo que se sente hoje de tais relações íntimas com 
o bope seria a razão para tal: “o bope judia do bari”, me disse Gilmar Traitowu. Consequentemente, como afirmou 
outro interlocutor, não se matam mais os grandes animais bope uke (‘comida do bope’) como a anta e os porcos 
do mato, reduzindo a dieta proteica quase exclusivamente a peixes, alguns poucos animais de caça menores que 
não interessam ao bope (o quati, por exemplo) e alimento industrializado. Já os vegetais considerados alimentos 
do bope, como o milho, são consumidos sem nenhum tipo de intervenção: “milho é de bope, mas a gente come 
sem medo”, me disse Gilmar Traytowu. 
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 A primeira etapa do ciclo funerário bororo é, como definiu Viertler (1991), um 

“banquete ao bope”, que se alimenta do cadáver enterrado em cova rasa no pátio cerimonial 

da aldeia. O ato predatório do bope, causa de todas as mortes, é – como atesta unanimemente 

a literatura etnográfica – uma retaliação aos que romperam o “contrato” estabelecido no mito 

supracitado. Consequentemente, todas as mortes são imputadas a uma infração alimentar, 

seja ela recente ou remota (Viertler 1972; Crocker 1985). Essa concepção da morte tem 

consequências para a interpretação de certos aspectos das cerimônias funerárias bororo. 

 No momento da confirmação da morte, é escolhido um homem, a princípio da 

metade oposta (um iorubadare), para tornar-se o aroe maiwu (literalmente, ‘alma nova’). Este 

será responsável por ornamentar-se e dançar personificando o aroe do morto durante as 

cerimônias funerárias (Viertler 1991; Caiuby Novaes 2006). Aquele que assume as 

incumbências da “alma nova” é frequentemente referido na literatura etnográfica como 

“substituto do morto”131, função que é sempre exercida por um homem, seja qual for o sexo 

do morto132. A identidade do substituto permanece desconhecida aos enlutados – i. e. os 

moradores da casa em que vivia o morto e seus parentes clânicos na aldeia (Caiuby Novaes 

1986) –, sendo revelada apenas após o fim do ciclo funerário, que corresponde à última e 

mais importante obrigação do substituto: a vingança do morto, o mori.  

 Após o sepultamento secundário dos ossos do falecido (que marca o fim das 

cerimônias funerárias na aldeia), o substituto é incumbido de caçar um predador 

(preferencialmente um jaguar) como mori para a família do morto. As garras, presas e pele do 

animal são retiradas e entregues como troféus para a mãe ritual do falecido, uma mulher 

sênior do clã do morto escolhida para tal função133. A entrega dos troféus revela a identidade 

do substituto aos enlutados e encerra o período de luto. Tal vingança deve ser exercida sobre 

uma classe predeterminada de animais que, segundo Crocker (1985), são denominados barege 

mori-če, expressão que poderíamos traduzir como ‘animais (mamíferos)134 que se tornam 

pagamento/compensação’. Embora acredite que essa tradução seja mais precisa, utilizarei no 

 
131 Manteremos aqui tal designação para reduzir o uso de termos e expressões nativas. A intenção, contudo, é 
interpretar seu investimento ritual como algo que está para além da simples substituição, como veremos. 
132 A única diferença entre os funerais de homens e mulheres registrada na literatura é que, na “dança do 
substituto”, este porta um arco caso o morto seja um homem e um cesto caso seja uma mulher (Viertler 1991).  
133 Segundo Crocker (1977: 175), a mãe ritual deve ser a parente uterina mais próxima do morto na aldeia. 
134 O termo barege (por vezes grafado marege), segundo a EBI, pode ser decomposto como ba-are-ge (testículo-
dono-plural). Refere-se, portanto, aos animais com testículos expostos, algo que corresponderia à maioria dos 
mamíferos. Todavia, devo ressaltar que, em conversa por Whatsapp com Gilmar Traitowu, este negou 
enfaticamente a possibilidade de decompor barege em “donos de testículos” e lamentou a sugestão dos 
missionários. Além disso, Gilmar consultou seu pai, o chefe Raimundo Itogoga sobre o termo barege, e afirmou 
que este último diferenciou barege e marege, os primeiros como correspondendo aos animais (excluindo aves 
[kiege], peixes [kare], cobras [awage] e insetos) e os segundos aos boe [bororo/humanos] em geral.  
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texto a expressão mais econômica de Crocker (ibid): “animais de vingança”135. O conjunto 

de animais que pertencem a esta lista seria tão estável e amplamente conhecido entre os 

Bororo quanto a classe dos bope uke, as “comidas do bope”. No entanto, enquanto a primeira 

é constituída por predadores e tem como protótipo o jaguar, a última é formada pelos animais 

vistos como presas por excelência, cujo modelo seria a anta136.  

 A vingança funerária é uma exigência incontornável das cerimônias fúnebres bororo. 

Sobre a substituição do morto em geral, Crocker (1985) aponta: “this office is a grave 

responsibility, and failure to discharge its duties is the most serious moral offense recognized 

by the Bororo” (: 281). Concluída a última tarefa do substituto, a saber, a entrega dos troféus 

que constituem o mori (pele, garras e dentes do predador), o caçador deve ser recompensado 

com uma série de presentes por parte da mãe ritual e do clã do falecido, prestação que, 

segundo Crocker (1985: 283), também é denominada mori: 

 

Como retribuição o aroe maiwu receberá arcos e flechas cerimoniais, 
um powari mori (instrumento musical de sopro), nomes que 
pertençam ao patrimônio de nomes do clã morto, a possibilidade 
de fazer ornamentos com padrões privativos daquele clã e, 
eventualmente, uma mulher nova com quem ele poderá se casar 
(Caiuby Novaes 1986: 211) 

 

 Além disso, o substituto, o morto e a família nuclear da mãe ritual receberão nomes 

inspirados em características da caçada do animal de vingança em questão (Viertler 1972). 

Esses nomes, chamados ie bio (‘nomes de morte’), assim como as outras riquezas recebidas 

pelo substituto e a aliança estabelecida, serão analisados em detalhe mais adiante.  

 Após essas contraprestações, o fenômeno que justifica o uso da noção de 

“substituição” toma forma: o aroe maiwu (‘alma nova’) pode passar a residir na casa do clã do 

morto e reclassifica a mãe ritual deste como “mãe”, o homem casado com esta como “pai” 

e, consequentemente, os filhos destes como irmãos e irmãs (Viertler 1972: 68-70). 

Transparecendo ainda mais sua condição de “incarnation vivante de la partie essentielle de 

l’être du mort” (Crocker 1977a: 175), o substituto chama os (e se refere a) seus “irmãos 

rituais”, filhos dos pais rituais, como “irmãos mais velhos” ou “mais novos” de acordo com 

 
135 A tradução de Crocker (1985) como “revenge animals” me parece imprecisa, pois o sufixo če, de difícil tradução, 
indica, nos termos da gramática de Crowell (1979), “a change of state” (: 179). O nome sufixado determina, 
dependendo do contexto, o estado final ou inicial de algo. Os marege moriče seriam, portanto, ‘mamíferos que 
devém pagamento/compensação’. Nesse sentido, suponho que a expressão designe os animais a partir dos 
quais é possível extrair troféus que serão dados como mori para o clã do morto, algo que, como veremos, vai 
de encontro com a interpretação de Crocker (1985) sobre aquilo que há em comum na classe dos “revenge 
animals”. 
136 As propriedades do sistema que constituem essas duas classes de animais são analisadas extensamente por 
Crocker em Vital Souls (1985) e serão retomadas mais à frente em maior detalhe. 
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a idade relativa entre estes e o morto. Em um caso registrado por Viertler (1972: 69), Airugodo 

relata que, após caçar o mori para vingar um homem que já era bastante idoso no momento 

da morte, os filhos de sua nova mãe ritual se referiam a ele como iedaga (parente uterino 

sênior/nominador) independente da idade relativa “real” entre eles. Os “pais rituais”, por 

sua vez, seriam para o substituto, “je cite les Bororo, ‘plus père et mère’ que ceux qui l’ont 

engendré” (Crocker 1977a: 175)137. 

 Como uma primeira impressão do fenômeno até aqui apresentado, nota-se que o mori 

funerário se revela uma espécie de radicalização de suas versões cotidianas. Além disso, a 

substituição funerária em geral é coerente com as inversões cerimoniais características da 

vida ritual bororo, dado que os principais aroe de um clã – aqui incluído o próprio morto 

recente – só se fazem presentes na aldeia na pele de seus iorubadare (aliados/amigos formais) 

(cf. supra). No entanto, para ir além dessas primeiras impressões, pretendo contrastar e 

relacionar aqui três diferentes interpretações da vingança funerária bororo: a dos missionários 

salesianos (Colbacchini & Albisetti 1942; EBI)138, a de Crocker em Vital Souls (1985) e a de 

Viertler (1972; 1979; 1991). Antes de percorrermos o argumento de Crocker (1985), é 

necessário apresentar leitura salesiana presente na EBI a partir da qual o etnógrafo 

estadunidense desenvolveu sua crítica.  

 A simplicidade da interpretação de C. Albisetti e A. Venturelli assume uma forma 

quase silogística:  

 

Deve-se observar que os índios acreditam que a morte seja causada 
por um bope, espírito malfazejo, e que a onça seja um bope. Matando 
o felídeo eliminam um bope, efetuando assim uma vingança (EBI: 
804) 

  

 O mori funerário, portanto, exprimiria a mesma lógica das pequenas vinganças 

cotidianas, porém é agora direcionado ao bope ele mesmo. As investigações etnográficas 

posteriores, no entanto, não deram a questão por encerrada. 

 

 

 

 
137 A partir de então, essa relação passa a ser retomada na ocasião das cerimônias de pescarias e caçadas coletivas 
“dos aroe”, na qual aqueles que foram substitutos no passado tornam-se novamente as almas dos mortos que 
substituíram e são alimentados por suas “mães rituais” (Viertler 1991). 
138 A interpretação salesiana parece passar por uma mudança (ou uma simplificação) no período entre a 
publicação em português de Os Boróros Orientais (1942) e a finalização da Enciclopédia Bororo vol. 1 cujos contornos 
serão analisados mais à frente. 
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Predadores e presas: o eixo sacrificial bororo 

 

 Retomando implicitamente o “silogismo” salesiano, Crocker (1985) oferece uma 

crítica etnográfica à simplificação do mori funerário que tal hipótese implica. Segue abaixo 

um trecho que, embora longo, condensa de forma especialmente clara e sofisticada o ponto 

de partida da crítica de Crocker (1985): 

 

First, every death among contemporary Bororo is ascribed to the 
bope, who are supposed to avenge some offense of the deceased 
against their rights. It might seem appropriate then for society to 
kill a bope. But the bope are immortal and incapable of being harmed 
in the slightest by human action. Further, their most direct 
‘representatives’ among natural forms, vultures and alligators, have 
no relevance whatsoever to ‘animal revenge.’ When I suggested that 
one might just as well kill either of these creatures as a jaguar, I was 
met first with incredulity and then with rebukes suggesting that all 
the time and effort spent on my Bororo education had been a total 
waste. Two points enter here. The bope are no more ‘part’ of the 
natural world than the aroe; both are mystical categories or aspects 
of being, not ‘things.’ Some entities summarize in their perceptible 
qualities certain dimensions of these conditions, but they are not 
equivalent to, and hence not substitutable for, either variety of spirit 
(: 284) 

 

 A aritmética salesiana que sugere a noção de subtração de um bope como pagamento 

a uma vida humana não parece, portanto, ser aplicável. O bope é, a rigor, o próprio devir. Mesmo 

os “tipos” que constituem seu panteão são caracterizados pela transmutação constante uns 

nos outros139. Assim, é altamente contraditória a ideia de se destruir algo que é, por assim 

dizer, a manifestação anímica da própria entropia e motor de toda destruição. Como veremos 

mais à frente, a solução de Crocker (1985) e de etnógrafos posteriores para tal contradição 

recorre implícita ou explicitamente a um modelo dialético da cosmologia bororo. Porém, no 

momento, vejamos como prossegue a crítica do etnógrafo estadunidense. 

 No trecho supracitado, Crocker (ibid) ainda se afasta da hipótese salesiana por outra 

razão: a relação do bope (e dos aroe) com a experiência dos não-xamãs é da ordem do índice, 

e não do ícone. A expressão do bope entre os animais é sempre metonímica. Assim, o 

etnógrafo nota que mesmo o crocodilo e o urubu – que estão entre os chamados bope ‘por 

excelência’ (remawu), animais cuja aparência e o comportamento os fazem as expressões mais 

 
139 Ao perguntar a um interlocutor sobre “tipos” de bope fui imediatamente corrigido: “não tem tipos de bope, 
tem vários nomes que deram pra ele”. A própria referência ao bope no singular (em oposição aos aroe, sempre 
plurais) expressa essa espécie de “monismo” do panteão do bope, que parece sempre indicar a ideia de uma só 
multiplicidade. 
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próximas do bope no mundo dos não-xamãs – não são aptos à função de animais de vingança. 

Isso não significa, contudo, que a classe dos animais de vingança não esteja relacionada com 

um dos aspectos fundamentais do bope, pois aquilo que constitui tal classe, como demonstra 

Crocker (1985), são os índices corporais de uma capacidade predatória e carnívora. 

 A classe dos animais de vingança é composta por vinte e quatro animais que formam 

uma série orientada (Crocker 1985: Table 9.2). O jaguar e o gavião-real despontam como os 

barege mori-če por excelência: “The other animals and birds among the ‘revenge animals’ are 

viewed as partial versions of the jaguar and harpy eagles and are admissible as revenge 

animals on this ground alone” (ibid: 283). Os animais que ocupam o topo da série (jaguar, 

gavião-real, suçuarana e jaguatirica) seriam, segundo Crocker (1985), os únicos capazes de 

efetivamente encerrar as atribuições do substituto, enquanto os predadores menores seriam 

compensações parciais e preliminares que não levam a questão definitivamente a termo140. O 

que faz destes animais “versões parciais” dos superpredadores que encabeçam a série é o 

compartilhamento de índices predatórios: “When asked why some animals were marege mori-

xe and not others, the Bororo said quite flatly: ‘because of their teeth’” (ibid: 285). Assim, a 

designação dessa classe como “animais que devém pagamento” fica ainda mais evidente, pois 

os troféus doados como mori pelo substituto aos “pais rituais” do morto correspondem 

exatamente às “partes predatórias” do animal. Os barege mori-če são os animais a partir dos 

quais é possível extrair troféus e, portanto, efetuar o mori. 

 Assim como ocorre com a classe das “comidas do bope”, uma espécie figura 

implicitamente entre os barege mori-če: os humanos (Crocker 1985: 286). Tanto os 

interlocutores de Crocker (ibid) quanto as observações de Steinen (1940) no fim do século 

XIX confirmam que, em casos de morte causada por outros povos indígenas ou por não-

indígenas, a vingança seria direcionada a estes. Steinen (ibid) chega a observar troféus feitos 

com dentes e maxilares de inimigos: “eles tinham até arrancado dentes aos seus prisioneiros 

brasileiros, aplicando-os no corpo, como enfeite; de igual modo, andavam com queixadas 

dos inimigos” (: 642). Os interlocutores de Crocker (1985), por sua vez, detalham que, em 

caso de homicídios ocorridos entre os Bororo, a vingança também deve ser efetuada – 

embora agora se volte para o próprio assassino, e não para um inimigo genérico – e a 

mandíbula inferior entregue como troféu para os pais rituais do morto. “In both instances 

[vinganças internas ou externas] the revenge-killing was called barege mori-če” (ibid: 286). 

 
140 Viertler (1991), acrescentando nuance à questão, aponta que a necessidade de se caçar um grande predador 
varia em função do prestígio do morto.  
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 A simetria inversa entre as “comidas do bope” e os “animais de vingança” é notável e 

não escapa a Crocker (ibid). Seguindo a análise do etnógrafo, poderíamos dizer que o traço 

significativo que forma a primeira classe é o inverso daquele que constitui a segunda: os 

animais que estão entre os alimentos do bope são, sobretudo, caracterizados pela condição de 

“indefesos” – isto é, lhes falta, aos olhos dos Bororo, qualquer característica corporal ou de 

comportamento associada à agressividade (ibid: 170-176). Em outras palavras, as “comidas 

do bope” se caracterizam pela ausência daquilo que define os “animais de vingança”, a saber, 

os índices predatórios. Tal par de séries expressa, portanto, a oposição entre as presas e os 

predadores por excelência. Já os humanos, identificados a ambas as classes, redobram nesse 

plano sua condição de produtos de uma delicada e instável dialética entre princípios opostos: 

entre bope e aroe, predadores e presas. Resta saber, portanto, como Crocker (1985) interpreta 

a relação entre essas duas oposições.  

 O etnógrafo sugere que as duas classes de animais são mediadores entre os humanos 

e os espíritos bope e aroe (ibid: 281). Enquanto a classe das “comidas do bope” fornece aos 

humanos o alimento necessário para a manutenção do corpo (ou raka; ver capítulo 1) e requer 

uma mediação entre estes e o bope por meio do xamanismo, a caça do animal de vingança 

seria a condição para a efetivação da residência da alma do morto na aldeia dos aroe:  

 

Until he has done this [a vingança funerária], he [o substituto] is no 
proper replacement. The aroe become angry, the deceased’s soul 
itself, some allege, is not properly incorporated into the afterlife in 
that it does not become an aroe essence, nor are its survivors 
assuaged of their grief (Crocker 1985: 281). 

 

 Em um caso – a alimentação – se produziria corpo, no outro – vingança funerária – 

alma. Tal leitura realça o evidente caráter sacrificial do fenômeno, tanto no que diz respeito 

à forma da constituição das classes (seu caráter metonímico) quanto à “função ritual” destas 

(a superação do hiato entre humanos e não-humanos). Não me refiro aqui à definição 

maussiana ou litúrgico-institucional do sacrifício, e sim à sua definição estrutural (ou anti-

estrutural?) em oposição ao totemismo que foi avançada por Lévi-Strauss (1975[1962]; 1962) 

e retomada por Viveiros de Castro (1986; 2008). Enquanto na série totêmica as espécies são 

mutuamente exclusivas, no caso da série sacrificial “le principe fondamental est celui de la 

substituition” (Lévi-Strauss 1962: 296). Entre os Bororo, cada classe de animais em questão 

é, assim como em qualquer esquema sacrificial, formada por uma série “continue et non plus 

discontinue, orientée et non plus réversible” (ibid: 296) de espécies em relação de 
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equivalência metonímica (ou substituição potencial)141. Resta saber de que forma elas 

produzem a mediação entre os polos humano e supra-humano. 

 Qualquer relação com tais animais implica de imediato uma ruptura nas atividades 

cotidianas: “when any of the creatures in one or the other classification is sighted, attention 

is riveted, all other activities immediately cease, and every faculty is devoted to killing the 

animal” (Crocker 1985: 281). Caçá-los, por sua vez, produz uma contiguidade potencial entre 

humanos e seres supra-humanos (bope ou aroe) cujas consequências podem ser devastadoras. 

No caso das “comidas do bope”, o especialista xamânico nesses assuntos (bari) deve intervir 

separando as partes da caça preferidas pelo bope – as partes mais “fortes” ou rakare. 

Colocando-se entre os humanos e o bope, o bari produz uma mediação suplementar, que 

impede a contiguidade extremada (a comensalidade entre humanos e bope) cujo resultado 

seria a devoração dos primeiros pelo segundo. No caso da caça de superpredadores, como 

vimos acima, é sua não efetivação que pode provocar a ira dos aroe.  

 Com os dados apresentados até o momento, a homologia de Crocker (1985: 281) 

bope : “comida do bope” :: aroe : “animais de vingança” mantém sua simetria. Contudo, há de 

se notar que, se ressaltarmos a relação entre os termos das equivalências acima e a oposição 

predador/presa, há uma inversão. Em geral, o bope apresenta uma função-predador: seu 

modo de relação por excelência com outros seres é a devoração. O xamã “do bope”, por seu 

turno, transforma-se preferencialmente em um jaguar, assim como o próprio bope tende a 

transformar-se nesse animal visando comer seus alimentos favoritos, as grandes caças (1985: 

181). Correlativamente, os aroe dos humanos aparecem para o bope como animais de caça, 

como vimos. O aroe etawara are (xamã ‘dos aroe’), por seu turno, transforma-se em anta ou 

queixada durante as caçadas coletivas, para em seguida se entregar aos caçadores (Crocker 

1985). Ademais, poderíamos dizer que só se torna aroe (i.e. morto) aquele que foi presa, isto 

é, aquele que foi devorado pelo bope. Em outras palavras, a condição de aroe é o destino das 

presas. Já no que diz respeito à aparência desses espíritos, os aroe são diretamente associados 

à plumagem multicolorida, daí o fato de certos pássaros como as araras serem qualificados 

aroe remawu (‘de verdade’) (ibid: 275). Os espíritos bope, por seu turno, em sua forma mais 

comum (os chamados maereboe), são descritos como pequenos homens com a pele muito 

escura e inteiramente coberta de pelos (ibid: 127).   

 Poderíamos dizer, portanto, que a série sacrifical das presas e a dos predadores efetua 

uma torção suplementar na oposição bope/aroe. As “comidas do bope” são animais que 

 
141 Crocker (1985: 149-152) recusa a definição da intervenção do bari sobre a caça como sendo de caráter 
sacrificial. Sua leitura, contudo, se baseia em um esforço de aplicação do modelo “institucional” do sacrifício. 
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apresentam uma forma-bope em função-aroe, em outras palavras, são seres com a pele escura 

e coberta de pelos – além de exalarem o odor pungente chamado jerimaga e diretamente 

associado ao bope – que ocupam uma função-presa. Já animais no topo da série dos “animais 

de vingança” exibem uma pele multicolorida vista como modelo de beleza (característica dos 

aroe), porém ocupam uma função-predador: “Both creatures [o jaguar e o gavião-real] are 

regarded as being as beautiful as they are deadly” (Crocker 1985: 287). Mesmo que em outros 

termos, Crocker (1985) aponta para essa torção especialmente no que diz respeito à 

ambiguidade do jaguar e dos outros barege mori-če, característica que os torna contrapartes 

animais da dualidade bope-aroe que constitui os humanos: 

 

In their physical being jaguars and eagles mirror forth all the power 
of luminous form but add to it their capacity for destruction. Only 
man also approximates this physical paradox, that is, to be at once 
a perfect synthesis of aroe and of bope: a vital soul (: 288) 

  

 Assim, se a série dos “animais de vingança” é fundada no princípio da substituição, 

aquilo que é substituído é, sobretudo, um humano. Mais especificamente, trata-se do humano 

em sua função-predador, pois os superpredadores são dignos da produção de troféus não 

apenas por apresentarem expressões corporais da predação (dentes e garras), mas por serem 

“natural counterparts to man’s capacity to slay his own kind” (Crocker 1985: 287-288). O 

jaguar, barege mori-če prototípico, expressa a potência predatória necessária para provocar uma 

morte humana. Poderíamos dizer, portanto, que enquanto a relação com as “comidas do 

bope” expressa a necessidade de apartar a indistinção virtual entre caça e guerra, alimentação 

e canibalismo – traço fundamental dos regimes ontológicos ameríndios (Fausto 2007) – a 

caçada de vingança busca extrair exclusivamente a faceta bélica da relação com os animais: 

no primeiro caso produz-se carne, no segundo troféus-ornamentos. Vale lembrar, ademais, 

que essas duas facetas sacrificiais das relações interespecíficas bororo são etapas de um 

mesmo movimento, pois é em razão de uma separação malsucedida entre alimentação e 

canibalismo – causa de todas as mortes – que a prática da vingança se torna necessária. 

 Assim, a equação salesiana entre jaguar e bope é, pelas razões apresentadas acima, uma 

simplificação. A lógica do mori – em sua faceta negativa, isto é, enquanto vingança – não 

parece estar fundada nem na necessidade de se destruir aquele que causou uma injúria, nem 

em “a compensation equivalent to the harm done or debt incurred”, como sugere Crocker 

(ibid: 284). A vingança bororo, funerária ou não, se volta contra um ser capaz de provocar um 

dano equivalente ao sofrido pela vítima. Assim, o objeto da vingança pode ser o próprio 

causador da injúria, mas há também uma miríade de substitutos possíveis. No caso de uma 



 190 

morte humana, os substitutos devem ser os superpredadores – estando os próprios humanos 

incluídos entre estes. 

 Tal leitura puramente “ética” do fenômeno deixa, contudo, uma série de resíduos 

quando se trata da vingança funerária, principalmente em relação aos efeitos desta. Para 

Crocker (1985), a consequência fundamental da caçada seria a fixação da alma do morto no 

mundo dos aroe: “by killing one of these animals, themselves destroyers of living things, a 

human death is not just ‘revenged’ but the immortality of his name-soul, his nominal form, 

is assured” (: 289). Na leitura do etnógrafo, se há uma vingança contra o bope, ela se dá na 

negação da entropia pela produção de uma alma perene, uma espécie de síntese da dialética 

bope-aroe por meio de uma negação da negação. Esta seria efetivada, de um lado, pelos troféus-

ornamentos produzidos a partir do animal e, de outro, pela substituto funerária. Os primeiros 

são os índices entre os vivos da perenidade da alma do morto (os troféus-ornamentos, como 

veremos, são os únicos objetos transmitidos como herança entre os Bororo), enquanto o 

segundo, que recebe nomes e uma esposa no clã do morto, permite a reprodução do clã 

lesado pela morte de um “membro”. 

 O objetivo deste capítulo é ir além da síntese da dialética aroe/bope proposta por 

Crocker (1985), indicando o movimento criativo contido na prática da vingança funerária. No 

entanto, por ora, devemos analisar uma outra interpretação do estatuto dos “animais de 

vingança”, aquela avançada por Viertler (1991). A etnógrafa traz dados suplementares que 

esclarecem consideravelmente a identificação entre o “animal de vingança” e a faceta 

predatória humana. Sua interpretação, ademais, é fundamental para esclarecermos a seguinte 

questão que permanece em aberto: por que a morte do “animal de vingança” corresponde à 

fixação da alma do morto entre os aroe? 

 

A vítima enquanto algoz 

 

 Nas publicações de Viertler (1972; 1978; 1979; 1991) em que a etnógrafa aborda a 

vingança funerária, uma interpretação vai assumindo contornos cada vez mais bem definidos. 

Trata-se da noção de que haveria um duplo destino da alma na escatologia bororo: a distinção 

entre um destino terrestre-animal associado ao sopro e um destino subaquático associado 

aos ossos e ornamentos. Essa oposição aparece inicialmente como uma distinção entre 

“nome pessoal” e “alma sombra” (Viertler 1979: 27), mas posteriormente ela é substituída 

pela distinção entre uma alma bope e uma alma aroe da pessoa (Viertler 1991: 173). O contraste 
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com a interpretação de Crocker (1985) é evidente. Para o etnógrafo estadunidense – nos 

poucos momentos em que o tema é abordado, dado que o livro sobre o ciclo funerário 

anunciado em Vital Souls (1985) nunca chegou a ser publicado – a escatologia bororo opera 

apenas em um eixo “vertical”. Após a dissolução da carne e do sangue (aspectos bope da 

pessoa), o aroe seguiria, no registro de Crocker (1985), até seu destino na casa de seu clã na 

aldeia dos mortos. Sua fixação ainda deveria ser garantida pela caçada do animal de vingança, 

porém não é clara a relação entre este ato e seu efeito. Em suma, a morte seria um processo 

de fundir-se com os “ancestrais totêmicos”. 

 Todavia, desde os primeiros registros salesianos (Colbacchini & Albisetti 1942), há 

indícios de que os aroe não estão tão apartados do mundo terrestre como o modelo platônico 

de Crocker (1985) tende a enfatizar. Embora longo, o trecho a seguir contém grande parte 

dos elementos que serão examinados nesta etapa da análise:  

 

Convém lembrar que estes indígenas acreditam que as almas, na 
vida de além-túmulo, se acham, mais ou menos, em condições 
semelhantes às em que se achavam entre os vivos: sentem calor e 
frio, precisam de comida e bebida; excepto a morte, pela qual já 
passaram, sofrem como sofriam neste mundo. 
 Como já foi dito, desta ideia derivou nos Orari [Bororo] a 
crença de que os mortos, para aliviar os próprios sofrimentos e 
alimentar-se de algumas frutas ou carnes, que não encontram no 
reino do além, onde se acham, podem à vontade, por quanto tempo 
quiserem, transformar-se ou encarnar-se em pássaros ou outros 
animais, para procurarem o que apetecem. Ainda há outra causa 
desta quase metempsicose: dá-se, por ex., quando adoece e morre 
um Boróro por ter comido carnes reservadas ao espírito de Bope ou 
de Maereboe, sem haver previamente recorrido ao bari para pedir 
permissão, ou, por assim dizer, para exorcizá-las. Então, contra o 
espírito que o perseguiu e matou, lança um desafio, e se alimenta 
com essas mesmas carnes proibidas. Se for a carne de veado que, 
não tendo passado pelas mãos do bari, deu causa à morte do 
Boróro, a alma deste, para vingar-se, desafiará a ira dos espíritos, 
zombando ao ver que não lhe podem estes fazer mal depois da 
morte. E, tomando a forma de uma onça, vagará por toda a parte, até 
conseguir assaltar e matar um veado e comer-lhe com prazer as 
carnes, afrontando o espírito que o castigara.  
 Se alguém tiver deixado o mundo por ter comido um peixe 
proibido, encarnar-se-á em outro peixe ou animal que coma o peixe 
proibido. Destarte transformada, a alma devorará o maldito peixe 
que foi causa da sua morte e também humilhará assim todos os 
espíritos irados. 
 Acreditam que as metempsicoses são frequentes e julgam 
haver sempre necessidade delas. Daí lhes veio a idéia e o ato 
piedoso de proporcionar às almas alimentos e cigarros, que 
certamente não acham no seu novo mundo (Colbacchini & 
Albisetti 1942: 90; grifo meu). 
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 O último parágrafo supracitado faz referência às “refeições das almas” que ocorrem 

durante as caçadas e pescarias coletivas bororo e na cerimônia de recebimento do mori 

funerário pelo clã do morto. Voltaremos mais à frente à questão. O que pretendo ressaltar 

agora é que, a meu ver, a interpretação de Viertler (1991) está fundada em uma conexão entre 

a noção de que a alma do morto transforma-se em predador – algo notado até mesmo por 

Crocker (1977b: 30; 1985: 278-279) – e o mori funerário, equação que nem os salesianos, nem 

Crocker fizeram. Assim, o argumento de Viertler (1972; 1978; 1979; 1991) pode ser resumido 

da seguinte maneira: o “animal de vingança” seria a própria alma do morto – sua alma bope, 

segundo a etnógrafa – e sua caçada corresponde ao esforço de recuperá-la na forma de 

ornamentos e na própria figura do substituto-matador que, agora identificado à sua vítima, é 

incorporado ao clã desta. 

 Iremos gradualmente apresentar os detalhes dessa interpretação e tirar suas 

consequências. Uma primeira impressão seria a aparente contradição contida na identificação 

entre o protótipo da potência predatória causadora da morte (o jaguar ou outro barege mori-če) 

e sua vítima. No entanto, há de se notar uma ambiguidade da condição do morto – que é, 

aliás, muito geral nas Terras Baixas da América do Sul (Carneiro da Cunha 1978; Viveiros de 

Castro 1986): a indiscernibilidade fundamental entre sua condição de vítima e de culpado 

pelo próprio destino142. É rigorosamente impossível decidir quem é o infrator, a pessoa que se 

alimentou da “comida do bope” ou o próprio bope que fez dela sua presa – sobretudo quando 

notamos que a própria pessoa agiu como o bope, alimentando-se indiscriminadamente dos 

alimentos reservados a este. 

 Sugiro aqui que a dupla-face da transformação póstuma do morto é uma expressão 

dessa ambiguidade fundamental: predador e presa, o morto é ao mesmo tempo a vítima e o 

algoz de sua própria morte. A transformação póstuma em predador seria, se não a fuga de 

uma “alma bope”, um destacamento da função-predador do morto. Esta contrasta com a 

materialização de sua função-presa, expressa naquilo que resta do corpo devorado no centro 

da aldeia: os ossos, que são ornamentados, guardados em um cesto funerário com os adornos 

do morto e afundados em uma lagoa. O substituto, por sua vez, se identifica com ambas as 

facetas póstumas do falecido, pois dança ornamentado no centro da aldeia personificando o 

destino da função-presa deste e, em seguida, deve recuperar a função-predador por meio de 

um ato ele mesmo predatório. Neste último ato reencontramos, no plano da guerra, o mesmo 

tema ameríndio supracitado: “a criação de uma zona de indiscernibilidade entre matadores e 

 
142 No caso Krahô, no qual a escatologia não repousa de forma tão radical sobre o imaginário da predação, essa 
ambiguidade reside entre a morte por sedução (dos parentes mortos) e por traição (aos parentes vivos) 
(Carneiro da Cunha 1978: 119-122). 
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vítimas, devoradores e devorados” (Viveiros de Castro 2008: 92). Isto pois, após a morte do 

animal, o próprio substituto se tornaria, nos termos de Viertler (1991), uma espécie de 

“homem-onça” (: 150). Voltaremos a isto. 

 A transformação póstuma em predador é, como enfatiza Viertler (1972), uma 

expressão da falta de “vergonha” (poguru) implicada na infração alimentar cometida pelo 

morto (Viertler 1972: 38). Os predadores nos quais o morto transforma-se, assim como o 

próprio bope, são os seres “desavergonhados” por excelência, exibindo uma potência canibal 

irrestrita. Diante disso, a caçada do mori, segundo Viertler (1991), “neutraliza os efeitos 

deletérios causados pela carência do respeito do finado, um infrator” (: 125). Enquanto o 

mito bororo da “passagem da natureza à cultura”, abordado no fim do capítulo anterior, 

relata a introdução da “vergonha” (poguru) pelos Tugarege (metade sul) aos animalescos 

Ečerae (metade norte) (Viertler 1972); a morte produz o movimento inverso, tendo a falta 

de “vergonha” (poguru) tanto como causa quanto como consequência (ibid: 38)143.  

 A interpretação de Crocker (1985) da vingança funerária ganha novos contornos 

diante da leitura de Viertler (1991). O etnógrafo estadunidense constata, como vimos, que o 

predador caçado é uma espécie de alter ego predatório da condição humana (e não “um bope” 

como afirma a EBI). Os barege mori-če manteriam a ambiguidade característica dos humanos 

– estão entre aroe e bope –, porém exercendo de forma exacerbada uma função-predador. A 

meu ver, a imagem contida na obra de Viertler (1991), na qual o barege mori-če expressa a 

modalidade “desavergonhada” do aroe do morto, ressoa diretamente tal ambiguidade144. 

Como afirmamos acima, o predador em questão não substitui o bope, e sim um humano – 

ou, para ser mais preciso, um inimigo. É isso que os humanos se tornam imediatamente após 

a morte: inimigos. Poderíamos dizer, fundindo as interpretações dos etnógrafos, que os 

superpredadores não são apenas o alter ego dos humanos, mas o destino destes. Esse não 

pode ser, contudo, o estado de coisas definitivo. É necessário duplicar a morte, caçar o 

inimigo. 

 
143 A centralidade da noção de “respeito-vergonha” para as relações intra-humanas é bastante geral na paisagem 
centro-brasileira (Coelho de Souza 2002: 497-505), sendo sua emergência muitas vezes associada à ‘passagem 
da natureza à cultura’ (DaMatta 1979: 98-101). Sobre os mortos e os animais como os seres “sem respeito-
vergonha” por excelência, ver Carneiro da Cunha (1978: 122-123). 
144 A designação do destino predatório do morto como uma “alma bope” sugerida por Viertler em A Refeição das 
Almas (1991) merece alguma atenção. Primeiro, é fundamental notar que não se trata de retomar a noção 
salesiana de que o predador é “um bope”. Os únicos a tornarem-se efetivamente puro-bope após a morte são os 
bari, xamãs associados a esses espíritos. O funeral de um bari tem características próprias, como o fato de o 
cesto com os ossos ser depositado aos pés de um jequitibá (uma das moradas do bope) e não no fundo de uma 
lagoa (morada sub-aquática dos aroe) (Crocker 1985). Segundo, não devemos confundir a “alma bope” de Viertler 
com o “aspecto-bope” da pessoa apresentado no primeiro capítulo, isto é, o sangue e outros fluidos corporais 
que expressam a potência simultaneamente criativa e destrutiva do bope na pessoa. Em função dessas possíveis 
confusões, prefiro evitar o uso da expressão “alma bope” para me referir ao destino-predador da pessoa. 
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 A razão pela qual se deve caçar o morto-predador, no entanto, faz despontar 

interpretações variadas na literatura etnográfica. Tais divergências interpretativas acerca do 

estatuto do mori funerário derivam, a meu ver, da ambiguidade da condição do morto (e de 

sua relação com o bope). Todavia, não me parece se tratar de discordâncias puramente 

interpretativas. Penso, ao contrário, que estamos possivelmente diante de variações entre os 

próprios interlocutores indígenas das etnógrafas e etnógrafos aqui abordados145. Vejamos 

quais são esses “ritemas” da escatologia bororo e como eles se relacionam entre si. Um destes 

está presente no trecho de Os Boróros Orientais (1942) supracitado: a noção de uma vingança 

imediata do morto contra o bope. Ao se alimentar irrestritamente das caças interditas na forma 

de um predador, a alma do morto já estaria efetuando uma vingança contra tais espíritos. 

Consequentemente, a caçada do animal de vingança é por vezes lida não como uma vingança 

contra o bope, mas sim “em nome” do bope: “é por esta vingança feita em nome do bope que se 

reinstaura o equilíbrio entre as forças da natureza” (Viertler 1991: 127). A oscilação entre 

uma vingança contra ou em nome do bope, sugiro, é função da ambiguidade fundamental da 

morte, na qual é rigorosamente inconclusiva a questão de quem é o causador da injúria (o 

“infrator”, nos termos de Viertler) e quem é a vítima na relação bope/morto. Em suma, a 

questão derivada dessa ambiguidade que produz tais “ritemas” é: deve-se vingar o morto ou 

o bope?  

 Devemos lembrar, contudo, que há ainda uma faceta positiva da noção de mori na 

caçada de vingança, pois os ornamentos retirados do animal serão dados enquanto 

compensação (mori) para a família do morto. Esse aspecto do fenômeno produz outras 

interpretações alternativas, como aquela registrada pelos salesianos que concebe o animal 

como uma “dádiva” por parte do bope para os enlutados: “o caçador tem o dever de matar 

uma fera, jaguar, jaguatirica, como reparação ou mori, dada pelo mau espírito, bope, aos 

parentes do morto” (Colbacchini & Albisetti 1942: 151). Após tal afirmação, os próprios 

missionários reconhecem a existência de variações entre interlocutores: “segundo outros, é 

uma vingança contra o bope” (ibid: 151). A meu ver, não se trata aqui de eleger a versão 

correta, mas de apontar que se tratam de variantes (ou transformações) que derivam, por um 

lado, da indiscernibilidade fundamental entre devorado e devorador, vítima e algoz, que 

(in)define o estatuto do morto e, por outro, da ambiguidade da própria noção de mori, que 

 
145 Tais variações interpretativas são características, aliás, da própria natureza da ação ritual, na qual uma certa 
autonomização da ação torna o ritual um campo especialmente aberto para flutuações interpretativas por parte 
dos envolvidos (Humphrey & Laidlaw 1994). Porém, as flutuações, devemos acrescentar, não são aleatórias ou 
arbitrárias. 
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pode se voltar contra alguém (acepção negativa ou ‘vingança’) ou para alguém (acepção 

positiva ou ‘pagamento’).  

 Temos, assim, um grupo de transformação que emerge de permutações entre os 

valores positivo/negativo do mori e a ambiguidade da relação morto/bope – sendo que 

podemos caracterizar esta última como uma oscilação entre os termos que ocupam a posição 

ativa e passiva da relação. Vejamos, passo a passo, como essas permutações geram os 

“ritemas” da vingança funerária. Em um caso, há as interpretações salesianas, na qual, em 

uma dela, o mori é uma vingança contra o bope efetuada pelo substituto em nome do morto 

(EBI) e, em outra, o morto vinga a si mesmo ao comer livremente o alimento do bope 

(Colbacchini & Albisetti 1942). Aqui, trata-se da modalidade “negativa” do mori – a vingança 

– na qual o morto (“representado” ou não pelo substituto) aparece como termo ativo da 

relação e o bope como termo passivo. Se invertermos o vetor da relação, temos a interpretação 

de Viertler (1991) na qual a vingança (ainda a modalidade negativa do mori) é efetuada “em 

nome” do bope e contra o morto que, em seu destino póstumo de predador, come 

irrestritamente os alimentos desses espíritos. Em outras palavras, mantida a acepção negativa 

do mori enquanto vingança, o bope agora aparece como termo ativo e o morto como termo 

passivo da relação. Se agora passarmos a levar em conta a acepção positiva do mori enquanto 

pagamento/compensação, temos a interpretação registrada por Colbacchini & Albisetti 

(1942), na qual o bope entrega o predador (e, consequentemente, os troféus deste extraídos) 

para o caçador como compensação aos enlutados. É possível deduzir, por fim, uma última 

possibilidade lógica. Para que o quadro esteja completo, haveria de existir uma interpretação 

na qual o mori é pensado em seu sentido positivo de “pagamento”, mas a relação bope/morto 

é invertida, o primeiro ocupando a posição passiva (a de receptor do mori-‘compensação’) e 

o morto a posição ativa (de ‘pagador’ do mori). É possível encontrar essa última variante nos 

registros de Viertler (1991), como atesta o seguinte trecho:  

 

No período que antecede o mori, o bope do finado transmigra de um 
para outro animal, intensivamente procurado pelo ‘substituto’, seu 
companheiro, que tenta resgatá-lo para impedir que continue 
comendo o que não deve a fim de restabelecer a harmonia entre os 
enlutados e os bope enfurecidos146 (: 138-139) 

 

 Trocado em miúdos, este último “ritema” tematiza o próprio morto (transformado 

em predador) entregando-se ao substituto como compensação (mori) ao bope por estar 

 
146 Ainda segundo Viertler (1991), o morto, transformado em predador, “chora por sua mãe” (: 139) 
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“comendo o que não deve”. Completa-se, assim, o quadro de permutações que descreve as 

variações encontradas na literatura sobre a vingança funerária bororo. 

 Se lembrarmos o argumento de Crocker, é importante notar que, embora se afaste 

da interpretação presente na EBI, o etnógrafo ainda se apoia na variante que concebe a 

caçada como uma “vingança contra o bope” – mesmo que não se trate de “matar um bope”, 

mas sim de negar o bope; uma “vingança dialética”, em suma. No entanto, ainda não está claro 

qual é a relação entre o ato de matar o predador e a garantia do estatuto pleno de aroe para o 

morto. Para esclarecer esse ponto, é necessária uma breve digressão sobre a relação entre a 

ornamentação, a condição de aroe e a posição de presa. 

 

Aroe, sinônimo de presa 

 

 Desde o primeiro capítulo desta dissertação enfatizamos de que modo os ornamentos 

de penas podem ser vistos como o corpo ou pele dos aroe e como contraparte visível dos 

nomes. Alguns elementos introduzidos neste capítulo nos permitem fazer observações 

suplementares sobre a natureza da ornamentação e da noção de aroe. Mais especificamente, 

pretendo argumentar que a condição de aroe emerge de uma configuração relacional 

específica cujo modelo é a predação. Refiro-me aqui à associação entre a condição de aroe e 

a função-presa que elaborei brevemente ao comentar a interpretação de Crocker (1985) para 

os “animais de vingança”. Vejamos como é possível demonstrar com maior rigor e extrair 

consequências mais amplas dessa associação. 

 Como apontamos acerca da versão cotidiana do mori, a vítima do infortúnio ou injúria 

deve ser ornamentada pelo infrator ou por seu vingador como “compensação/pagamento”. 

No caso de injúrias leves, a vítima deve ser pintada com urucum: “Se um cão morder alguém, 

este não deve ofender-se, mas confiante aguardar o mori por parte do dono do animal que 

consiste numa espalmação de pasta vermelha de urucu” (EBI: 803). Tratando-se do mori 

funerário, após a devoração das partes moles do corpo pelo bope, os ossos são também 

ornamentados com urucum, plumas e padrões exclusivos do clã do morto. Ademais, como 

já apontamos, os restos mortais ornamentados são colocados no cesto funerário juntamente 

com os adornos do falecido (Viertler 1991; Caiuby Novaes 2006). Os ornamentos são o 

índice da condição de vítima/presa. Enquanto os pequenos infortúnios exigem uma simples 

pintura corporal, o maior deles, a morte, produz uma transformação da vítima em um ser 

puro-ornamento: “Quando aparece ao aroettawaraare, o aroe se mostra com aparência de um 
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índio com todos os ornamentos usados pelos orarimogodogue nas grandes solenidades” 

(Colbacchini & Albisetti 1942: 88).  

 A condição de aroe, expressa pela ornamentação, é o destino daqueles que são vítimas 

de injúrias cuja forma limite – e o modelo – é a devoração pelo bope: 

 

As injúrias menores, provenientes de desgostos, doenças e demais 
infortúnios que decorrem sempre de algum ser animado ou 
inanimado usado pelo bope, constituem sintoma da presença eterna 
do bope que caça o boe [Bororo] até o momento em que este, 
desprevenido porque desavergonhado, é abatido e transformado 
em aroe (morto) (Viertler 1972: 72) 
 

 Em um caso de feitiçaria registrado por Crocker (1985: 140) mencionado no capítulo 

1, o feiticeiro teria expelido pela boca penas e ornamentos ao morrer, índice da devoração 

de suas vítimas (cf. supra). Mesmo se tratando de injúrias menos graves, as vítimas – que 

também devem ser ornamentadas – podem ser explicitamente associadas à condição de aroe. 

Após exemplificar casos hipotéticos de pequenos infortúnios contra si, um interlocutor de 

Viertler (1972) conclui: “então eu sou aroe” (: 72).  

 A função-presa/vítima engendra a condição de aroe, que se exprime e é produzida 

pela ornamentação: “os Bororo, quando ofendidos, designam-se aroe, exigindo 

compensações segundo o tamanho da ofensa” (Viertler 1991: 149). Esta constatação lança 

luz sobre alguns aspectos um tanto enigmáticos da etnografia de Viertler (1972; 1978), como 

quando a autora afirma que “aroe também quer dizer ‘caça abatida’” (1978: 66), ou quando 

traduz tal termo por “ofendido” (Viertler 1972: 330). A noção de aroe enquanto presa, 

ademais, nos fornece elementos para reinterpretar dois aspectos fundamentais da sócio-

cosmologia bororo. Primeiramente, se lembrarmos o característico esquema de inversões 

cerimoniais bororo apresentado nos últimos capítulos, podemos notar como ele ressoa tal 

constatação. A mitologia bororo, como vimos, é povoada por episódios nos quais um herói 

encontra pela primeira vez algum ser e o reivindica para seu clã. Esses encontros narram a 

origem das associações “totêmicas” entre certos animais, espíritos, objetos ou aspectos da 

paisagem e os clãs bororo. No entanto, em muitos casos, tal objeto é cedido – na maioria 

das vezes contra a vontade do descobridor – para um herói de outro clã. Essa prestação 

involuntária, que costuma assumir a forma de um roubo, deve então ser compensada. A 

vítima do roubo (ou da simples perda) do “totem” (aroe iedaga) – e todos aqueles que portam 

seu nome – terá o direito de ser ornamentada pelo clã que o tomou, personificando o ser em 

questão nas cerimônias funerárias que precedem à limpeza dos ossos. Aqui, mais uma vez, a 
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compensação (mori), que assume a forma da ornamentação, faz da vítima um aroe durante as 

cerimônias funerárias. 

 Por fim, tal noção nos permite voltar a um aspecto da cerimônia de nominação que 

foi brevemente mencionado no primeiro capítulo. É uma exigência incontornável dessas 

cerimônias que os nominadores presenteiem seus nominados com ornamentos. Como 

vimos, é durante a nominação que a criança é ornamentada, pela primeira vez, com padrões 

exclusivos de seu clã, ato que simultaneamente reconhece e consuma um dos principais 

propósitos dessa etapa da fabricação da pessoa: o endurecimento da pele. A nominação e a 

ornamentação afastam a criança da condição “mole” e amorfa que a aproxima ao bope. Uma 

pele forte é condição para que se sustentem os ornamentos, índice do aspecto-aroe da pessoa 

(cf. supra). Em suma, as primeiras etapas da fabricação da pessoa correspondem à revelação 

progressiva de seu aspecto-aroe. 

 O ato da nominação é consumado, como vimos, com a perfuração do lábio dos 

meninos. Como já foi mencionado anteriormente, o presente exigido do nominador – na 

forma de ornamentos – é visto como um mori (‘pagamento’/ ‘compensação’) pelo ferimento 

causado na criança (Viertler 1972: 152; Levak 1971: 91). O argumento aqui esboçado da 

associação entre a condição de aroe e a de presa nos permite agora compreender um trecho 

da monografia de Viertler (1972) que parece um tanto incompreensível à primeira vista: 

 

Ao ser perfurada, a criança morre como marege [‘animal’], tal qual 
um animal caçado, renascendo sob a forma de um novo boe 
[‘humano’]. Enquanto os marege [‘animais’] são perfurados no corpo 
por intermédio de flechas, os ipare [‘rapazes’] são perfurados na 
cabeça por intermédio de baragaras [‘instrumento perfurante’] 
(Viertler 1972: 138) 

  

 Vemos aqui todos os elementos dos exemplos anteriores. A fabricação do aspecto-

aroe da criança, objetivo da nominação, é realizada por um ato de perfuração concebido 

como, poderíamos dizer, uma micro-predação. Esse ato, por sua vez, exige o mori na forma 

de, mais uma vez, ornamentos. 

 Vimos que uma variedade de aspectos aparentemente isolados pode ser interpretada 

à luz da noção de aroe enquanto presa. No entanto, o mais importante deles para o tema deste 

capítulo é a caçada do “animal de vingança”. Como disse, Crocker (1985) deixou uma espécie 

de vazio interpretativo acerca da escatologia bororo: por que a morte do predador garante a 

transformação definitiva da alma do morto em aroe? Acredito que o argumento aqui esboçado 

lança luz sobre esse aspecto do complexo funerário bororo. Dado que, como demonstrou 

Viertler (1972; 1978; 1979; 1991), o morto pode ser identificado ao “animal de vingança”, a 
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caçada deste corresponde a uma espécie de segunda morte147. Agora definitivamente 

convertido em presa, o morto alcança a condição plena de aroe. Além disso, como 

mencionamos, o animal é convertido em ornamentos (os troféus). Todavia, o caráter 

ambíguo do animal (uma espécie de aroe em função-bope, como dissemos) faz dos troféus 

dele extraídos uma variedade sui generis de ornamentos. Como veremos adiante, esses objetos 

e outros produtos da vingança funerária não expressam uma anulação da potência predatória 

do morto-predador (agora convertido em presa-aroe), e sim seu deslocamento, processo 

mediado por um esforço de familiarização. Examinaremos em maior detalhe esse processo 

mais adiante. 

 Ao descrever o fenômeno do duplo destino da alma entre os Bororo, Viertler (1991) 

faz uma breve alusão ao fenômeno análogo entre os Guarani. A meu ver, se há uma analogia 

entre as escatologias tupi-guarani e bororo, ela nos deve remeter ao tema da “boa morte” 

entre os Tupinambá quinhentistas148. Entre estes, a morte “natural” – isto é, não guerreira – 

implicava na transformação em anhã, espíritos necrófagos que devoram o corpo em sua cova. 

A forma mais eficaz de evita-la era morrer pelas mãos de um inimigo: 

 

[...] do ponto de vista da vítima, a execução e devoração canibal eram 
operações que, libertando-a do apodrecimento, da necrofagia dos 
anhã e de seu próprio destino espectral, transformavam-na em puro 
espírito, homem sem sombra (Viveiros de Castro 1986: 647; grifo 
do autor) 

 

 Igualmente, o morto bororo só alcança a condição de puro-aroe após uma execução 

guerreira que recupera a alma de seu destino terrestre. Contudo, do ponto de vista dos vivos, o 

inimigo é o próprio morto, e seu iorubadare (“amigo ritual”; “cunhado potencial”) o executor. 

O duplo destino da alma está lá para ser negado. É apenas tornando-se duas vezes presa, do 

bope e dos boe [bororo], que o morto torna-se definitivamente aroe e os enlutados se veem 

livres dos perigos associados ao morto recente.  

 

 
147 Há aqui um paralelismo interessante com o que ocorre com a função-presa da alma do morto (os ossos 
ornamentados no centro da aldeia). Como demonstrou Viertler (1991), a convocação da alma do morto para 
dentro do cesto junto com os ossos ocorre em um “tabernáculo” erguido dentro da casa dos homens que é 
identificado a um útero. A saída do cesto de lá seria, portanto, uma espécie de nascimento póstumo. Assim, se 
o morto (sua parte-presa) passa por um segundo nascimento no centro da aldeia, ele é em seguida submetido 
a uma segunda morte fora dela. Uma reinterpretação completa do ciclo funerário bororo deve, a meu ver, passar 
pelos paralelismos e relações entre a etapa “litúrgica” que ocorre no centro da aldeia e a etapa “circunstancial” 
que exige o encontro fortuito com um predador na mata. 
148 Por outras razões, a vingança funerária bororo já havia sido antes aproximada do canibalismo guerreiro 
Tupinambá por Carneiro da Cunha (1978: 144). Uma aproximação entre os Bororo e os tupi-guarani também 
foi esboçada do ponto de vista arqueológico (Wüst 1998: 672-674). 
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Ornamento e anti-ornamento: da natureza dos troféus de vingança 

 

 A caçada do “animal de vingança” apresenta particularidades que a diferencia de 

caçadas comuns e a aproxima da guerra. Em uma das poucas reconstruções das práticas 

bélicas bororo, Manuel Cruz (1941: 171-175) chama atenção para o uso de dois objetos pelos 

guerreiros: o ae, trança feita com os cabelos das mulheres enlutadas, e o powari, instrumento 

de sopro feito com uma cabaça. O primeiro objeto, como registrou a literatura posterior, é 

fabricado pelo ZH (inodowu) do substituto do morto a partir dos cabelos das enlutadas. A 

trança é então entregue ao substituto: “o representante põe o ae no braço esquerdo, para dar 

força e vigor, e dar memória quando ele vai caçar”, afirma Batista, interlocutor de Caiuby 

Novaes (1986: 210), em Merure. 

 Lembremos uma oposição importante em relação à aparência do bope e dos aroe. 

Enquanto os primeiros têm o corpo coberto de pelos, a pele dos segundos é feita de penas.  

Se os ornamentos de penas são os índices por excelência de um devir-aroe, a trança de cabelos 

utilizada pelo substituto é uma espécie de anti-ornamento, sendo extraída de pessoas que 

passam por um evidente devir-bope: 

 

Os enlutados despojam-se de todos os atributos que os qualificam 
como indivíduos sociais portadores de uma determinada cultura, e 
passam a se situar num estado liminar, entre a natureza e a cultura. 
Para se sentar, não se utilizam de esteiras; sentam-se no chão (como 
os animais, segundo os próprios Bororo) ou retiram um pedaço de 
parede da casa. Não usam pinturas corporais (atributo de identidade 
clânica, esteticamente valorizada) e as roupas que incorporam dos 
civilizados não são nunca lavadas; vão deixando no corpo apenas 
uns trapos sujos que com o passar dos dias vão também 
desaparecendo. “Bope koia”, é por causa do bope, me disse uma das 
enlutadas, que as coisas estão assim (Caiuby Novaes 1986: 198) 
 

 Enquanto os ornamentos de penas estão associados à condição de presa, as tranças 

dos cabelos das enlutadas promovem a potência predatória do substituto, sua “força e vigor” 

para a caça, como dizia Cruz (1941).  

 Uma marca fundamental da passagem para a condição de enlutado é “a ‘cabeça 

pelada’” (Caiuby Novaes 1986: 197), resultado da retirada do cabelo que dá origem às tranças. 

Esse aspecto do devir-bope dos enlutados requer uma breve digressão. Ao analisar um 

conjunto de mitos tanto norte quanto sulamericanos, Lévi-Strauss (2006: 165-167) chama 

atenção para uma série de personagens que perdem o cabelo (ou que são eles mesmos 

chamados “calvos”). Ao sintetizar os episódios que produzem a calvície dos personagens, o 

autor nota que esta decorre ou de mergulhos na água que apodrecem e embranquecem os 



 201 

cabelos, ou de uma proximidade excessiva com o sol, que os queima (após subirem uma 

montanha, por exemplo). No primeiro caso, teríamos uma calvície produzida pelo podre e, 

no segundo, pelo queimado. Curiosamente, as duas expressões prototípicas do bope são, por 

um lado, o urubu, o principal animal considerado bope “de verdade” (remawu), e, por outro, 

Meri, o Sol, o “chefe” do bope. O primeiro é marcado pelo apetite carniceiro e o segundo é 

pensado como expressão máxima do calor, índice importante de fenômenos de 

transformação (Crocker 1985; EBII: 931). Curiosamente, Viertler (1991: 128) nota que os 

enlutados são associados ao urubu, animal que, como lembra a autora, não tem penas na 

cabeça. Por outro lado, o método pelo qual os enlutados arrancam seus cabelos é a aplicação 

de cinzas sobre a cabeça. Assim, a calvície ritual bororo traz à tona ambos os temas da calvície 

mítica analisada por Lévi-Strauss: a conjunção excessiva com o podre (parentesco próximo 

com alguém cujo corpo agora se decompõe no centro da aldeia) e com o queimado (uso de 

cinzas para arrancar os cabelos). 

 A análise dos heróis calvos por Lévi-Strauss (2006) está formalmente acoplada a outra 

questão, o tema da canoa e do fogo doméstico enquanto mediadores. No caso da calvície 

aquática, ela resulta de personagens que descem o rio na ausência de uma canoa. Já os heróis 

cuja calvície tem uma origem solar se distinguem de outros que, nos mesmos episódios 

míticos, se protegem do sol com objetos culinários (potes ou pratos) colocados sobre a 

cabeça na forma de uma canoa invertida (Lévi-Strauss 2006: 166) 149. Como lembra o autor, 

o fogo culinário foi interpretado no primeiro volume das Mitológicas justamente como um 

mediador entre uma conjunção excessiva entre céu e terra, cujo resultado seria um mundo 

queimado. Com esses temas em mente, vejamos o que diz o mito bororo registrado pelos 

salesianos que tematiza a perda do cabelo. Segue abaixo um resumo da narrativa baseado na 

versão publicada na EBII (1969: 1083-1103; resumo meu): 

 

Sol e Lua vão morar do outro lado do rio em frente à aldeia que 
antes viviam. Para se vingar dos moradores desta, que maltratavam 
Lua (seu irmão mais novo), Sol apaga o fogo de todos menos o de 
Lua. Os homens, então, pedem um pouco do fogo e atravessam o 
rio para pegá-lo. Na volta, para conseguirem nadar, Sol amarra o 
fogo na cabeça dos homens, mas o faz de forma bem firme nos que 
maltrataram Lua. Enquanto os homens atravessam, Sol assopra, 
aumentando a chama e queimando a cabeça daqueles que não 
conseguiram retirar o fogo. Estes, então, se transformam em 
animais carniceiros que não precisam de fogo para se alimentar, 
como os urubus. 

 
149 Vale notar aqui que, na mitologia bororo, o episódio em que o Sol e a Lua são soprados para o céu, 
separando-se definitivamente da terra, é desencadeado pela destruição de um objeto culinário, um pote de 
cerâmica (EBI: 1139). 
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 Com um fogo culinário (intensificado pelo Sol) sobre a cabeça, os homens que 

atravessavam o rio sem canoa têm os cabelos queimados. O mito bororo tematiza 

simultaneamente a conjunção excessiva com a água e com o Sol e suas consequências, a 

saber, o destino podre e queimado dos heróis calvos. Ademais, ao invés de se protegerem do 

sol com um objeto culinário sobre a cabeça (função-canoa invertida), os homens-canoa (pois 

atravessam a nado) levam sobre ela o próprio fogo culinário. Terminam, enfim, como outros 

que estão excessivamente próximos do bope, os enlutados, pois após queimarem a cabeça 

com o fogo doméstico, tornam-se animais carniceiros como o urubu – também uma imagem 

dos parentes do morto, como vimos. 

 Após essa digressão sobre a “calvície ritual” bororo, lembremos que o destino dos 

cabelos retirados é uma espécie de anti-ornamento: a trança entregue ao substituto. Os 

enlutados mantêm “o corpo sujo e feio (sem ornamentação ou roupas), sem cabelos, ou com 

cabelos que crescem às soltas, sem serem domesticados” (Caiuby Novaes 1986: 198). Os 

enlutados permanecem na periferia da aldeia encerrados em suas casas, como afirma um 

interlocutor de Caiuby Novaes (ibid), “o que está com sentimento não pode nem olhar para 

o meio, porque está triste” (: 197). O contraste significativo aqui é com o que ocorre no 

centro da aldeia. Aqueles que se exibem no pátio cerimonial durante o ciclo funerário, por 

seu turno, são justamente os aroe personificados por pessoas que portam ornamentos de 

penas e, entre estes, o substituto, que personifica o próprio aroe do morto. A disjunção entre 

centro e periferia para os enlutados se exprime na relação com o substituto, que deve se 

manter anônimo para estes até o momento da caçada de vingança.  

 Após a dança realizada um pouco antes da lavagem dos ossos do finado, o substituto 

retira os ornamentos e plumas que cobriam seu corpo e os coloca no cesto funerário que 

receberá a ossada. Nesse momento, que ocorre pouco antes do fim do ciclo funerário na 

aldeia, ocorre uma passagem entre a “fase cerimonial” e a “fase guerreira” do ritual. 

Enquanto a primeira é centrada nos ornamentos de penas, na função-presa do morto e nos 

“ancestrais clânicos” (aroe), a segunda é voltada para a função-predador, os troféus de guerra 

e a relação multifacetada com o bope que mapeamos acima. A mudança na ornamentação do 

substituto (de artefatos de penas para a trança de cabelos) pode ser vista como uma imagem 

dessa transição de aroe a bope. 

 Antes de abordarmos em maiores detalhes a relação entre os dois momentos do ciclo 

funerário, devemos apresentar os outros objetos envolvidos na caçada ritual. Como 

mencionei no início desta seção, há um segundo objeto portado pelo substituto na guerra e 
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na caçada ao “animal de vingança”. Trata-se do powari, aerofone de palheta também chamado 

na literatura de “cabacinha funerária” (Viertler 1991). Segue abaixo uma descrição do objeto: 

 

O poari é uma cabacinha em forma de frasco, furada no fundo e na 
extremidade, onde é introduzido um canudo no qual, com um corte 
longitudinal obtém-se uma palheta flexível. Soprando-se dentro, 
produz-se um som mais ou menos agudo, que é o canto do aroe. Ao 
poari foram coladas penas multicores, seguindo vários desenhos, 
que são feitos de acordo com o clan do defunto. Mediante um 
cordão, pode ser preso ao pescoço à guisa de colar que cai sobre os 
ombros (Colbacchini & Albisetti: 156) 

 

 

Diagrama 17: morfologia do powari (EBI: 48) 

 

 O objeto é fabricado por um homem casado com uma mulher do clã do morto, 

sendo sua revelação interdita às mulheres deste clã até o momento em que a caçada é efetuada 

(Caiuby Novaes 1986: 201; EBI: 48). Os padrões de ornamentação do objeto são exclusivos 

de certos name-sets e cada variedade é associada a uma melodia específica que deve ser 

ensinada ao substituto. Pois, ao abater o predador, ele deve “tocar longamente o seu poari, 

amarrando-o em seguida no animal morto” (Colbacchini & Albisetti 1942: 157). Como 

registra Viertler (1979), a execução da melodia neste momento corresponde à captura do 

sopro do morto que até então animava o animal: 

 

Ao abater o animal de mori, o caçador sopra a cabacinha mortuária 
do modo que lhe foi ensinado pelos parentes do morto. Deste 
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modo, o sopro do finado transformado no sopro do animal é 
reencontrado e enclausurado nesta cabacinha identificada com a 
voz do aroe (Viertler 1979: 27)  

 

 Por essa razão, o powari utilizado nesse momento do funeral chama-se aroe ekuie 

powari, literalmente, “gourd whistle of the soul’s breath”, na tradução de Crocker (1985: 

285)150. Assim, o powari pode ser pensado como um troféu de guerra. Isto ao lado dos dentes, 

garras e, no caso dos grandes felinos, o couro do animal, também retirados logo após a caçada 

– as garras são frequentemente amarradas ao powari como ornamentação suplementar 

(Crocker 1985)151. Os troféus – incluindo o powari – serão entregues ao clã do morto, 

encerrando o anonimato do substituto e iniciando a relação de filiação ritual entre este e a 

mãe ritual e seu esposo. As pessoas do clã do morto farão das partes predatórias do animal 

colares de dentes e de garras – e o couro receberá motivos gráficos associados ao clã do 

morto em seu verso (Caiuby Novaes 1986; Viertler 1991). No entanto, o couro e o restante 

dos troféus têm destinos diversos. Enquanto os dentes, garras e o powari serão dados como 

mori à mãe ritual do morto, o couro é entregue ao chefe do sub-clã do morto (Caiuby Novaes 

1986: 221-222). 

 

 
 

Fig. 8: colar-troféu de dentes de jaguar. Coleção Musée du Quai Branly (nº 71. 1936.48.124). 

 
150 Mencionaremos ainda um segundo tipo de powari. 
151 No caso do gavião-real, suas penas são objeto de prestações que se dão exclusivamente entre o clã Apiborege 
(clã que tem a ave como iedaga) e alguns de seus iorubadare-ge entre os Ečerae. O mori de gavião-real difere dos 
restantes em função do destino da “pele” do animal, diferença cujas consequências são analisadas por Viertler 
(1972). O corpo do gavião tem também um destino específico, devendo ser enterrado atrás de uma casa do clã 
Apiborege. Embora a literatura não especifique isso, tudo indica que suas garras e bico seguem as prestações 
comuns a outros troféus funerários: do substituto aos “pais rituais” do morto. 
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 A Fig. 8 ilustra um colar de dentes de jaguar, obtido pela expedição de Dina e Claude 

Lévi-Strauss; atualmente, ele é parte do acervo do Musée du Quai Branly em Paris. Esse colar 

nos permite introduzir uma característica sui generis dos troféus de dentes e garras e do powari: 

seu caráter inalienável e hereditário. Ao narrar o esforço para comprar, a contragosto da 

dona, um desses troféus, Lévi-Strauss (1936) afirma que: 

 

[...] logo que o negócio se tornou conhecido, provocou verdadeiro 
furor no elemento feminino da aldeia, que não nos poupou seus 
insultos. Estes adornos parecem transmitir-se por doação, de mãe 
ou avó para filha ou neta. Assim se formam verdadeiras fortunas 
hereditárias, de que são as mulheres usufruidoras e de cuja posse se 
orgulham com altivez e arrogância (: 277) 

 

 Ainda sobre os troféus e o powari, Crocker (1985) nota a acumulação hereditária 

dessas riquezas: 

 

I have seen worn tooth necklaces and blackened gourd whistles 
given allegedly in recompense generations ago, for the death of a 
great-grandparent. When eventually the vegetable components 
decay, they are renewed; these objects constitute the sole traditional 
inheritance transmitted from mother to daughter (: 285) 

 

 O caráter hereditário desses troféus contrasta com todos os outros tipos de 

ornamentos e objetos em geral entre os Bororo. No caso dos ornamentos, seu destino é o 

cesto funerário junto com a ossada de seu dono ou dona e, no caso dos objetos comuns, é a 

grande fogueira acesa ao fim da “dança do substituto”, onde são queimados todos os 

pertences do morto (Caiuby Novaes 1986; Viertler 1991). O couro dos grandes felinos 

recebidos como mori, em contraste com suas “partes predatórias”, é também colocado no 

cesto funerário com os ossos de seu antigo dono (Caiuby Novaes 1986). 

 A hereditariedade é comum aos troféus de dentes nas Terras Baixas da América do 

Sul em geral, como indica a síntese e reinterpretação recente do fenômeno dos troféus de 

guerra ameríndios por Fausto (2020). Segundo o autor, os troféus de dentes são comumente 

“transmitted between generations like family relics” (: 60). Diante disso, vale nos voltarmos 

para algumas ressonâncias comparativas dos dados aqui apresentados. Os troféus na 

paisagem ameríndia geralmente contém uma agência exógena que não o reduz, como indica 

Fausto (ibid), a uma sinédoque do inimigo, há sempre um “algo a mais”: “In the literature, 

this ‘something’ is frequently described as a ‘spirit’ or a ‘soul’ in the case of the heads , as a 

‘potency’ or ‘force’ in the case of the teeth, and as a breath in the case of the bone flutes” 
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(ibid: 57). Vale notar que, no caso bororo, o powari equaciona duas dessas potências, é um 

instrumento de sopro que contém a alma-sopro. Ao mesmo tempo, há dados que indicam 

que tal objeto pode ser substituto (lógico ou literal) do crânio do morto. Viertler (1991: 88) 

registra que nos casos em que o corpo do morto não é encontrado, ou quando se trata de 

uma criança cujos ossos são muito moles, o powari substitui o crânio do falecido nas 

cerimônias. Ademais, em qualquer funeral, o powari é colocado junto com os ossos quando  

estes são ornamentados dentro da casa dos homens (ibid: 102). Nesse sentido, poderíamos 

dizer que o powari é uma espécie de síntese dos troféus de crânio e das flautas de ossos que 

se encontram em outras partes das Terras Baixas, pois ao mesmo tempo em que é um 

instrumento musical cujo som é o “sopro” ou a “voz” do morto-inimigo, ele substitui o 

crânio e contém a alma (aroe)152. 

 Em relação ao couro dos felinos, há indicações que ele possa ser pensado como um 

escalpo. Há alguns registros salesianos que atestam a retirada de escalpos dos inimigos 

mortos pelos Bororo. Como apontam, os missionários, os couros de onça seriam substitutos 

destes: “assim como das onças abatidas retiravam o couro, assim também dos civilizados 

matados retiravam os escalpos, considerados preciosos troféus” (EBIII (parte 2): 0.10). O 

troféu de escalpo ressoa novamente o tema da “calvície ritual”. Devemos, pois, notar que 

para além do morto-predador e dos enlutados, há ainda um outro personagem importante 

que perde os cabelos: o morto-presa, isto é, o corpo que é progressivamente consumido pelo 

bope no centro da aldeia: 

 

Segundo o Bororo João Cândido, por ocasião da retirada do 
cadáver do morto do seu túmulo provisório, observa-se que, em 
oposição ao cadáver todo esburacado e deformado pela putrefação, 
a cabeleira do morto permanece incólume, exigindo os maiores 
cuidados, sendo logo envolvida em uma esteira para ser submersa 
no rio (Viertler 1991: 128) 

 

 Temos, assim, uma identificação tripla entre enlutados, morto e predador como 

protagonistas do ciclo funerário bororo que perdem os escalpos. Os cabelos perdidos pelos 

enlutados (entregues para o substituto) só serão recuperados na forma do escalpo do inimigo, 

cuja entrega, junto com os outros troféus, permite o encerramento do luto – e, aliás, o retorno 

dos cuidados com os próprios cabelos por parte dos enlutados. 

 Diante desses dados, é importante ressaltar o caráter sui generis dos troféus enquanto 

ornamentos. O próprio couro dos grandes felinos é, como afirma Crocker (1985), um 

 
152 Vale notar que não é apenas entre os Bororo que esta síntese ocorre: os Arara estudados por Teixeira-Pinto 
(1997) e mencionados por Fausto (2020: 57) caçariam troféus de crânio que se tornam eles mesmos aerofones.  
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modelo de beleza e índice do aspecto-aroe desses animais. No entanto, de forma coerente 

com a ambiguidade bope-aroe desses seres também enfatizada pelo etnógrafo, devemos notar 

que sua pele é simultaneamente coberta de pelos e ornamentada, uma conjunção sui generis 

de propriedades bope e aroe, respectivamente. A condição dos “animais de vingança” que, 

como argumentamos, são aroe em função-bope (i.e. em função-predador) marca a natureza 

dos ornamentos extraídos destes seres. Isso vale para os ornamentos de dentes e garras, 

fabricados a partir dos índices predatórios dos “animais de vingança”.  

 O contraste aqui é com os adornos plumários, fabricados com penas de pássaros que 

figuram na classe dos aroe ‘por excelência’ (remawu) (Crocker 1985). Viertler (1972) nota esse 

importante contraste ao indicar o potencial de diferenciação das penas em sua variedade de 

formas e cores, ausente no caso dos troféus. Vale acrescentar, contudo, que os troféus não 

são indiferenciados. Ao contrário, eles são radicalmente singulares, na medida em que se 

referem a mortos específicos. O processo de coletivização do potencial criativo/fertilizador 

dos troféus na paisagem ameríndia em geral (Fausto 2020) está ausente no caso bororo, pois 

assim como são em si singulares, os troféus são mantidos apenas pelas “mães rituais” dos 

mortos (no caso dos dentes, garras e powari) e pelo homem mais velho do clã (no caso dos 

couros-escalpos). A singularidade tanto dos objetos quanto das relações de filiação ritual que 

deles emergem é lido de um ângulo funcionalista por Viertler (1972):  

 

Os restos dos animais de mori não permitem ultrapassar o âmbito 
de relações interindividuais já que obtidos por indivíduos, são 
insuficientes para basear a coesão de aglomerados humanos tais 
como os expressos pelas aves que, possuindo ao mesmo tempo 
penas duras e moles, grandes e pequenas, variáveis na cor e nos 
desenhos, [...] permitem codificar a complexidade do próprio 
mundo dos homens (: 94) 

 

 Antes de desqualificar os troféus como incapazes de produzir coesão, sugiro que a 

distinção entre ornamentos de penas e troféus – para além da já argumentada distinção entre 

índices da condição de presa e de predador, respectivamente – podem ser pensados a partir 

da distinção levistraussiana entre totemismo e sacrifício. As penas são os ornamentos 

“totêmicos” por excelência, seu valor reside na diferenciação entre clãs e entre segmentos 

infra-clânicos, como vimos no capítulo anterior. Os troféus, em sua singularidade, operam 

não por classificação-diferenciação, mas por substituição, são adornos “sacrificiais”. Eles 

substituem, na casa da mãe ritual, a singularidade do aroe do morto.  

 Durante a etapa aldeã do ciclo funerário, o substituto também, como indica a glosa 

dos etnógrafos, substitui o morto ao se ornamentar com adornos de penas que indicam a 
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origem clânica e infra-clânica deste. No entanto, essa etapa do ritual visa desfazer a singularidade 

do morto. Como vimos no primeiro capítulo, o conjunto de nomes recebido no nascimento 

faz de cada pessoa “a sort of single species, a non-replicable thing” (Crocker 1985: 33), dado 

que se evita a homonímia com os vivos e com os mortos recentes, compondo um conjunto 

inteiramente singular de nomes. O nome dos mortos só pode ser recuperado após um longo 

período, quando já estão próximos do esquecimento. Dos mortos antigos (aroe marigudu) só 

são lembrados os “títulos”, isto é, os nomes de seus name-sets (cf. supra).  

 Esse processo de dissolução da singularidade do morto tem início logo no momento 

da morte, quando “o rosto do morto é coberto por uma bandeja de palha para que, 

transformado em aroe (alma), não seja visto por mulheres e crianças” (Caiuby Novaes 2006: 

291). Se lembrarmos que o próprio termo para os nomes singulares, ie, também significa 

“rosto”, podemos conectar o ocultamento do rosto do morto com o ocultamento de seu 

nome, pois os nomes dos mortos recentes também não podem ser proferidos (Crocker 1985: 

283). A preparação do próprio substituto, como aponta Caiuby Noaves (ibid), envolve o 

“cuidado em cobrir de penugens e penas todos os traços do corpo que permitiriam 

reconhecê-lo: mãos, braços, pés e principalmente o rosto, que [...] é coberto por uma viseira 

de penas amarelas de japu. [...] O aroe maiwu [substituto] é, assim, alguém sem rosto” (: 301). 

Desse modo, se os adornos plumários – que escondem a singularidade do substituto e 

assumem o lugar da pele putrefata do morto ao cobrir seus ossos – substituem o morto, eles 

o fazem enquanto “ancestral” genérico, parte do panteão circular bororo, e não como uma 

pessoa específica. 

 A singularidade do morto somente será recuperada por meio da familiarização do 

sopro capturado no powari e dos dentes, pele e presas do predador “desavergonhado” que 

ele se tornou. Antes de abordar esse processo e suas consequências é importante notar ainda 

outro plano em que se pode contrastar a fase aldeã e a fase guerreira do ciclo funerário. A 

primeira etapa do funeral, que poderíamos chamar de “etapa totêmica” – marcada pelos 

ornamentos de penas e se passando majoritariamente no centro da aldeia – tem um caráter 

que poderíamos chamar de litúrgico, pois as cerimônias de personificação dos aroe iedaga-mage 

(“totens”) são vistas, segundo Crocker (1985), como estereotipadas e “never open to 

innovation” (: 273). Os mínimos erros na execução das cerimônias, principalmente no que 

diz respeito aos cantos, podem ser fatais para o responsável (Viertler 1991). Já a etapa da 

caçada do “animal de vingança” – a “etapa sacrificial”, digamos – é altamente performática, 

pois repousa sobre contingências radicais: o encontro fortuito com o predador e a capacidade 

cinegética do caçador. Enquanto a etapa totêmica do funeral é avessa à inovação, a etapa 
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guerreira é sempre nova, sempre singular. Assim, a natureza dos troféus, sugiro, se funda no 

caráter orientado-ao-evento das práticas que lhes dão origem: os troféus são singulares pois têm 

origem em uma circunstância única. Contudo, para que esse argumento ganhe corpo, é 

necessário introduzir outro tipo de produto da vingança funerária, os nomes-troféu. 

 

Os nomes-troféu bororo 

 

 Ao retornar à aldeia com o “animal de vingança”, o caçador deve reconstruir o 

encontro com o predador em seus mínimos detalhes enquanto é “atenciosamente ouvido 

pelos homens da aldeia” (Viertler 1972: 65). A partir de algum aspecto circunstancial do 

relato, o chefe da aldeia (boe eimejera) formará um ie bio (literalmente, ‘nome de morte’) e o 

proclamará. Trata-se de um nome que faz referência ao predador, mesmo que de forma 

indireta ou metonímica. O intestino do predador é também cuidadosamente examinado após 

a caçada, visando encontrar restos de alguma “comida do bope” da qual ele tenha se 

alimentado. Caso algo seja encontrado, o ie bio poderá fazer referência ao fato de o predador 

ter se alimentado de tal animal. Vale notar, ademais, que pelo mesmo exame do ventre passa 

também os restos mortais do próprio morto. Em ambos os casos, segundo Viertler (1991: 

152), se trataria da determinação da causa mortis. Suponho que, no caso do corpo do morto, 

da sua “primeira” morte e, no caso do morto-predador, da morte póstuma153. A maior parte 

dos exemplos de ie bio publicados na literatura derivam de tal exame das vísceras do predador 

(Tonelli 1928; Cruz 1939; EBI), que parece ser, com efeito, o tema preferido para se forjar 

tais nomes (Viertler 1972: 64). Nos termos de Airugodu, interlocutor de Viertler (1972): 

“recebe nome por mori pelo que o bicho comeu, qual o pau que o bicho subiu, se o bicho 

tem algum defeito” (: 64), em suma, por particularidades da caçada ou do animal. Vejamos 

um exemplo do mesmo interlocutor: 

 

Eu ia lá no córrego pescar, escutei araras azul [...] no capim. Vi um 
pé de indaiá, atrás, um ‘trem’. Fui ver, era uma [onça] parda e as 
araras desesperadas pois ele rodeava elas, as araras com medo dele. 
Foi Baadojeba que [me] deu o nome Kudoro Pagudu (o medo das 
araras azuis) quando fiz mori-če para Kie (Viertler 1972: 64) 

 

 
153 Isso ressoa, aliás, o “ritema” da vingança funerária que afirma que o caçador efetua uma vingança em nome 
do bope e contra o morto-predador que agora come livremente os animais interditos. Se os restos de alimentos 
no ventre do animal examinados no momento da morte são uma espécie de causa mortis, o caçador efetuou o 
“trabalho” do bope, eliminando aquele que infringiu as regras alimentares. 
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 Até mesmo as condições meteorológicas no momento da caçada podem inspirar ie 

bio (Cruz 1939: 201). Trata-se, repito, de referências metonímicas e circunstanciais capazes 

de singularizar o evento ou o animal. 

 Modificado por termos específicos para cada pessoa, o ie bio será utilizado pelo 

substituto, pela mãe ritual, pelo esposo desta (o ‘pai ritual’) e para se referir ao próprio morto. 

Há algumas variações importantes nos exemplos registrados na literatura. Uma das maneiras 

de diferenciar os nomes é utilizar o termo -epa (‘matador’) após o nome para o caçador, u-o 

(‘pai [de]’) para o ‘pai ritual’ do morto, -če (‘mãe [de]’)154 para a mãe ritual e aroe antes do nome 

para o próprio morto. Vejamos um exemplo. Em um caso registrado por Viertler (1972: 66), 

o ie bio derivou do fato de terem encontrado restos de capivara no estômago do animal, 

formando assim os seguintes nomes: 

 

 

Nome: uke okiwa (‘comedor de capivara’)155 

 

Caçador: uke okiwa (r)epa (‘matador do comedor de capivara’) 

Mãe ritual: uke okiwa če (‘mãe do comedor de capivara’) 

Pai ritual: uke okiwareu uo (‘pai do comedor de capivara’) 

Morto: aroe uke okiwa (‘alma do comedor de capivara’) 

 

 

 A evidente identificação do morto com o predador contida nesses nomes impele 

Viertler (1972: 67) a desenvolver pela primeira vez em sua obra uma hipótese nesse sentido. 

No entanto, como a própria autora indica, tal identificação já havia sido ressaltada pelo padre 

salesiano D. A. Tonelli (1928), em um antigo artigo sobre a onomástica bororo. O padre, 

contudo, registra uma variação importante nos ie bio, apontando uma série de exemplos em 

 
154 O leitor há de ter notado que o termo para mãe registrado no capítulo 2 é muga, e não -če. Tal discrepância 

me chamou atenção. Tonelli (1928) traduz o sufixo em questão por “mãe”, porém Viertler (1972) desenvolve 
toda uma análise que deriva do fato do sufixo utilizado no ie bio da mãe ritual não indicar uma relação de 
maternidade. Diante deste imbróglio, decidi entrar em contato com Gilmar Traitowu, que foi meu anfitrião 
durante minha visita à TI Tadarimana – e que é, diga-se de passagem, especialmente hábil com traduções – para 
me ajudar com a questão. Segundo Gilmar, o termo -če significa “mãe” assim como o termo muga. O exemplo 
que ele me deu foi a frase “a-mago-do u-če ji”, que traduziu por “fala com a mãe dele”. No entanto, quando sugeri 
conjugar o termo na primeira pessoa, como “a-mago-do i-če ji” (‘fala com a minha mãe’), fui corrigido – esta 
forma não seria possível. O que pude inferir da conversa, por fim, é que o termo -če para se referir à mãe pode 
ser usado em todos os contextos exceto para se referir à mãe do próprio enunciador – com exceção da primeira 
pessoa do plural, como na expressão pa-je (‘nossa [incl.] mãe’), em que če torna-se -je ao interagir com a vogal 
/a/. 
155 Talvez uma tradução mais exata seja “seu alimento é a capivara”, mas para simplificar os exemplos tomo a 
liberdade de glosar como “comedor de capivara”. 
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que o nome utilizado pelo morto não é simplesmente aroe + (nome metonímico do 

predador), e sim aroe + “matador de” + (nome metonímico do predador). Isto é, o morto 

recebe o mesmo nome que o caçador, porém qualificado como “alma” (aroe). O seguinte ie 

bio e suas variações, tal qual registrado por Tonelli (1928: 737-739), ajudará a visualizar com 

mais clareza essa mudança: 

 

 

Nome: uke pabaga (‘comedor de cervo’) 

 

Caçador: uke pabagareu epa (‘matador do comedor de cervo’) 

Mãe ritual: uke pabaga če (‘mãe do comedor de cervo’) 

Pai ritual: uke pabagareu uo (‘pai do comedor de cervo’) 

Morto: aroe uke pabagareu epa (‘alma do matador do comedor de cervo’) 

 

 

 

 Neste caso, enquanto os nomes dos “pais rituais” parecem manter uma identificação 

entre o morto e o predador do veado, o nome do próprio morto o identifica ao matador. Tal 

ambiguidade foi notada pelo próprio missionário: 

 

Deste significado [o sentido dos termos para os ‘pais rituais’ do 
morto] pareceria óbvio inferir que na mente dos índios a besta 
assassinada é identificada com o homem morto, e a crença de que a alma do 
homem morto transmigra para a besta parece estar provada. No entanto, 
contra esta dedução está o fato da alma do falecido ser chamada 
por outros apelidos, que prefeririam identificar a alma do morto com o 
assassino da besta. Mas quem pode sondar em profundidade a 
complexa mentalidade religiosa de uma população tipicamente 
totemista como os Orari [Bororo]? (Tonelli 1928: 739, tradução do 
italiano é minha e os grifos do autor). 

 

 Como deve ter notado o leitor, as variações registradas nos ie bio oscilam entre os 

polos da dupla identificação que delineamos anteriormente. Por um lado, entre o animal 

predador e o morto e, por outro, entre este último e seu substituto ritual/matador.  

 Após serem proclamados, os ie bio tornam-se os vocativos preferenciais: “podem ser 

usados por todos os membros da aldeia, constituindo verdadeira linguagem franca em 

oposição ao uso reservado dos nomes ie [nomes de nascimento]” (Viertler 1972: 64). O ie bio 

recebido pelo morto, por sua vez, substitui o nome que ele portou em vida e que havia se 
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tornado interdito. A alma do morto retoma, após a vingança, a singularidade que lhe havia 

sido ativamente negada durante a etapa “litúrgica” do ciclo funerário. Simultaneamente, o 

rosto do substituto, que permaneceu oculto sob a viseira de penas ou longe da vista dos 

enlutados, se revela para estes últimos ao recuperar a alma do morto que vagava na forma de 

um predador. Assim, o novo nome do morto é também acompanhado de um novo rosto 

(ie), o do substituto, agora filho de seus “pais rituais”. 

 Os ie bio contrastam notavelmente com os ie. Estes, como vimos no capítulo anterior, 

derivam de aspectos gerais de certos animais, espíritos ou objetos (suas características, cor, 

tamanho, sexo ou partes do corpo), estando associados a lugares específicos do círculo 

aldeão. Os ie bio, em contraste, são forjados a partir de aspectos circunstanciais da caçada ou 

da aparência única do espécime encontrado. Como disse Airugodu, o ie bio pode falar de “um 

defeito” daquele animal específico, algo que contrasta com os ie que fariam referência, por 

exemplo, a uma “sub-classe” desses animais (e. g. os jaguares machos)156. Ou ainda, enquanto 

os nomes de nascimento fazem referência a comportamentos universais de certas espécies, 

os ie bio se referem a comportamentos únicos do espécime caçado no momento em que foi 

encontrado.  

 Há ainda outros planos desse contraste. A transmissão dos ie produz identificações 

“verticais” entre nominadores e nominados – sejam os primeiros os iedaga-mage vivos, 

responsáveis pela outorga do nome, ou os aroe iedaga-mage, os “ancestrais epônimos” de onde 

os nomes derivam – que permitem a reprodução ad eternum do panteão circular bororo entre 

os vivos. Em resumo, os ie negam o tempo. Como veremos em maior detalhe adiante, os ie 

bio, ao contrário, produzem alteração e põem em movimento o ciclo de vida e o processo do 

parentesco, seja na ascensão à condição de matador no caso dos homens ou na conversão 

das mulheres ao estatuto ritual de “mães de aroe”. Ademais, os ie bio se extinguem de forma 

definitiva com a morte da mãe ritual, em contraste com o caráter perene dos ie. Em suma, 

dados esses contrastes, poderíamos dizer que estamos diante da justaposição entre dois 

sistemas, um de caráter “endonímico” e o outro “exonímico” – os ie bio, vale ressaltar, não 

são incorporados aos clãs e name-sets bororo. Os sistemas exonímicos, em geral, tal qual foram 

definidos por Viveiros de Castro (1992), se fundam: 

[…] less on synchronic sets than on diachronic series, less on 
mythical references than on history, less on continuity with the past 
than on openness to the future, less, finally, on the articulation of 

 
156 Os ie bio não estão, ademais, fixados em setores do círculo aldeão, como veremos mais a frente, eles 
permitem, ao contrário, amalgamar ou aproximar nomes comuns (ie) distantes entre si, como que 
desenraizando-os de seus setores específicos do panteão circular bororo. 
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complementary identities inside the socius than on the capture of 
supplementary distinctions from the outside (: 154)  

 Todavia, a ideia de uma justaposição entre dois “tipos” de nomes implicaria a 

existência de regimes onomásticos paralelos e estanques. Ao fim deste capítulo, sugeriremos, 

ao contrário, como pensar a relação entre esses “dois sistemas”. Por ora, basta reter tal 

contraste que, aliás, é homólogo à distinção entre ornamentos plumários e troféus avançada 

no item anterior. Como viemos enfatizando durante esta dissertação, nomes e ornamentos 

são duas facetas de um mesmo fenômeno. Isso vale também para os nomes e ornamentos 

de origem guerreira aqui apresentados157. Assim como os troféus são extraídos das partes 

predatórias do animal, o tema preferido para a criação dos ie bio é aquele que enfatiza a 

função-predador do animal, sua condição de devorador.  

 Antes de tratarmos da elaboração ritual da entrega dos troféus, gostaria de ressaltar 

um aspecto importante da “vingança funerária”, que costuma escapar às descrições mais 

esquemáticas. Obviamente, o encontro fortuito com um predador supõe um certo grau de 

coincidência. É possível supor, assim, que nem sempre aquele que se vê frente a frente com 

o “animal de vingança” é, naquele momento, substituto de algum morto recente. Porém, 

como indica a literatura, todo aquele que caçar um “animal de vingança”, em qualquer 

ocasião, receberá ie bio. Nas palavras de Cruz (1939): “a pessoa, uma vez homem formado, 

poderá, quando possa matar qualquer caça, trocar seu nome [...]. Isso acontece quando mata 

uma onça pintada (adugo), uma onça parda (aigo) ou uma jaguatirica (aipoboreu)” (: 200). 

Crocker (1985) nota que prestações envolvendo a caçada de pequenos predadores (que 

também figuram na classe dos “animais de vingança”) “are very frequent, and sometimes 

involve unavenged deaths a generation or more old” (: 283). As obrigações de reparação 

(mori), contudo, apenas seriam definitivamente encerradas após a caçada de um grande felino 

ou ave de rapina. Como indica o trecho supracitado, mortes podem permanecer não vingadas 

por um longo período de tempo. Acredito, assim, que as caçadas de grandes predadores fora 

do enquadramento ritual da substituição funerária tendam a ser universalmente subsumidas 

a tal “déficit de vingança”.  

 Durante minha visita a campo, Aniceto me relatou um encontro com uma onça parda 

durante uma caçada com seu filho. Disse-me que, após abater o predador, havia dado o couro 

para uma mulher cujo filho havia falecido na aldeia Córrego Grande. Aniceto, contudo, me 

 
157 É importante não deixar de notar uma diferença importante entre os ie bio e os troféus. Embora ambos 
derivem da mesma caçada, realizem o mesmo percurso (mediado pelo substituto) do predador aos “pais rituais” 
do morto e igualmente materializam a singularidade deste, enquanto os troféus são transmitidos após a morte 
da mãe ritual para sua filha mais velha, os ie bio se extinguem de forma definitiva. 
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assegurou que não era aroe maiwu naquela ocasião. Embora os dados sejam escassos158, talvez 

possamos afirmar que, virtualmente, todo superpredador pode ser identificado a um morto 

ainda não vingado: “toda onça abatida por um bororo destina-se a um parente de algum 

defunto em recompensa da perda que sofreu com a morte do ente querido” (EBI: 230). 

Todavia, essa identificação só se revela a posteriori por meio do minucioso exame das 

circunstâncias da caçada e das vísceras do animal, cujos aspectos preferenciais a serem 

destacados (formando o ie bio), como nota Viertler (1972), são os que indicam “a má intenção 

da fera” (: 73), isto é, sua falta de “vergonha” (poguru bokwa). Daí a preferência pelos indícios 

de que o animal se alimentou de “comidas do bope”, bem como de outros aspectos que 

indicam sua agressividade (como no exemplo do nome ‘medo das araras’ supracitado) ou 

ainda as referências a condições meteorológicas instáveis que, como lembra Viertler (ibid: 

73), costumam estar associadas a maus presságios do bope. Em suma, a investigação que 

precede a escolha do ie bio busca por indícios de comportamentos característicos dos mortos 

recentes, que podem ser resumidos pela noção de “falta de vergonha”. É nesse sentido que 

a identificação entre o morto e o predador emerge a posteriori por meio do escrutínio das 

circunstâncias da caçada.  

 Aqui talvez seja possível ir além da noção de que a diferença entre a modalidade 

cotidiana do mori e sua versão funerária (a caça de grandes predadores) é apenas de grau. 

Como afirma Taylor (1985) sobre a diferença entre vendetas “internas” e a guerra “inter-

tribal” entre os Achuar, enquanto as primeiras são dirigidas a pessoas ou parentelas 

específicas – o mesmo ocorre com as vinganças internas aos Bororo e com os pequenos mori 

cotidianos que se voltam para o próprio causador da injúria –, na guerra, “toujours ‘motivées’ 

ou légitimée par l’accumulation de grifes passées, ses victimes sont généralement anonymes 

et souvent choisies au hasard” (: 165). O mesmo se pode dizer da caçada de superpredadores 

entre os Bororo, sempre subsumida à vingança. Enquanto o mori cotidiano efetivamente 

quita o “déficit” deixado pelas pequenas injúrias que o provocaram, a impossibilidade de se 

dar conta de toda e qualquer morte por meio da vingança imediata cria um estado de, arrisco 

dizer, guerra permanente. O fim dos conflitos com outros grupos indígenas ou com os 

brancos deslocou por inteiro a faceta guerreira da sociocosmologia bororo para a caçada de 

superpredadores (Cruz 1941). A guerra de vingança bororo é talvez uma das modalidades 

mais radicais desse fenômeno nas Terras Baixas da América do Sul, dado que toda e qualquer 

 
158 Em função das circunstâncias associadas à pandemia de Covid-19, não tive acesso à dissertação de Regina 
Muccilo que, sob a orientação de Renate Viertler, se concentra exclusivamente na investigação etnográfica da 
caçada de felinos para mori entre os Bororo (Muccilo 1983). Falo, portanto, exclusivamente da escassez de dados 
aos quais tive acesso. 
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morte exige uma compensação. Os efeitos da vingança, no entanto, não são puramente 

negativos, pois também envolvem a captura de um “excedente de agência” fundamental na 

fabricação do prestígio entre os Bororo. Para citar novamente, Taylor (1985) sobre os 

Achuar: 

 

La guerre perpetue et se nourrit d’un déséquilibre structurel, d’une 
asymétrie fondatrice enracinée dans le caractère chroniquement 
déficitaire du stock des virtualités de personnes ; alors que la 
vendeta présuppose et reproduit la réciprocitée, la guerre vit sur la 
perte et le profit (: 165, grifo da autora) 

 

O banquete das feras: familiarizando os mortos 

 

 A entrega dos troféus de mori para os parentes do morto é objeto de considerável 

elaboração ritual. A cerimônia realizada na ocasião é geralmente denominada na literatura 

como barege ekedodu, na tradução salesiana, o “banquete das feras” (EBI: 229)159. Nesta 

ocasião, o clã do morto fica responsável pela preparação dos alimentos e dos presentes que 

“serão entregues solenemente ao matador” (ibid: 230-231). A cerimônia orbita ao redor do 

matador e dos troféus, ambos recebendo grande cuidado e sendo ornamentados. O primeiro 

é carregado nas costas até a frente da casa do clã do morto, onde seus cabelos são “aparados 

belamente” e o corpo “espalmado de pasta vermelha de urucu” (ibid: 232). O couro do 

felino, por sua vez, é ornamentado com penas e motivos gráficos que fazem referência a 

animais “totêmicos” do clã do morto. Como vimos, Viertler (1991) identifica o predador que 

dá origem aos troféus ao que a etnógrafa chama de “alma bope” do morto. Por sua vez, o 

tratamento ritual recebido pelo substituto e pelos troféus seria, nos termos da autora, uma 

“domesticação” do morto: “a reaproximação com os humanos vivos, ou a ‘domesticação’ do 

bope do morto, é mediada pelo ‘substituto’” (ibid: 140). Este último, estando “muito quente 

e vigoroso [dois importantes aspectos-bope], deve ser ‘esfriado’ pelas ventarolas das mulheres 

que o homenageiam” (ibid: 124).  

 Dando continuidade à “domesticação” do substituto, este executa uma dança frente 

a frente com a mãe ritual na qual deve manter os olhos fechados, pois olhar diretamente para 

ela é tido como um ato de sedução (Viertler 1991; EBI: 232). Isto feito, passa-se ao clímax 

 
159 O termo barege, como vimos, designa aproximadamente a classe dos mamíferos. Já o termo e-kedodu se forma 
ao redor da raiz /ke/ (alimento), que sufixada pelo causativo /do/ se torna ‘fazer comer’ ou ‘alimentar’ e, em 
seguida, novamente sufixada pelo nominalizador /du/, passa a poder ser traduzida por ‘banquete’. 
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da cerimônia, a entrega do pagamento – também denominado mori (EBI: 232) – ao matador. 

Vale notar que o substituto é ornamentado e recebe o mori, aspectos que associei à condição 

de presa, algo aparentemente contraditório com seu estatuto de “matador”. No entanto, 

vejamos o discurso feito pelo chefe do clã do morto (recebedor do couro) na ocasião da 

entrega do contra-mori: 

 

[...] mataste uma onça para ganhar apenas coisas tão feias! E para 
ganhar coisas tão insignificantes suportaste fome, 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’ (EBI: 233) 
 

 Os próprios esforços necessários para a caçada são, portanto, vistos como passíveis 

de “pagamento”, pois, de certa maneira, fazem do caçador vítima do desafio que enfrentou. 

Caso o matador tenha sido efetivamente ferido ao caçar o predador, ele receberá como mori 

o próprio couro que ofereceu (Viertler 1972: 92-93). Ademais, em uma circunstância como 

esta, a mãe ritual deverá escarificar seus braços e pernas, jorrando sangue sobre o corpo do 

substituto, assim como o faz sobre os ossos do morto durante a ornamentação destes na 

casa dos homens (Colbacchini & Albisetti 1942: 84). Além dos perigos naturalmente 

envolvidos no desafio, podemos também ressaltar o fato de que, embora o substituto seja o 

matador do animal, sua identificação com este o coloca – mais uma vez – em uma posição 

ambígua, simultaneamente presa e predador. Ambos têm o mesmo destino, serem 

familiarizados pelas “mães rituais” na casa do clã do morto. Vejamos em maior detalhe como 

isto se dá.  

 Após o discurso supracitado, é entregue o pagamento que consiste, como já 

mencionamos, em nomes do clã do morto, um arco cerimonial e adornos ornamentados 

com os padrões exclusivos desse clã, além de uma segunda “cabacinha funerária”, chamada 

powari mori (Caiuby Novaes 1986: 211; EBI: 230). Segundo Caiuby Novaes (1986), agora o 

matador poderá fazer e portar ornamentos exclusivos do clã do morto. Por fim, após receber 

os regalos, o substituto será alimentado com “água adoçada ou iworo, vinho de palmeira acuri, 

pela mãe ou parenta próxima do finado” (EBI: 234), alimentos característicos dos aroe 

(Crocker 1985)160.  

 
160 O morto/substituto passa por um procedimento análogo ao que ocorre na nominação das crianças que 
também são vistas como próximas ao bope, e devem ser familiarizadas por meio da nominação, ornamentação 
e alimentação. Para tal, como notamos, as crianças passam por uma micro-predação por meio da perfuração 
labial cujo resultado é uma identificação entre nominador e nominado. A “nominação” do ie bio do morto-
predador é também efetuada por meio da predação, produzindo uma identificação entre ele e o substituto: “os 
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 Terminada a entrega do pagamento ao matador, todas as mulheres da aldeia que já 

foram “mães rituais” no passado levam mingaus e tubérculos cozidos ou assados – também 

comida dos aroe – para o pátio cerimonial. O matador homenageado é levado pela mãe ritual 

até lá, devendo ser o primeiro a comer o alimento ofertado. Isto feito, todos os outros 

homens que já vingaram mortos devem também se alimentar (EBI: 234). Nesta ocasião, eles 

portam os troféus e o powari que os identificam aos mortos vingados qua predadores abatidos 

e rememoram suas façanhas (Viertler 1991: 153-154). Ao fim do banquete, tais objetos são 

entregues temporariamente ao chefe cerimonial, idealmente um homem do name-set 

Bakorokudu (clã Baadojeba ‘de jusante’). Este, então, “dá vigorosos pontapés à pele do 

felídeo que lhe cai na frente do corpo gritando: ‘ví, ví, ví’” (EBI: 234), como se novamente 

abatesse o predador. O matador, em seguida, retira os troféus do corpo do chefe e os entrega 

de forma definitiva aos seus novos donos: as garras e dentes para a mãe ritual e o couro para 

um homem sênior do clã do morto. Encerra-se, assim, o período de luto161. 

 Há ainda uma outra modalidade de compensação (mori) oferecida ao matador que, 

salvo engano, não é mencionada na Enciclopédia Bororo e na obra de Crocker (1967; 1985). 

Trata-se da prática de, caso as circunstâncias permitam162, oferecer em casamento uma 

mulher do clã do morto ao matador, algo registrado por diversos etnógrafos (Levak 1971: 

82; Viertler 1972: 68; 1991: 115; Caiuby Novaes 1986: 211). Relatando uma ocasião em que 

foi homenageado como matador em um “banquete das feras”, Airugodu narra como lhe foi 

oferecido uma esposa: 

 

Quando acabou vieram com arco e flecha e entregaram... Não me 
contaram nada e com pouca hora chega um irmão de quem eu fiz 
mori-če com uma moça, aredu [mulher], enfeitada, amarrada nos 
cabelos com kiogwaro e a moça deu dois gritinhos: “kuen, kuen”. 
“Esta mulher é sua, a casa é sua, panela é sua”. [...] Quando recebi 
esta moça, acabou tudo [a cerimônia]. (Viertler 1972: 84) 

 

 A fala do irmão da futura esposa que Airugodo cita (“Esta mulher é sua [...]”) tem 

um caráter mais ou menos estereotipado. Levak (1971) transcreve na íntegra um desses 

discursos que começa com a mesma frase citada por Airugodu: “This is your wife” (: 82). 

Curiosamente, como nota Levak (ibid: 102), é com a exata mesma frase que começa o 

 
mortos, transformados em onças, depois do abate, voltam a se transformar em homens, os ‘substitutos’” 
(Viertler 1991: 150). 
161 “É só após este ritual, que muitas vezes só pode ser realizado muito tempo depois da morte de um indivíduo, 
que os parentes do morto podem abandonar o luto” (Caiuby Novaes 1986: 212). 
162 Não é claro na literatura que circunstâncias são essas; Levak (1971: 82) dá apenas a entender que se trata de 
um “presente” não-obrigatório. 
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discurso de entrega do iniciando ao iniciador durante a cerimônia de iniciação masculina e, 

devemos acrescentar, é também a frase dita ao iniciando quando este recebe de seu iniciador 

o estojo peniano (cf. supra). A princípio, na medida em que a caçada do mori deve ser 

realizada por um iorubadare do morto (‘amigo formal’/‘cunhado potencial’/‘iniciador’), a 

homogeneidade dos discursos não é de se espantar; tratar-se-ia mais uma vez de uma 

prestação ritual entre iorubadare-ge. No entanto, mais adiante veremos que há algo de sui generis 

na caçada do mori que não a reduz a apenas mais uma prestação entre aliados. Por ora, 

voltemo-nos para as consequências do “banquete das feras”.  

 A cerimônia de entrega do mori (e dos contra-mori) tem por consequência o 

estabelecimento da relação de filiação ritual entre a mãe ritual do morto e o matador. No 

caso da entrega de uma mulher em casamento, o substituto passa a morar na casa de sua mãe 

ritual por meio de um laço de aliança que, terminologicamente, será classificado como de 

filiação. Esta relação de filiação adotiva, resultado da familiarização do substituto, visa 

desfazer ou compensar a “falta de vergonha” (poguru bokwa) do morto a ele identificado: 

 

As relações entre pais e filhos rituais são muito formais, primando 
pelo respeito mútuo, o que é colaborado por Airugodo afirmando 
que as relações entre estes são “coisa fina, fina, fina...”. A expressão 
“fino” vem do Bororo meragareu, usada para denotar sutileza, 
adelgaçamento, usada principalmente com referência a objetos de 
madeira tais como arcos, zunidores, flechas, fabricados pelos 
homens com muito cuidado e paciência por meio do emprego de 
elaboradas técnicas de manufatura. Esta fineza de tratamento visa 
garantir a solidariedade entre Ečerae e Tugarege contrabalançando 
desta forma a carência de vergonha expressa pelo morto que como 
castigo, foi mordido pelo bope (Viertler 1972: 70) 

 

 A própria dança do matador com sua mãe ritual durante a cerimônia de recebimento 

do mori realça justamente a  intensidade da “vergonha” exigida na relação. O caçador dança 

“na máxima seriedade, de cabeça erguida e de olhos fechados” (EBI: 232). 

 Os troféus trazidos pelo matador, índices ou “refúgios” da alma do morto, também 

passam por um processo de familiarização. Assim como o couro é adornado com penas e 

motivos gráficos associados ao clã do morto, os colares de dentes, após o “banquete das 

feras”, são decorados com padrões cromáticos também de uso exclusivo deste clã (ver fig. 

8). Em seguida, nas noites que se seguem à cerimônia, “os colares são ‘dormidos’ sobre o 

corpo das receptoras como se fossem pequenos filhos de colo. [...] Em suma, os colares de 

dentes de onça constituem uma versão endurecida e imperecível dos ‘filhos’ vivos” (Viertler 

1991: 140). Ainda segundo Viertler (ibid), as noites dormidas com o colar “expressam a 

reintegração da alma do morto, agora já vingado, ao ritmo da alternância “dia-noite” 
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característico ao mundo dos vivos” (ibid: 127). Em suma, o morto, inicialmente 

transformado em inimigo-predador fora da aldeia, agora torna-se novamente filho de uma 

mulher de seu clã, retornando para o interior da casa. Trata-se, contudo, de um movimento 

delicado: “os aroe maiwuge [‘alma recente’; designação tanto do substituto quanto do aroe do 

morto] exigem fino trato pois sendo perigosos e recentes, ainda não se acostumaram ao lugar 

em que moram” (Viertler 1972: 320). 

 Como disse anteriormente, o powari e os troféus cuidados pelas chamadas “mães de 

aroe” são objetos inegociáveis e transmitidos como herança na morte destas. Este modo 

exclusivamente feminino de transmissão não se aplica a nenhum outro bem material ou 

imaterial entre os Bororo com uma exceção: as araras domésticas são também herdadas pelas 

filhas na ocasião da morte da dona, além de serem igualmente inalienáveis (Crocker 1977b: 

31; 33). Em contraste com os cães domésticos, que são chamados por nomes brasileiros, as 

araras recebem nomes do clã da dona (ibid: 31). Araras e papagaios são os únicos xerimbabos 

criados pelos Bororo, recebendo grande atenção e cuidado. Os filhotes retirados do ninho 

seriam alimentados com comida mastigada diretamente da boca da mulher que os criará (ibid: 

33). Ademais, qualquer injúria causada a uma arara deve ser compensada com um mori à dona 

e, após a morte de uma delas, há um curto período de luto e assim que possível são 

substituídas (ibid: 31). Em suma, a relação das mulheres com suas araras é análoga à relação 

com seus filhos (rituais ou não) e troféus. É possível ir adiante nessa analogia. 

 Como já mencionamos, as araras estão entre os animais considerados aroe “por 

excelência” (remawu). Tal aproximação entre esses pássaros e a condição de aroe se dá em 

função de diversos aspectos de sua aparência e comportamento. Começando pela 

alimentação, os Bororo identificam os alimentos preferidos das araras com a dieta típica dos 

aroe (Crocker 1977b: 29). A pele naturalmente emplumada, por sua vez, não só seria vista 

como “clearly a manifestation of spirit” (ibid: 29), como é matéria-prima para todos os 

principais ornamentos cerimoniais: “following a major cerimonial cycle nearly all birds in the 

village are pathetic denuded bundles of flesh and bone” (ibid: 34). Os lugares onde as araras 

selvagens habitam também as aproxima do ro (modo de ser-fazer) dos aroe. A arara-canindé 

(kuido) é dita preferir os buritizais, sendo que o buriti é a principal fonte de matéria-prima 

vegetal para diversos adornos cerimoniais e seu broto é um dos alimentos preferidos dos aroe 

– além disso, as áreas alagadiças onde tendem a despontar tais palmeiras são um dos lugares 

preferidos pelos Bororo para depositar os cestos funerários contendo os ossos dos mortos 

(ibid: 31). A arara-vermelha (nabure), por seu turno, é dita fazer seu ninho em encostas 

rochosas, sendo que, como afirma Crocker (1977: 31; 1985), as grutas nessas encostas são 
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vistas como “openings into the underworld of the aroe” (ibid 1985: 277). No passado, os 

cestos funerários eram também depositados nessas grutas163.  

 A analogia entre os troféus e as araras que estamos delineando é ainda mais direta. 

Como afirma Crocker (1977b), “aroe generally are believed to enter or to transform 

themselves into both wild and tame macaws rather frequently” (: 35). Uma das razões para 

tal seria a seguinte:  

 

the aroe are wont to eat the nuts and other plant substances which 
are the staple in both macaw and spirit diet. […] Informants said 
these facts were part of the justification for providing plentiful food 
for pet macaws, since a deceased relative might benefit from such 
largesse (ibid: 35). 

 

 A noção das araras como “refúgio” animal da alma dos mortos é, como nota o 

etnógrafo, análoga ao que ocorre com os powari: “the lost child’s soul enters these items for 

short periods, as it may possess the birds kept by the grieving mother” (ibid: 33, nota 15)164. 

A associação entre o cuidado com tais animais e o cuidado com o aroe dos filhos mortos é, 

aliás, uma justificativa explícita para a criação de araras domésticas: “The stereotyped Bororo 

explanation of why certain households maintained domestic parrots to the extent of 

invariably replacing ones which died was, ‘women who have lost many children now have 

kagere165’” (Crocker 1977b: 33). 

 Mesmo após esboçar tais associações, em seu artigo My Brother the Parrot (1977b) 

Crocker busca refutar a noção de que as araras seriam o destino por excelência das almas dos 

mortos recentes. O etnógrafo aponta que, após o funeral, os mortos passam por diversas 

metamorfoses nas quais tornam-se variados animais que se alimentam de “comidas do 

bope”166. No entanto, curiosamente, Crocker (ibid) lista as araras entre os predadores nos 

quais os aroe se transformam – aparentemente em função de também se alimentarem de 

milho, fruto que faz parte das “comidas do bope” (ibid: 30).  O etnógrafo busca com isso 

enfatizar que “the macaw is only one of the forms temporarily assumed by the soul” (: 31), 

e não um destino póstumo privilegiado. Todavia, a hipótese que pretendo esboçar aqui é de 

 
163 Como registram os missionários salesianos na EBI (: 537), remanescentes arqueológicos de ossadas 
emplumadas foram encontrados em uma expedição realizada em 1960 no morro chamado, justamente, Čibae 
eiari (‘toca das araracangas’) a partir de indicações de interlocutores bororo. 
164 O mesmo vale para o couro do felino (EBI: 235). Suspeito que esta afirmação seja aplicável a todos os 
troféus. 
165 Embora o contexto nos permita compreender “kagere” como araras domésticas, esse termo não é registrado 
na EBI. Consultei via Whatsapp um interlocutor bororo que me disse nunca ter ouvido essa palavra. Suponho 
que tenha havido algum erro, pois a palavra só aparece uma vez no texto em questão e não é traduzida. 
166 Devemos lembrar que, curiosamente, Crocker nunca conectou tais transformações póstumas com a 
caçada do mori como fez Viertler (1972). 
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que as araras domésticas são simultaneamente uma etapa das transformações póstumas dos aroe e um modo 

de relação específico destes com os vivos, que contrasta com a forma predatória que assumem 

imediatamente após a morte.   

 A função-predador assumida pelo aroe do morto é o resultado de uma primeira 

transformação póstuma. Esta deriva do fato de que foi comendo como o bope (a causa mortis) 

que ele assumiu a forma de um ser ambíguo: belo e o ornamentado como os aroe, porém 

coberto de pelos e comedor de carne crua. Após ser novamente morto pelo caçador, o aroe 

retorna na forma de troféus que serão cuidados por seus pais rituais. Esse processo de 

familiarização tem seu ponto culminante no momento em que o aroe é alimentado “pela boca 

de seu ‘substituto’” (Viertler 1991: 145) no banquete das feras. De comedor de carne crua e 

“comidas do bope”, a alma do morto passa a comer efetivamente como aroe, consumindo 

alimentos doces e tubérculos, os quais são vistos como diametralmente opostos à 

alimentação carnívora do bope (Crocker 1985). Todavia, o aroe continua assumindo formas 

zoomórficas. Como vimos, além da alma passar a visitar os vivos ao se manifestar no powari 

que contém seu sopro, ela também assume a forma de araras domésticas, o que permite que 

continue se alimentando de comidas próprias aos aroe. Os jaguares e as araras domésticas, a 

meu ver, não são formas póstumas alternativas, e sim etapas distintas do processo de 

familiarização pelo qual passam os mortos. A passagem da condição de alma não vingada 

para a de alma vingada (e familiarizada) pode ser expressa, segundo Viertler (1991), pelas 

noções de aroe maiwu (‘alma nova ou recente’) e aroe marigudu (‘alma antiga’). Uma passagem 

da etnógrafa corrobora a hipótese aqui esboçada:  

 

Os aroe marigudu (gente morta há muito tempo) em vez de 
abandonar a aldeia, voltam a ela sob a forma de enfeites de animais 
miúdos [Viertler se refere aqui às penas de arara], não consumidores 
de carne, inofensivos aos Boe [Bororo], etapa final das 
transformações regressivas sofridas pelas almas dos defuntos 
sempre iniciada a partir dos barege mori-če [“animais de vingança”]. 
Transformando-se de espécies graúdas e fortes em espécies miúdas 
e fracas, os aroe marigudu voltam à aldeia desacostumados de comer 
as coisas certas já que, mais uma vez, devem aprender o poguru 
[“vergonha”] e abandonar o costume de comer porcarias (Viertler 
1972: 139) 

 

 Essa noção de “transformações regressivas” ressoa, aliás, uma curiosa fala de um 

xamã Krahô registrada por Vilma Chiara e publicada por Carneiro da Cunha (1978): 

 

Eu estou vivo, tenho quatro karõ [“almas”]. Quando morrer, tenho 
três karõ ainda. Um ano depois (i.e. algum tempo depois) morre um, 
ficam dois. O terceiro karõ vira pó (veado-galheiro). O caçador de 
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veado mata, ele já usa asa, vira kokonré (pássaro coã?), anda de noite, 
vira cobra. Se matar de novo, vira vevé (borboleta), dia vem 
chegando vira toco, lagartixa; se bicho mata, aí pronto, acabou. Se 
fica na aldeia (de mekarõ) não acontece de virar. Mas mekarõ gosta 
de andar, até que acabe os mekarõ dele, aí acaba tudo (: 115) 

 

 Nas palavras de Carneiro da Cunha (ibid), “os mekarõ podem, com efeito, morrer 

reiteradas vezes, e revestir sucessivamente a aparência de animais de grande porte, animais 

de pequeno porte e enfim converter-se em pedra, raiz, cupim ou toco de árvore” (: 115)167. 

Seria após o fim dessas “involuções”, nota a etnógrafa, que a alma do morto passa a habitar 

de forma contínua e definitiva a aldeia dos mekarõ. Impossível não notar os paralelos com o 

caso Bororo, no qual é a segunda morte do aroe – aquela que ele sofre na forma de um grande 

predador – que permite sua fixação na aldeia dos mortos. No entanto, ele ainda virá ao 

encontro dos vivos para ser alimentado por meio das araras domésticas de sua mãe ritual. 

 Há um mito bororo que tematiza justamente a transformação alimentar que sofrem 

os predadores abatidos. Nele, um par de gêmeos do clã Baadojeba “de montante”, para 

vingar sua mãe morta e libertar sua avó do luto, matam uma série de animais em uma 

sequência que vai de pequenos animais inofensivos (como o periquito) até grandes 

predadores (como o gavião-real). A cada animal abatido, os gêmeos anunciam sua 

transformação: “vós não sereis mais pássaros que bicam os Bororo, vóis sóis somente kidoe 

[periquitos]. Vosso alimento serão somente frutas verdes e frutas maduras.” (EBI: 189). Ou 

ainda com o gavião-real:  

 

Tu e teus companheiros não sereis mais seres que façam ou digam 
coisas ruins, que devorem os Bororo. Tu és apenas um aroe eceba 
[gavião-real, ou, literalmente, matador de almas], cujo alimento são 
guaçuetês, bugios e guaçutis machos. Desde aquele tempo os aroe 
eceba não comem mais os Bororo. (ibid: 191) 

 

 Cada predador abatido no mito perde sua tendência antropófaga, passando a se 

alimentar de animais menores e tornam-se, assim, inofensivos aos humanos. Esse mito, que 

pode ser visto como narrando a origem da vingança funerária, tematiza o mesmo tipo de 

“involução” póstuma que sofre a alma do morto recente, de grande predador – cujo modelo, 

aliás, é justamente aquele capaz de predar humanos, a saber, o jaguar – a arara doméstica, 

cuja alimentação é aquela típica dos aroe. 

 Como disse anteriormente, caso a própria mãe do morto já tenha falecido, a mãe 

ritual ou “mãe de aroe” deve ser escolhida entre suas parentes uterinas mais próximas. 

 
167 As mortes sucessivas da alma entre os Krahô são também registradas por Melatti (1979: 61). 
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Assumir tal incumbência cerimonial produz uma alteração importante no estatuto da pessoa. 

O leitor deve se lembrar que, ainda no primeiro capítulo desta dissertação, ao abordar a 

diferenciação ritual das relações-chave do parentesco bororo, a relação de maternidade foi a 

única a não ser tematizada. Isto porque não é no nascimento em que culmina o investimento 

cerimonial da relação entre mãe e filhos, e sim na morte. As ações voltadas para a fabricação 

de pessoas, como apontamos no capítulo 1, produzem uma alteração recíproca, afetando 

tanto o agente quanto o objeto da ação. O mesmo ocorre nas relações de maternidade ritual, 

nas quais não é só o aroe que se transforma por meio da alimentação e do cuidado oferecido 

pela mãe ritual, mas também ela própria, pois assumirá novas responsabilidades rituais.  

 Durante a ornamentação dos ossos na casa dos homens, as mulheres que já foram 

“mães de aroe” devem escarificar braços e pernas, respingando sangue sobre a ossada 

emplumada. No entanto, como afirma Dolor, interlocutor de Caiuby Novaes (1986), só 

aquelas que já foram “mães de aroe” assim o fazem:  

 

Não é toda mulher que tem o direito de se cortar. Mulher velha, 
estas podem, porque já tem cabacinha (powari aroe). Mas as novas 
não; pela primeira vez só se cortam aquelas que são parentes 
mesmo do que morreu. Quando corta, aquilo é o sentimento 
mesmo. (: 200) 

 

 Tais cortes, como se pode imaginar, deixam marcas. Como pude imediatamente 

observar na minha breve estada entre os Bororo, os braços das mulheres mais idosas são 

inteiramente cobertos de cicatrizes de lutos passados, algo que contrasta com o restante das 

mulheres adultas que não exibem nenhuma marca sequer. Esta distinção, poderíamos dizer, 

é também entre as mulheres que cuidam de crianças, por um lado, e as que cuidam de aroe, 

por outro. Estas últimas, além de participarem dos momentos de escarificação ritual, são 

fundamentais nos rituais de caçada e pescaria coletiva, nos quais aqueles que foram 

substitutos no passado personificam novamente os aroe dos mortos, portando consigo o 

powari e os demais troféus168. Nessas ocasiões, as mães rituais devem preparar alimentos 

típicos dos aroe para alimentar os substitutos de seus filhos, recebendo em troca os produtos 

da caçada ou pescaria. Embora pouco ou quase nada tenha sido escrito sobre o prestígio 

feminino entre os Bororo, essa prerrogativa cerimonial é, como aponta Viertler (1991: 185), 

um importante índice de sua construção. A etnógrafa menciona esse aspecto da construção 

do prestígio ao tratar de certas transformações históricas na distribuição das atribuições 

 
168 Tais rituais seriam realizados com bastante frequência: Crocker (1985) afirma que na aldeia Córrego Grande 
à época de sua pesquisa eles ocorriam quinzenalmente. 
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rituais: as mulheres que mantém maior contato com o mundo não-indígena tendem a ser 

desconsideradas como possíveis mães de aroe, produzindo, por assim dizer, uma hiper-

magnificação de algumas poucas figuras de destaque: 

 

Observa-se, no Córrego Grande, [...] a acumulação por parte de 
algumas mulheres mais velhas das cabacinhas mortuárias, 
diretamente associadas ao direito de receber e distribuir o alimento 
das “almas”, periodicamente obtido por meio de pescarias 
coletivas. Evidentemente o fato de uma mulher acumular diversas 
cabacinhas proporciona-lhe o monopólio sobre a obtenção e 
distribuição de grande quantidade de alimento nobre, base do seu 
prestígio social. Como a todo acúmulo 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)’ (Viertler 
1991: 185) 
 

 A partir da literatura disponível, pouco se pode dizer sobre as dinâmicas femininas 

de obtenção de prestígio, algo que só poderá ser compensado com novas investigações 

etnográficas. De todo modo, o processo de familiarização dos mortos já oferece algumas 

pistas para uma futura investigação. Quanto ao prestígio entre os homens, este recebeu maior 

atenção dos etnógrafos. A partir de uma colagem de indícios encontrados na literatura, 

pretendo agora delinear de que forma a vingança funerária está relacionada com a fabricação 

do prestígio masculino. Se a magnificação de uma mulher repousa sobre a 

familiarização/alimentação dos mortos, entre os homens ela encontra seu motor na 

predação. 

 

Vingança e criatividade 

 

 Como foi apresentado no primeiro capítulo desta dissertação, a iniciação masculina 

produzia um movimento da casa clânica à casa dos homens, onde os agora denominados 

ipare (“rapazes”) viveriam até o casamento. Poucos etnógrafos observaram essa configuração 

residencial em primeira mão, pois no momento em que as primeiras etnografias “modernas” 

sobre os Bororo foram produzidas, os jovens solteiros já não habitavam de forma 

permanente o centro da aldeia. Os interlocutores de Crocker (1969b) muito lamentavam o 

fim da unidade formada pelos ipare, antes imagem “of the village’s youthful strenght and 

virility” (: 240). No relato de Steinen (1940), uma das poucas observações de primeira mão 

da “instituição”, o dualismo concêntrico formado pelos homens solteiros no centro da aldeia 
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e homens casados em sua periferia se mostra tão acentuado que é a única “divisão” 

sociológica apontada pelo etnógrafo: “tanto quanto me foi possível entender, dividia-se a 

tribu em duas grandes classes, a das cabanas de famílias e a do ranchão [casa dos homens]” 

(: 635). A oposição diametral entre as metades Ečerae e Tugarege não é mencionada na 

descrição de Steinen (ibid), sendo inteiramente eclipsada pela oposição geracional e 

concêntrica. 

 O estatuto dos ipare era um tanto ambíguo, como nota Viertler (1972). Responsáveis 

por grande parte dos trabalhos mais árduos da aldeia, sua força e virilidade os associaria ao 

bope, razão pela qual “devem ser isolados do resto da aldeia, observados e confinados dentro 

do bai mana gejewu [casa dos homens]” (ibid: 237). A autora chega a interpretar a forma da 

aldeia como uma imagem das antigas práticas de guerra nas quais os Bororo, também em 

círculo, cercavam seus inimigos. Em suma, a aldeia seria “um cerco feito pelos homens 

casados” aos ipare, estes vistos como “ambíguos e irresponsáveis” (ibid: 237-238) – ou até 

mesmo animalescos (ibid: 236). Tal noção ressoa uma prática associadas aos moradores da 

casa dos homens: o “rapto” de mulheres solteiras que se tornariam amantes dos ipare em uma 

espécie de “casamento coletivo” (Crocker 1969b). Nas palavras de Steinen (1940): “O rapto 

de mulheres, que se dava de tribu a tribu, era feito dentro da própria tribu” (: 635). As 

mulheres, afirmam os interlocutores de Crocker (1969b), evitavam passar perto da casa dos 

homens por medo de serem capturadas pelos ipare. Steinen (1940) chega a descrever uma 

situação como esta: 

 

Nós observamos, certa noite, como os solteiros, deitados diante do 
ranchão [casa dos homens], atacaram uma turma de mulheres que 
voltavam de uma assembleia de lamentação: duas foram seguras, 
depois de uma luta silenciosa, ficando envoltas em panos, de modo 
que não era possível conhece-las, e levadas para o ranchão (: 637) 

 

 Como reconstrói Crocker (1969b), havia uma cerimônia de efetivação do, nas 

palavras do etnógrafo, “recrutamento” de mulheres para tornarem-se amantes dos ipare. 

Nesse momento, se não houvesse um verdadeiro conflito entre os homens casados do clã 

da jovem e os ipare, ao menos “some resistence [...] may have been culturally enjoined” (ibid: 

244). Tudo indica que, de fato, o conjunto dos ipare formava uma unidade constituída em 

oposição à periferia ocupada pelos homens casados, eclipsando as distinções clânicas e entre 

metades. O mundo da casa dos homens seria uma espécie de utopia masculina, na qual a 

uxorilocalidade e as obrigações para com os afins são negadas. No entanto, haveria ainda um 

tipo de compensação por meio de “serviços” coletivos prestados pelos ipare para os homens 
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casados (ver Crocker 1969b: 240). Assim, se os jovens solteiros se aproveitavam de uma 

espécie de casamento coletivo sem uxorilocalidade e afinidade, em contrapartida eles 

atuavam como uma espécie de comunidade de genros genéricos, prestando serviços à aldeia 

como um todo. Em resumo, a relação entre solteiros e casados, centro e periferia, oscila, 

nesse contexto, entre a inimizade e a afinidade, ambas tomadas de forma coletiva. 

 Embora os ipare desfrutassem coletivamente de grande prestígio, individualmente 

eram vistos como exibindo “the liabilities of inexperience and ignorance” (Crocker 1969b: 

240). A construção do prestígio pessoal só é possível para além da utopia masculina da casa 

dos homens. Embora a paternidade, associada à decadência física, seja o marcador por 

excelência do fim da condição de ipare, o movimento do centro à periferia admite uma saída 

mais atraente: a substituição funerária. Como afirmamos no capítulo 1, os nomes recebidos 

na iniciação masculina são vistos como pejorativos, índices do desprestígio dos jovens 

solteiros, sendo geralmente evitados como vocativos. Os ie bio, em contraste, são utilizados 

como os vocativos preferenciais daqueles que já passaram pelo prestigioso “banquete das 

feras” como matador: 

 

A outorga de um ie bio para um caçador implica no reconhecimento 
de suas qualidades individuais, recompensadas pelo direito de obter 
um lugar na choupana do pai de aroe [esposo da mãe ritual], casar e 
gerar filhos, quando adquire o direito de produzir alguns enfeites 
dos enlutados. O iparedo passa de mero membro de um grupo de 
feras desconhecidas e indiferenciadas a representar um verdadeiro 
homem, um imedu [“homem”], caçador de um barege [“animal”] 
conhecido e temido por todos (Viertler 1972: 186) 

 

 A vingança funerária destaca o matador do coletivo indiferenciado dos ipare, 

tornando-o singular assim como o ie bio que recebe. Tornar-se matador assume, assim, a 

forma de uma segunda iniciação masculina – algo que vai de encontro ao fato de os 

substitutos preferidos serem, justamente, os ipare (Viertler 1972: 88)169. Por meio do 

investimento cerimonial do matador, familiariza-se não só o aroe do morto que foi sua presa, 

mas também o próprio ipare que o personifica. Este passa, assim, de “fera indiferenciada” a 

“verdadeiro homem”, como coloca Viertler (1972). Nas palavras de Viveiros de Castro 

(1986) sobre os Tupinambá quinhentistas, “a execução ritual era a cerimônia de iniciação 

masculina, que assim, além de cancelar uma morte prévia, vingança restauradora, criava vida, 

inventava homens” (: 648; grifo do autor).  

 
169 “Aging men, and those thought prematurely weak in raka, are never willingly appointed as a defunct’s 
representative” (Crocker 1985: 287). A consolidação do prestígio dos homens mais velhos, como vimos no 
primeiro capítulo, se dá ao se tornarem nominadores. 
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 Assim como as mulheres podem acumular cabacinhas funerárias (powari), os homens 

acumulam ie bio e, consequentemente, nomes e ornamentos de diferentes clãs. O relato de 

Airugodu ilustra tal processo com precisão:  

 

Eu gostava de caçar, de correr, eu sabia. Quanto mais caça, mais 
tem. Só não fiz mori-če pra minha gente (o seu próprio clã, os 
Baadojebage Cobugiwuge). Vem Tugarege [metade sul] me pegar 
pra aroe (para ser representante de um defunto). [...] Fiz mori-če para 
todos os Ečerae e Tugarege porque gostava dos enfeites deles. Vai 
onde quer [no clã que quiser], onde acha bonito. Já remexi nestes 
Ečerae e Tugarege (Viertler 1972: 87) 

  

 O prestígio se inscreve na pele, seja nas cicatrizes das mães de aroe ou nos ornamentos 

variados acumulados pelo big man bororo que agora passa a poder exibi-los e fabricá-los170. 

Ele rompe as fronteiras das diferenciações endonímicas de prestígio, nas quais os nomes 

recebidos no nascimento distinguem os “grandes” e os “pequenos, os “pretos” e os 

“vermelhos”, como vimos no capítulo anterior. A acumulação de ie bio se converte em uma 

acumulação de ie (nomes de nascimento) provindos de todas as partes do panteão circular 

bororo. Se os ie enraízam a pessoa em um lugar preciso no perímetro desse panteão, os ie bio 

funcionam como um mecanismo de reinscrição espacial. Mesmo a consolidação do prestígio 

dado de antemão nos ie depende em parte dessa acumulação de nomes alheios: segundo 

Crocker (1985), cada chefe de sub-clã “represent an average of seven defuncts each” (: 114).  

 O desenraizamento implicado na vingança funerária vai para além dos setores do 

círculo aldeão. Como aponta Viertler (1991: 129), os bons caçadores desfrutam de grande 

liberdade residencial, na medida em que podem oferecer mori para enlutados em outras 

aldeias, o que lhes confere simultaneamente prestígio e o acolhimento por parte da mãe ritual. 

A liberdade de deslocamento dos grandes chefes, por sua vez, torna ainda mais adequada a 

analogia óptica da “magnificação” (Strathern 1991), pois seus movimentos são imeditamente 

coletivos:  

 

Os chefes cerimoniais tradicionais continuam sendo a atração 
máxima dos membros das comunidades bororo da atualidade, 
‘enchendo-as’ ou ‘esvaziando-as’ segundo os seus próprios 
movimentos no território tribal (Viertler 1991: 195) 

 

 
170 Há uma indicação de Viertler (1991: 111) de que, ao receber nomes e poder fabricar ornamentos dos clãs 
alheios, o substituto do morto poderia também transmitir nomes desses clãs e assumir suas responsabilidades 
cerimoniais. No entanto, se assim for, é um tanto misterioso o silêncio da literatura etnográfica sobre a questão. 
A apresentação da questão dos possuidores “puros” e “impuros” de nomes por Viertler (1972) não menciona 
a figura do homem adotado cerimonialmente após o mori (cf. supra). 
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 O prestígio do matador é intimamente associado a uma certa noção de força, 

virilidade e fertilidade – algo, aliás, bastante comum entre os portadores de todo tipo de 

troféus nas Terras Baixas, sejam eles nomes ou objetos (Carneiro da Cunha & Viveiros de 

Castro 1985; Chomeil 1985; Taylor 1985; Menget 1993; Fausto 2020). Nas palavras de 

Viertler (1972), os matadores do “animal de vingança” são: 

 

[...] grandes homens, caçadores espertos e maliciosos contra o 
inimigo externo, generosos e sociáveis entre os seus. Desfrutam de 
grande prestígio, sendo procurados pelas mulheres da aldeia, 
embelezados com urucu, miticamente associados ao ‘trickster’ 
Meri, e com armas e enfeites, de propriedade dos chefes clânicos 
das aldeias (: 140) 

 

 Na descrição salesiana do “banquete das feras”, despontam adjetivos como “belo”, 

“imponente” e “vistoso” para descrever o matador (EBI). Ao ser oferecida a ele uma esposa, 

enfatiza-se que será produtor de filhos para o clã do morto (Viertler 1972: 88). Assim como 

em outros casos de exonímia guerreira (Carneiro da Cunha & Viveiros de Castro 1985: 61), 

o matador bororo é uma espécie de genitor ideal. Contudo, a “fertilidade” associada ao 

matador é mais ampla, pois sua capacidade cinegética ímpar o torna também um provedor 

ideal. Irá, assim, “produzir carne e filhos para as mulheres mais novas do clã” (Viertler 1972: 

88). Os troféus de dentes que portará durante as caçadas e pescarias coletivas fornecem ainda 

uma potência predatória suplementar: “os selvícolas ligavam a esse adorno a ideia de que ele 

os fazia fortes e ágeis” (Steinen 1940: 610). Pode-se dizer que ao invés de anular a potência 

predatória e destrutiva que emanava da “falta de vergonha” do morto, a vingança funerária 

a converte em força criativa em prol do clã do morto.  

 A leitura platônica de Crocker (1985) da cosmologia bororo põe uma ênfase exclusiva 

no caráter imperecível e hereditário dos troféus, concebendo a caçada do mori como dizendo 

respeito puramente à conversão do morto em aroe ou, em seus termos, na produção da 

“transcendent immortality of the nominal categories” (: 288). O que parece escapar ao 

etnógrafo é que a ambiguidade bope-aroe do “animal de vingança” – por ele mesmo notada – 

é também característica dos troféus (e da condição do substituto): a potência predatória do 

animal não é anulada, e sim deslocada, passando de força destrutiva a potencial criativo. Em 

vez de simples negação do devir, a vingança coloca em movimento o ciclo de vida tanto 

masculino quanto feminino, criando pessoas e relações. Trata-se, em suma, de uma prática 

sobretudo criativa. Como enfatiza Caiuby Novaes (1992), “para os Bororos é, literalmente, a 

morte que recria a vida e, assim, toda a possibilidade de reprodução da vida social” (: 93). 
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Heróis históricos e acontecimentos míticos 

 

 As amplas consequências da identificação entre pessoas e seus heróis míticos 

epônimos, delineada em maior detalhe nos capítulos anteriores, é uma característica um tanto 

sui generis da sociocosmologia bororo. É sobre identificações como aquela registrada por 

Viertler (1979) – “Eu sou Jerigi Otojiwu, eu sou este aroe” (: 29) – que repousa a isomorfia 

entre o mundo dos vivos e o mundo dos aroe que transparece no célebre plano das aldeias 

bororo. Esta parece assumir, na literatura etnográfica, a forma de uma tripla determinação: 

define-se o destino residencial, matrimonial e post mortem da pessoa por meio da transmissão 

dos nomes dos aroe. As “estradinhas” (utawara) que atravessam o círculo aldeão ditariam os 

destinos matrimoniais e as alianças cerimoniais daqueles que, sob o prisma de parte das 

etnografias sobre os Bororo, parecem estar destinados à repetição maquinal das prestações 

estabelecidas no tempo mítico. O que foi apresentado neste capítulo, por sua vez, permite 

repensar a distinção entre, por um lado, a criatividade171 irrestrita dos heróis míticos e, por 

outro, a suposta inércia dos vivos diante dos ditames dos aroe – em suma, entre tempo mítico 

e tempo histórico. 

 Devemos, primeiramente, recordar mais uma vez os procedimentos míticos que dão 

origem às riquezas e alianças herdadas pelos vivos172. Nós poderíamos resumi-lo da seguinte 

maneira:  

 

(i) Herói a encontra animal/espírito/coisa x da qual poderão ser extraídas riquezas 

(nomes e ornamentos) inspiradas no comportamento ou na aparência de x. 

(ii) Herói b se apropria do achado de a, tomando para si as riquezas de x. 

(iii) Para compensar a, o herói b permite que a se case com suas irmãs e que 

personifique x em ocasiões cerimoniais portando os ornamentos dele extraídos. 

 

 A consequência, como vimos anteriormente, é a criação das chamadas “estradinhas”, 

inscrição concreta das alianças míticas no círculo da aldeia, caminhos pelos quais seguirão os 

epônimos dos heróis ao repetirem ad eternum as compensações matrimoniais e cerimoniais 

estabelecidas no mito. No entanto, devemos notar que esse esquema não é exclusivo ao 

 
171 É importante apontar que não uso o termo “criatividade” no sentido de criações ex nihilo. Como muito já se 
apontou, a noção ameríndia de “origem” é sobretudo da ordem da apropriação e não da criação (Lea 1986; 
Viveiros de Castro 1993; Fausto 2001), algo que se aplica plenamente aos Bororo. Quando falo em 
“criatividade”, portanto, me refiro à capacidade de reconfiguração de um estado de coisas, o que significa, no 
caso da parte da mitologia bororo em questão, incorporar riquezas e estabelecer, por meio delas, novas alianças. 
172 Tais esquemas foram apresentados em maior detalhe no capítulo 3. 
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tempo mítico. Se recordarmos o esquema geral da vingança funerária, é possível perceber de 

imediato a isomorfia entre os procedimentos: 

 

(i) Substituto encontra o predador x do qual poderão ser extraídas riquezas (nomes 

e ornamentos) inspiradas no comportamento ou na aparência de x. 

(ii) As riquezas são cedidas de forma definitiva à família do morto. 

(iii) Como compensação, a família do morto poderá ceder ao substituto uma esposa 

e permitirá que personifique o morto-predador nas caçadas e pescarias coletivas, 

nas quais portará os ornamentos extraídos do animal. 

 

 Embora o que denominamos “encontro” no primeiro esquema possa se reduzir ao 

simples avistamento de algo, como nota Viertler (1972), “as façanhas dos iedaga-mage [heróis 

míticos] que inspiram o aglomerado dos ie [nomes] são predominantemente proezas de 

guerras ou caçadas contra monstros ou animais daninhos aos Boe [Bororo]” (: 191). 

Aproximam-se, assim, ainda mais as características da caçada de vingança e dos episódios 

míticos de apropriação de riquezas. Meu argumento repousa sobre a ideia de que, assim como 

os heróis míticos acumularam prestígio extraindo riquezas e estabelecendo alianças a partir 

de encontros com seres exógenos e de transações entre si, os caçadores do mori também o 

fazem ao produzir novos nomes, ornamentos e relações. Dito de outro modo, os feitos heroicos 

que dão origem às riquezas entre os Bororo não são uma exclusividade do tempo mítico.  Isso não significa, 

contudo, que os feitos dos vivos tenham exatamente as mesmas consequências daqueles dos 

heróis míticos. Para tornar essas afirmações mais rigorosas, duas possíveis objeções devem 

ser afastadas.  

 Primeira objeção: com exceção dos troféus de dentes e do powari, os nomes forjados 

pela vingança funerária são efêmeros, ou seja, as ações dos vivos não têm o mesmo alcance 

“trans-temporal” dos feitos dos heróis míticos. Essa possível objeção não é inteiramente 

hipotética, pois tanto Crocker (1977a) quanto Viertler (1972: 94) tendem a definir os 

produtos (riquezas e relações) da vingança funerária pela carência de valor “funcional”, 

caracterizando-os como efêmeros e individualizados, em contraste com as alianças e riquezas 

geradas no tempo mítico. Aqui é importante destacar certas diferenças entre a criatividade 

dos heróis míticos e a dos vivos. Como nos casos clássicos de exonímia guerreira, o que está 

em jogo na vingança funerária é a captura de um suplemento de diferenciação do exterior 

que destaca e singulariza o matador (e, no caso bororo, também a mãe ritual), e não de uma 
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simples absorção de novos elementos por um sistema sociológico já de antemão 

diferenciado.  

 Uma comparação que se impõe – quando o tema é o movimento “centrífugo” 

(Fausto 2001) de captura de riquezas no Brasil Central – é com os Mebêngokre. Estes sempre 

ocupam uma espécie de função de mediador entre regimes centrífugos e centrípetos (ou 

exonímicos e endonímicos) nos trabalhos que abordam o problema (Fausto 2001; Coelho de 

Souza 2002; Gordon 2006; Hugh-Jones 2006; Viveiros de Castro 2006). Abordando a 

questão, Viveiros de Castro (2006), em resposta à Hugh-Jones (2006), nota que seu modelo 

da oposição endonímia-exonímia amalgama uma distinção importante entre origem e função 

dos nomes, isto é, entre origens exógenas ou endógenas, de um lado, e “’acquisitive’ versus 

‘transmissive’ regimes” (Viveiros de Castro 2006: 92), de outro. Embora haja, entre os 

Mebêngokre, uma diferença de grau entre as aquisições xamânicas de nomes e aquelas 

efetuadas no tempo mítico (Lea 1986: 91), os nomes capturados passam a ser transmitidos 

como mais uma riqueza das “Casas” – assim como parecia ocorrer com os objetos 

apropriados dos não-indígenas quando as relações entre estes e os Mebêngokre ainda eram 

esporádicas (Gordon 2006: 357-358). Eles elaboraram, assim, um regime de transmissão de 

riquezas exógenas capturadas tanto pelos heróis míticos quanto pelos vivos.  

 Para esboçar uma comparação entre o regime mebêngokre e bororo devemos nos 

concentrar em algumas diferenças significativas.  Primeiro, é importante assinalar a abertura 

“Casas” mebêngokre (tal qual descritas por Lea (1986)) ao evento, em contraste com os clãs 

Bororo, aos quais a autora as aproxima (Lea 1992; 1993). As Casas mebêngokre estariam 

sujeitas a fissões, fusões, roubos e perdas definitivas de nomes e nekrets (“riquezas”) – 

inclusive por meio da generalização progressiva de uma riqueza (Gordon 2006). Esse aspecto 

das Casas diz respeito, a meu ver, ao fato de as riquezas dependerem exclusivamente de 

transmissões inter vivos. Embora entre os Mebêngokre os vivos possam tanto se apropriar de 

riquezas assim como fizeram seus ancestrais, quanto portar riquezas adquiridas por estes 

últimos, vivos e heróis míticos são categorias apartadas de forma definitiva pelo tempo. No 

caso bororo, a transmissão de nomes (e consequentemente de riquezas), é apenas mediada 

pelos vivos, pois os heróis míticos, agora aroe, habitam a aldeia dos mortos e, ao menos no 

passado, eram conhecidos em primeira mão pelos aroe etawara are, os xamãs dos aroe. A 

própria noção de “transmissão” não se aplica plenamente à nominação bororo, pois o 

nominador não transmite um de seus nomes, e sim escolhe um outro nome há muito não 

utilizado, porém do mesmo herói mítico de onde foi extraído o seu próprio. Essa relação 

direta com os heróis míticos também se revela no fato de serem os xamãs dos aroe os 
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responsáveis por arbitrar disputas sobre o uso de riquezas clânicas, que são, “in Bororo 

theory, fixed and immutable” (Crocker 1985: 311). O panteão circular bororo, tal qual 

descrito pelo xamã “vertical”, serve de fundamento perene das diferenciações clânicas, 

impedindo a apropriação de riquezas de um clã por outro – o que, no caso mebêngokre, 

podia ser levado a cabo até mesmo por meio da guerra inter-Casas (Lea 1986: 350-351).  

 Se as Casas mebêngokre são, por assim dizer, abertas ao evento, a relação entre 

pessoas e Casas parece ser, segundo a descrição de Lea (ibid), enraizada em critérios 

genealógicos: “as pessoas são definidas como membros de uma mesma Casa por terem 

nascido de uma mulher que pertence a ela” (: 353). Esse enraizamento unívoco permite a 

distinção mais ou menos nítida entre portadores legítimos e usufrutuários vitalícios de nomes 

e riquezas. Entre os Bororo, em contraste, embora a proximidade entre mãe e nominador 

seja visto como um critério de “pureza” clânica (cf. supra), de forma geral, onde estão seus  

nomes e riquezas está também o clã, independente de origens uterinas: quando um nome 

bororo é cedido para um criança nascida em outro clã ou a um caçador do mori, isto é antes 

da ordem da adoção do que do “empréstimo” que exige “retorno”, como ocorre entre os 

Mebêngokre (Lea 1986: 354-355)173. Em suma, enquanto os clãs bororo tem seus contornos 

enraizados em um panteão metafísico, os vivos, em contrapartida, são um tanto móveis, 

podendo manter vínculos clânicos múltiplos ou ambíguos – trata-se do inverso, notem, do 

que ocorre entre os Mebêngokre. 

 É preciso matizar, portanto, a noção de que a vingança funerária bororo permite que 

os vivos façam como os heróis míticos, pois os feitos dos primeiros permitem, sobretudo, que 

eles se diferenciem dos segundos. Em outras palavras, a vingança funerária permite que a pessoa 

se desprenda de sua origem clânica, transbordando as fronteiras do panteão bororo – e não 

a agregação de elementos suplementares a seu próprio clã. Existe registro, entre os Bororo, 

como notamos no capítulo anterior, da possibilidade de se absorver novas riquezas para os 

clãs, como ocorreu com a associação dos não-indígenas ao clã Bokodori Ečerae (cf. supra). 

Os responsáveis por essas inclusões são, mais uma vez, os xamãs dos aroe, o que indica a 

necessidade de relação imediata com os heróis míticos para que novos elementos sejam 

incluídos no panteão circular. Assim, se a vingança funerária apenas funcionasse como modo 

de inclusão de novos elementos em um sistema de antemão já diferenciado, os vivos estariam 

apenas servindo a um esquema pré-estabelecido pelos heróis míticos.  

 
173 “O termo kàymètã designa quem tem o usufruto vitalício de nomes e prerrogativas. A explicação que recebi 
quando perguntei sobre o significado deste termo é a seguinte: quando uma pessoa vai para cidade, ela pede 
para a alguém para ‘ficar de olho’ em sua casa. Quando o dono retorna, ele toma sua casa de volta. 
Analogamente, se alguém dá um nome para uma criança em outra Casa, quando nasce outra criança na Casa 
dos donos, a primeira terá que devolvê-lo a este lugar de origem” (Lea 1993: 271) 
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 Assim, quando Viertler (1972) e Crocker (1977a) apontam que, em função de seu 

caráter individual e transitório, os produtos da vingança funerária (riquezas e relações) 

seriam, digamos, funcionalmente estéreis, eles perdem de vista que a fabricação de pessoas 

singulares é tão importante quanto sua classificação. Como afirmamos no capítulo anterior, 

quanto menos comuns e distribuídos são os elementos de um nome ou ornamento entre os 

name-sets bororo, mais valorizados eles são e mais prestigiosos são seus portadores. Isto 

novamente aproxima os Bororo dos Mebêngokre. No entanto, em vez de extrair valor 

diferencial de novos elementos que serão em seguida absorvidos pelos clãs, os Bororo o 

fazem contra as diferenciações clânicas. Isto em dois sentidos: (i) se extrai repetidamente distinções 

cromáticas de um mesmo conjunto de animais (sobretudo grandes felinos e gaviões) ao forjarem 

nomes e ornamentos que dizem respeito ao espécime singular e não à espécie em geral (como 

faziam os heróis míticos) e que, ademais, não são redutíveis a algum clã ou segmento infra-

clânico específico. (ii) por meio dos ie bio e troféus adquirem-se nomes e ornamentos de outros clãs, 

permitindo assim a absorção de novas riquezas pela pessoa singular do matador, e não por 

seu clã. Em suma, ao invés de sustentar classificações perenes, os grandes feitos dos vivos 

promovem a alteração da pessoa, criando um movimento tanto temporal (efetua-se uma 

passagem no ciclo da vida) quanto espacial (a pessoa distribui-se por clãs distintos).  

 Há ainda uma segunda objeção possível ao argumento geral aqui esboçado que diz 

respeito a uma característica sui generis da sociocosmologia bororo: o estabelecimento de 

alianças perenes por meio da apropriação mítica de riquezas. Se, assim como entre os 

Mebêngokre, todas as riquezas “são provenientes de descobertas feitas em terras alheias” 

(Lea 1986: 292), os Bororo parecem oferecer uma etapa suplementar ao processo de 

apropriação: há um movimento “interno” de roubo ou apropriação entre heróis míticos que 

se segue à descoberta de uma nova riqueza. Vejamos de que forma isso oferece possíveis 

dificuldades ao argumento aqui apresentado.  

 Segunda objeção: a isomorfia entre o esquema da vingança funerária e a mitologia de 

origem das riquezas “totêmicas” não constitui um procedimento efetivamente criativo, pois 

a própria substituição funerária ocorre no seio de alianças míticas previamente dadas: o 

substituto de um morto é escolhido entre seus iorubadare-ge, isto é, entre aqueles vinculados 

por tais alianças. Dito de outro modo, a vingança funerária poderia ser subsumida às 

prestações infinitamente repetidas entre os epônimos de heróis míticos, estes sim criativos. 

É o trabalho de R. Viertler (1972) que nos permite afastar esta objeção. A etnógrafa afirma: 

“verificamos que, no tocante à escolha dos caçadores, nem sempre é seguida a divisão 

Tugarege/ Ečerae” (: 70). A própria fala de Airugodu supracitada, na qual afirma que vingou 
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mortos para todos os clãs (com exceção do próprio), já expõe a “flexibilidade” da qual fala 

Viertler (1972: 87). No entanto, se a caçada do mori engendra uma aliança matrimonial, é de 

se supor que a liberdade na escolha do substituto tenha por consequência a criação de 

alianças imprevistas – isto é, casamentos que não seguem as “estradinhas” míticas. É 

justamente o que registra Viertler (1972): “pelo mori podemos explicar uma série de alianças 

anômalas quando vistas da perspectiva das metades matrimoniais” (: 317)174. Assim, se “o 

mori pode beneficiar qualquer iedaga [name-set] que não seja da banda [clã] do morto” (: 318), 

a práxis da vingança funerária faz dos “clãs as unidades exógamas” (: 318), e não as metades, 

conclui Viertler (1972) 175. 

 Podemos dizer, portanto, que a vingança funerária é um mecanismo criativo capaz 

de converter aqueles que ocupavam, ao menos virtualmente, a posição de -obe (“parente”) – 

pessoas da mesma metade que ego – em aliados/afins. O fato do substituto do morto ser 

nominalmente seu iorubadare (aliado/cunhado potencial) não significa que eles devem estar 

de antemão assim relacionados, e sim que o substituto, seja ele quem for, é por definição um 

iorubadare, isto é, alguém que cede riquezas e recebe em troca privilégios matrimoniais e 

cerimoniais. Se as próprias alianças míticas são mais ou menos percorridas pelos vivos, 

distinguindo “‘estradinhas’ maiores, mais antigas, pisadas e melhores e ‘estradinhas’ menores, 

mais recentes, estreitas e de pior qualidade” (Viertler 1972: 280), novos caminhos 

matrimoniais podem também ser estabelecidos a partir do mecanismo criativo constituído 

pela vingança funerária. Em suma, por meio de atos análogos aos dos heróis míticos, a caçada 

de vingança permite que se forjem alianças imprevistas, expressão da irredutibilidade dos 

feitos dos vivos às determinações míticas.  

 

   

 

 

 

  

 
174 Viertler (1972: 311-313) dá uma série de exemplos de casamentos intra-metades que decorreram de 
vinganças funerárias. 
175 Vale notar que, como aponta Drago (2018: 159-160) a partir dos dados de Muccillo (1983), as substituições 
funerárias internas a uma mesma metade registradas pela autora são predominantemente entre os Ečerae, o que 
faz com que talvez possamos pensar a criação de novas alianças pelo mori como um mecanismo de efetivação 
da tendência endogâmica dessa metade. 
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Considerações finais 
 

 

 Ao longo desta dissertação, vimos de que forma nomes, ornamentos e corpos 

circulam pelas malhas da intricada arquitetura sociocosmológica bororo. Nestas 

considerações finais, pretendo propor um ponto de vista distinto sobre aspectos já 

apresentados do parentesco e da onomástica bororo, trazendo ao primeiro plano uma faceta 

que foi pouco abordada neste trabalho até o momento, a saber, a circulação de alimentos. 

Mais especificamente, minha intenção é sugerir que as relações de sexo cruzado estão 

intrinsecamente associadas a um modo relacional que poderíamos chamar, de forma geral, 

de “alimentação”. Sob este prisma, podemos realçar o lugar central da agência feminina na 

circulação de pessoas e riquezas. Além disso, pretendo sugerir de que modo a diferença de 

gênero se articula com certos aspectos da onomástica, da escatologia e do ciclo da vida. No 

entanto, não pretendo construir um modelo interpretativo da diferença de gênero em si entre 

os Bororo, algo que imporia uma análise mais ampla. Trata-se aqui de breves sugestões que 

apontam vias para uma investigação futura. 

 As relações de sexo cruzado entre os Bororo são associadas a (e atualizadas por meio 

da) alimentação. Mulheres oferecem alimento cozido para seus irmãos, filhos (vivos ou aroe) 

e cônjuges, recebendo carne crua em contrapartida e, como veremos, nomes para seus 

filhos176. Mas antes de ser simplesmente a faceta comportamental de uma relação dada, a 

alimentação permite que as mulheres atraiam ou elicitem a ação dos homens, exercendo 

assim considerável influência, por exemplo, na transmissão de nomes.  

 Comecemos pela relação conjugal. Este ponto de partida exige que se apresente um 

aspecto do casamento entre os Bororo que não foi descrito até o momento nesta dissertação: 

o modo como ele é efetivamente realizado. A iniciativa de um casamento entre os Bororo é 

sempre feminina e, caso se trate do primeiro matrimônio, ele é intermediado pelas mulheres 

mais velhas aparentadas aos “noivos”, especialmente suas mães e irmãs mais velhas (Crocker 

1967). Segundo Crocker, no que diz respeito à realização de um casamento, “the entire matter 

is very private, almost surreptiticious” (: 190), algo que talvez possa ser estendido à agência 

feminina em geral, o que faz com que muitas vezes ela permaneça oculta nas descrições de 

certos aspectos da sociocosmologia bororo. O casamento pode ser antecedido pelo que 

 
176 Relações de cuidado e alimentação entre pessoas de mesmo sexo só são descritas na literatura quando dizem 
respeito a pessoas que não podem exercer as atividades de subsistência sexualmente diferenciadas, como no 
caso das filhas pequenas alimentadas por suas mães ou dos homens idosos que recebem cuidado e alimento de 
seus iwage (nominados). 
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Crocker (1967: 194-195) descreve como “cortejos” (bariri), nos quais as mulheres enviam por 

meio de crianças (geralmente irmãos clânicos mais novos) um pouco de comida cozida para 

algum homem da aldeia, que pode aceitar ou recusar a oferta. Tanto aqui quanto na efetivação 

de um casamento propriamente dito, os alimentos cozidos oferecidos são exclusivamente de 

origem vegetal, pois, como a carne de caça e os peixes provém sempre de um homem, sua 

ausência indica a condição da mulher solteira e sugere de imediato a relação que se pretende 

estabelecer (Crocker 1967: 193). 

 Caso seja o primeiro casamento, após a mãe (ou uma eZ) do esposo potencial ser 

consultada por intermédio da mãe da menina e confirmar o interesse de seu filho (ou yB), a 

“noiva” deve preparar uma grande quantidade de comida e oferecê-la formalmente ao jovem 

em sua casa e na presença das parentes deste. “As soon as he eats the food, they are regarded 

as married” (Crocker 1967: 193). Quando não se trata do primeiro casamento, os 

procedimentos são reduzidos ao essencial, limitando-se à oferta de comida (ibid: 195). Após 

ser alimentado pela primeira vez, espera-se que o homem, que ainda não reside com a esposa, 

passe a enviar carne de caça e peixe para que ela os prepare. No entanto, é a mãe ou eZ da 

esposa que levará um pouco do alimento para o esposo: “he still has shame to eat with her 

for two weeks or so after this, and while his wife prepares all his food, he consumes it at the 

baito [casa dos homens] or his mother’s hut” (ibid: 194). Embora não seja possível afirmar 

de forma categórica, parece-me que uma distinção entre alimentação e comensalidade (ou 

uma transição da primeira para a segunda) tal qual descrita por Costa (2017) para os 

Kanamari não é relevante entre os Bororo. A literatura sugere que os homens são vistos 

permanentemente como sendo alimentados pelas mulheres, sejam elas irmãs, mães ou 

esposas (Crocker 1977b).  

 O discurso de entrega de uma esposa ao caçador do mori, mencionado no capítulo 4, 

parece indicar a analogia entre tais relações de sexo cruzado por meio da alimentação. A 

versão registrada por Levak (1971) enfatiza o fato de que o homem será alimentado e cuidado 

por sua futura esposa e deverá retribuir com carne, peixe e proteção. Isto dito, o discurso 

conclui: “you do not have a mother, older sister, or younger sister anymore. This girl will be 

your mother, your older sister, your younger sister” (: 82). Isto nos remete à conclusão de 

Crocker em seu artigo My Brother the Parrot (1977b), no qual o etnógrafo argumenta que a 

famosa afirmação ouvida por Steinen (1940) – “‘Nós somos araras’” (: 648) – diz respeito à 

condição masculina, pois os homens, assim como as araras domésticas, viveriam sob 

perpétua dependência das mulheres: “Bororo males are in a sense caught between matrilineal 
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origins and uxorilocal residences. Each man is an intruder into the female-dominated 

households of the other moiety” (Crocker 1977b: 39). 

 Além dos produtos da caça e da pesca, os homens devem oferecer a suas esposas 

ornamentos de algodão e conchas após o casamento (Crocker 1967: 192). A circulação de 

ornamentos de penas, por outro lado, é assunto exclusivo das relações entre homens e, como 

vimos no capítulo 4, está diretamente relacionada às compensações (mori) por ofensas e 

injúrias no presente ou no tempo mítico. O mori, vale lembrar, é um modo de relação que se 

dá exclusivamente entre pessoas de mesmo sexo177 (Crocker 1985: 57). À guisa de hipótese, 

poderíamos dizer que as relações de mesmo sexo se distinguem das relações de sexo cruzado 

assim como, em sentido amplo, a predação (e seu modo de compensação, a saber, o mori) se 

opõe à alimentação: de um lado, injúrias (cujo limite superior é a predação) são compensadas 

com ornamentos de penas e, por outro, a oferta de alimento cozido é retribuída com alimento 

cru (e, no caso do casamento, ornamentos de algodão e conchas). Todavia, não se trata aqui 

de estabelecer uma oposição estática, e sim de sugerir como esses dois modos de relação se 

articulam na fabricação de pessoas. Uma das formas de demonstrá-lo é retomando a questão 

da nominação, porém agora trazendo a agência feminina ao primeiro plano. 

 A relação entre irmão e irmã está no cerne das práticas de nominação entre os 

Bororo. É comum entre os Jê do Norte que os nomes sejam concebidos como contrapartidas 

à generosidade dos germanos cruzados (Lave 1979; Melatti 1979; Ladeira 1982; Lea 1986). 

No caso da nominação do filho da irmã, em muitos casos tal generosidade assume a forma 

da alimentação. No entanto, o que parece estar em jogo não é uma espécie de 

comportamento padrão entre germanos, e sim o fato de que a iniciativa feminina na 

alimentação elicita uma contrapartida na forma de nomes: a relação de germanidade cruzada 

é atualizada ou mesmo fabricada por meio da alimentação. Como nota Lea (1992), “various 

men informed me that if their sisters are stingy and never offer them food, they have the 

right to retaliate by transmitting their names […] to their grandsons”, algo que, entre os 

Mebêngokre, implica a saída do nome da Casa de sua irmã, “obliging their sisters to await 

the birth of a great-grandson (DDS) to retrieve these names” (: 143). A literatura etnográfica 

sobre os Bororo, em contraste, tendeu a se concentrar no suposto perfil estritamente 

matrilinear da nominação, algo que ocultou o papel da relação de germanidade cruzada na 

 
177 Embora isso se aplique tanto para relação entre homens quanto para a relação entre mulheres, as formas 
mais cerimonialmente elaboradas do mori – isto é, aquelas que implicam um devir-aroe especialmente acentuado 
– são inteiramente englobadas por um domínio masculino. Para além do mori, é notável que todos os conflitos 
parecem se voltar e ser conciliados apenas por pessoas de mesmo sexo: os mecanismos de resolução de conflitos 
entre homens e entre mulheres são distintos (Caiuby Novaes 1986: 142-153). Deve-se observar ainda que até 
os conflitos conjugais parecem ser convertidos em uma questão same-sex, na medida em que os irmãos das 
mulheres tendem a intervir nesses casos (Crocker 1967: 231-232).  
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circulação de nomes178. Contudo, certos dados publicados por Viertler (1972) nos permitem 

rever o tema e extrair algumas consequências sugestivas. 

 Listadas na literatura etnográfica ao lado dos “velhos, os doentes [...] e os imaturos” 

enquanto “representantes inativos dos seus respectivos iedaga-mage [name-sets]” (Viertler 1972: 

204), as mulheres tendem a ser reduzidas a meros suportes passivos e ocultos da relação 

entre nominador e nominado, esta sim revelando a faceta ativa e positiva da onomástica 

bororo. Uma série de dados que apresentamos até aqui nos permite esboçar uma 

reinterpretação da agência feminina nesse contexto.  Primeiramente, como notamos no 

capítulo 1, a mãe da criança participa ativamente da reunião de escolha do nome – que ocorre 

na sua casa, onde a mulher deve distribuir alimento aos participantes (Viertler 1972: 131) – e 

tem, muitas vezes, a última palavra na decisão. No capítulo 3, por sua vez, vimos que, mesmo 

quando uma criança recebe um nome que provém de um conjunto onomástico (clã, name-

set) distinto daquele de sua mãe, a origem uterina nunca é inteiramente apagada. O grau de 

distância no panteão circular bororo entre o name-set materno e o name-set onde uma pessoa 

foi adotada pela nominação pode ser acionado, como vimos, como critério de “pureza” do 

portador do título. O par mínimo da transmissão onomástica entre os Bororo é, assim, aquele 

formado por uma relação de germanidade cruzada – que, como todas as relações de 

germanidade entre os Bororo, são matizadas pelo grau de adjacência no círculo aldeão ideal.  

 Há, ademais, dados que indicam que a própria adoção pela nominação pode ser 

ativamente articulada por uma mulher do clã do futuro nominador. Vejamos um exemplo: 

 

Gilmar Traytowu chama-se também Jakomea, ie [nome] que lhe foi 
dado por Américo, um de seus edaga [nominador], a pedido de uma 
senhora iwagudu-dogedo [do clã Iwagududoge, distinto daquele da 
mãe de Gilmar] que o “puxou” (bure tarudure muga kae, “puxar para 
ficar no lugar”) – “a pessoa que quer puxar pede pra edaga dar nome 
e pra fazer batizado. Aí, quando faz batizado, diz pra todo mundo 
que essa pessoa vai ficar no lugar dela” (Gilmar Traytowu) (Drago 
2018: 175) 

 
 Na passagem acima, vemos a noção de “lugar”, também utilizada pelos Bororo em 

certas transcrições para designar a origem materna em contraste com o título recebido por 

adoção onomástica (ver Viertler 1972: 147). Se repararmos a frase em Bororo que Drago 

traduz por “puxar para ficar no lugar”, a expressão utilizada ao fim é muga kae, na qual o 

 
178 Vale notar que, enquanto entre os Jê Setentrionais irmãos e irmãs trocam nomes reciprocamente, os Bororo 
o fazem de forma unilateral, pois apenas os homens transmitem nomes, seja para meninos ou meninas. Acredito 
que o fato de tal modalidade jê de circulação de nomes não se acomodar tão facilmente em tipologias 
sociológicas quanto sua contraparte bororo contribuiu para uma descrição etnográfica menos engessada das 
relações que engendram a nominação. 
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termo muga, traduzido por seu interlocutor como ‘lugar’, é seguido da posposição kae, que 

significa ‘para’ em  sentido espacial (i. e. ‘em direção a’): em suma, poderíamos traduzir por 

‘puxar em direção ao lugar’. No entanto, como é possível verificar na EBI, o termo muga 

significa simultaneamente “lugar onde se assenta, morada, choupana, cadeira” (: 807) e, se 

recordarmos o capítulo 2, “mãe”. Poderíamos sugerir, assim, que o “puxar” esposos, genros, 

irmãos, nomes e filhos rituais “em direção ao lugar-mãe” é o modo de ação feminino por 

excelência, e a alimentação é sua ferramenta eficaz.  

 Viertler (1972) registra na p. 153 de sua tese dois exemplos nos quais as mulheres 

atraem nominadores para seus filhos por meio da oferta de comida e cuidado. No primeiro 

caso, o par mãe-nominador apresentado é composto de pessoas do mesmo clã, já no 

segundo, não só mãe e nominador são de clãs diversos, como de metades distintas. Neste 

último caso, não está claro se o nome dado foi do name-set da mãe, do nominador ou de 

ambos. Seja como for, o que vale reter é o fato de os nomes serem um efeito da produção 

de uma relação análoga à germanidade cruzada por meio do cuidado e da alimentação – 

relação esta que não estava dada de antemão179. Viertler (1972) chega ainda a sugerir que as 

relações de alimentação e cuidado entre uma mulher e um homem de mesmo clã aproxima 

– poderíamos dizer, “puxa” para perto – seus name-sets no próprio “modelo ideal” do panteão 

circular. Assim, certas idiossincrasias dos modelos coletados na aldeia Córrego Grande pela 

autora seriam explicadas por relações de alimentação (ibid: 205). 

 Enquanto os nominadores podem ser atraídos pela alimentação, a nominação 

propriamente dita é, como vimos no capítulo 4, um ato equacionado à predação: “ao ser 

perfurada, a criança morre como marege [‘animal’], tal qual um animal caçado, renascendo sob 

a forma de um novo boe [‘humano’]” (Viertler 1972: 138). Como em toda relação de predação, 

é exigido do nominador o mori, pago na forma de ornamentos. Assim, no meu entender, a 

nominação depende da articulação de relações de alimentação e de predação. A mulher atrai 

aquele que será o “predador” de seu filho por meio da alimentação – aspecto cross-sex do 

esquema da nominação; a “presa” do nominador, por sua vez, se identificará a este último, 

com quem agora compartilha nomes de um mesmo herói mítico – aspecto da nominação 

que é plenamente desenvolvido apenas em sua forma same-sex 180.  

 
179 Mais adiante, Viertler (1972: 258-259) lista  outros exemplos. Entre eles há outro caso de adoção inter-
metades que resulta de uma relação de cuidado e alimentação, porém, desta vez, confirma-se que a criança 
recebeu nomes tanto do clã da mãe quanto do nominador, fenômeno descrito em maior detalhe no capítulo 3. 
180 No capítulo 1, notamos que a cerimônia de nominação feminina é um tanto mais simplificada do que sua 
contraparte masculina, não envolvendo a perfuração do lábio. Isto coloca uma espécie de limite no devir-aroe 
feminino, algo que terá implicações no tipo de ornamentos e nas cerimônias de que as mulheres podem 
participar. Em suma, no momento da nominação já se circunscreve os limites das relações de predação/mori 
em que as mulheres se envolverão, limitando-as às modalidades menos elaboradas desse tipo de relação – a 



 240 

 A interdependência de relações de alimentação e predação na fabricação de pessoas 

é também parte essencial da faceta “exonímica” da onomástica bororo. O processo de 

familiarização do substituto do morto tal qual descrito no capítulo 4 articula em diversos 

planos esses dois modos de relação. Nos próprios detalhes da cerimônia do “banquete das 

feras” podemos ver como a predação e a alimentação estão mais uma vez associadas a 

relações entre pessoas de mesmo sexo e de sexo cruzado, respectivamente. Primeiro 

devemos lembrar o que ocorre com os troféus, índices ou “refúgios” do aroe do morto 

recente. Enquanto o couro do predador caçado pelo substituto do morto é objeto de uma 

performance de agressão por parte do chefe da aldeia (na qual este chuta a pele do animal) e 

é dado ao homem mais velho do clã do morto, os troféus são cuidados como filhos por uma 

mulher do mesmo clã. O substituto, por sua vez, é compensado (mori) por um homem desse 

clã pelas injúrias que pode ter sofrido na tarefa de caçar o predador, enquanto uma mulher 

desse clã, a mãe ritual, irá alimentá-lo. 

 Os mortos, sejam eles homens ou mulheres, se manifestam exclusivamente em um 

corpo masculino (o do substituto do morto) ou em objetos extraídos de um grande predador. 

Morrer é, de certa forma, tornar-se homem. Não é possível, contudo, dizer simplesmente 

que o mundo dos aroe seja exclusivamente masculino. A definição mais precisa talvez seja a 

de Crocker (1985): “gender does not exist in the realm of the aroe” (Crocker 1985: 281). A 

razão disto, sugiro, reside no fato de que, como registraram gerações de etnógrafos, não 

existe comida cozida, caça ou sexo no mundo subaquático dos mortos, razão pela qual os 

aroe, buscando realizarem seus desejos, assumem formas zoomórficas ou humanas (o 

substituto do morto) (ver Crocker 1977b; 1985). A diferenciação de gênero não é relevante 

no mundo subaquático dos aroe pois ela é indissociável da alimentação, da caça e do sexo, 

modos de produção de pessoas próprios ao mundo dos vivos.  

 Assumindo uma forma humana ou zoomórfica, os aroe conseguem finalmente, nas 

palavras de Colbacchini & Albisetti (1942), “aliviar os próprios sofrimentos” (: 90). Todavia, 

essas transformações, como vimos no capítulo 4, se dão em etapas. Na primeira, o aroe 

assume a forma de um animal predador que estabelece uma relação imediata entre caça e 

alimentação, pois se alimenta de carne crua. Após ser abatido, ele se alimentará de comida 

cozida preparada por sua mãe ritual, assumindo agora uma forma humana – na qual comerá 

“pela boca de seu ‘substituto’” (Viertler 1991: 145) – ou a de uma arara doméstica. A 

 
saber, aquelas relacionadas aos pequenos infortúnios cotidianos, e não às ofensas míticas atemporais e as 
substituições funerárias. Quando se passa à escala cerimonial, as relações same-sex se tornam exclusivamente 
masculinas e as mulheres transformam-se elas mesmas em objetos das transações de mori, como na entrega de 
uma esposa ao caçador do mori funerário ou nas “prescrições” matrimoniais que compensam injúrias míticas. 
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condição dos aroe, poderíamos dizer, é de desamparo. Algo que, como já havia apontado 

Crocker (1977b), aproxima-os da condição masculina entre os Bororo. Inicialmente, não 

podendo prover-se a si mesmos de comida cozida, os aroe estão fadados a assumir a forma 

de um predador. Vive-se, assim, uma espécie de distopia da autonomia masculina: o caçador 

solitário que se alimenta imediatamente da própria caça, sem a mediação do fogo doméstico 

feminino. Em seguida, a distopia masculina se inverte: ao invés de estarem fadados à 

autonomia solitária e canibal, os mortos passam a viver uma dependência radical, tornam-se 

filhos eternos de mães coletivas, sendo transmitidos de mãe para filha na forma de araras, 

troféus de guerra e sopros contidos nos powari (cabaças mortuárias). Em suma, os mortos se 

manifestam para os vivos enquanto homens pois experimentam uma espécie de radicalização 

da condição masculina: restritos à produção de alimento cru, terminam por experimentar 

uma dependência perpétua da culinária feminina. 

 Enquanto do ponto de vista masculino a diferença entre a condição dos vivos e a dos 

mortos é de grau, do ponto de vista feminino ela é de natureza. É nesse sentido que morrer, 

para uma mulher, é tornar-se homem. Lembremos que a crítica etnográfica de Crocker 

(1977b) a Steinen (1940) concentra-se no fato de que não seriam os Bororo como um todo 

“araras vermelhas”, e sim os homens em sua condição crônica de dependentes. O próprio 

Steinen (1940), no entanto, enfatiza uma aparente contradição. Embora os Bororo 

concebam, como nota o etnógrafo, a arara como um destino póstumo dos humanos, eles 

afirmariam serem araras no presente, “do mesmo modo como uma lagarta que afirmasse ser 

borboleta” (Steinen 1940: 453)181. Se especularmos que a afirmação registrada por Steinen 

(ibid) é, com efeito, a mesma ouvida por Crocker (1977b) – e que, portanto, ela diz respeito 

a condição masculina – a contradição do etnógrafo alemão se torna inteligível à luz da 

argumentação aqui esboçada: a condição masculina entre os vivos é, simultaneamente, como 

a das araras domésticas e a dos mortos. Homens, mortos e araras compartilham uma 

condição análoga182. 

 A análise empreendida até o momento nos permite agora fazer algumas 

considerações mais gerais sobre o processo do parentesco entre os Bororo. As relações de 

sexo cruzado são, sob o ponto de vista da alimentação, análogas entre si. A germanidade 

cruzada, a conjugalidade e a matrifiliação são constituídas pela troca de alimento cozido por 

carne crua. É importante notar que, como enfatiza Crocker (1985), a carne – especialmente 

 
181 Esse ponto foi especialmente ressaltado na célebre análise de Lévy-Bruhl (1951: 77). 
182 Sob este prisma, as mulheres aparecem como expressão por excelência da condição dos vivos. Sua associação 
ao cozimento dos alimentos parece confirmá-lo: Crocker (1985) enfatiza que o bope está para o podre assim 
como os aroe estão para o cru e os vivos para o cozido. 
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aquela que provém dos animais que são “comidas do bope” – é considerada o alimento por 

excelência: é ela que nutre o corpo, permitindo a manutenção da rigidez corporal que Crocker 

denomina raka (“força vital”), associada ao sangue contido sob a pele. Só se pode comê-la, 

contudo, após a intervenção do xamã do bope (bari) e o longo cozimento que irá eliminar 

qualquer traço de sangue – isto é, por meio da mediação da cozinha feminina. Como vimos, 

se alimentar imediatamente da caça ainda crua ou de refeições cozidas porém desprovidas de 

carne são características exclusivas dos aroe. O domínio dos vivos é o da interdependência 

entre homens e mulheres, carne e fogo doméstico. No entanto, outra característica sui generis 

do mundo dos vivos é o sexo e a procriação. No caso das relações conjugais, a produção de 

filhos é, ao lado da produção de carne, uma importante contribuição masculina para a 

casa/clã da esposa. Carne e sêmen são duas facetas de uma mesma “riqueza orgânica” 

masculina. O sêmen e a carne cozida são, como vimos no capítulo 1, modalidades do sangue 

consideradas seguras para fluir entre corpos distintos: enquanto os primeiros nutrem (em 

diferentes etapas da fabricação da pessoa), o último, excessivamente potente, acelera a 

entropia corporal.  

 A forma pela qual as relações de sexo cruzado se articulam para a fabricação de 

pessoas pode ser vista de dois pontos de vista distintos. No primeiro, a mulher aparece como 

termo e o homem como relação: trata-se do “puxar” homens por meio da alimentação para 

produzir filhos, seja atraindo nomes (no caso dos irmãos), seja recebendo sêmen e carne (no 

caso dos cônjuges e dos filhos rituais). Do segundo ponto de vista, os homens aparecem 

como termos e as mulheres como relação: a alimentação é eclipsada e as mulheres passam, 

ao lado dos ornamentos de pena, a ser vistas como meio de compensação – isto é, como mori 

– de relações de predação entre homens. Isto se aplica seja para as relações de aliança, seja 

para as de nominação. No primeiro caso, tanto as alianças engendradas pela vingança 

funerária como aquelas que derivam de roubos entre personagens míticos envolvem a 

“oferta” de esposas e de ornamentos de penas como mori ao ofendido. No caso da 

nominação, a relação de predação e mori entre nominador e nominado – que, como afirmei, 

só assume sua forma mais completa quando ocorre entre dois homens – tem a mulher (irmã 

do primeiro e mãe do segundo) como meio incontornável de sua efetivação. É importante 

ressaltar que se trata de pontos de vista alternativos sobre os mesmos processos e as mesmas relações. 

 A hipótese esboçada acima nos permite retomar uma questão que, direta ou 

indiretamente, é frequentemente colocada na literatura: são os homens que trocam mulheres 

ou as mulheres que trocam homens entre os Bororo? É possível dividir os autores entre essas 

alternativas. Crocker (1969b: 51), Caiuby Novaes (1986) e Kremer (2014: 137) esposam a 
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segunda hipótese. Diante da afirmação de sua interlocutora de que “é a gente da menina que 

caça o homem pra ela”, Caiuby Novaes (1986: 176) afirma que “entre os Bororo não parecem 

ser as mulheres os bens valiosos a serem trocados (como se afirma na literatura 

antropológica); os homens é que são literalmente caçados pelos parentes da esposa” (: 176-

177). A posição oposta, de que seriam os homens que trocam as mulheres, pode ser 

encontrada no trabalho de Levak (1971) e Viertler (1972). A ênfase desses autores é no 

casamento enquanto meio de atualização das alianças cerimoniais (entre homens) 

estabelecidas na mitologia. A própria noção de exogamia de metades não se fundaria, 

segundo Levak (1971), na interdição negativa do incesto e sim em uma exigência positiva de 

compensação por prestações míticas: 

 

There is nothing wrong in marrying within one’s moiety, but since 
Baitogogo established the yorubadare relationships between the two 
moieties, the women of one moiety belong to the men of the other 
moiety and these men would be very angry if deprived of their 
rights (: 169) 

 

 A noção defendida acima de que haveria dois pontos de vista alternativos sobre os 

mesmos processos e relações, permite-nos repensar a questão da “troca de homens ou de 

mulheres” para além da escolha de uma ou outra alternativa. Quando as mulheres assumem 

a posição de termo e os homens a de relação, a ênfase recai sobre a circulação de “riquezas 

orgânicas” masculinas, a saber, a carne crua e o sêmen. Deste ângulo, que talvez possamos 

nos referir como “feminino”, os homens aparecem como sendo cedidos da casa materna à 

casa conjugal enquanto produtores de carne e de filhos. Espera-se, contudo, que esses filhos 

retornem ao clã paterno por meio do casamento: é deste ponto de vista “feminino” que 

Crocker (1967) registra a orientação patrilateral do casamento entre os Bororo como uma 

expectativa por “some sort of ‘return’, residential or genealogical, to the natal clan” (: 93). Já 

quando os homens são pensados como termos e as mulheres como relação, são os 

ornamentos de penas utilizados para a realização de cerimônias – e não a carne e o sêmen – 

que vêm ao primeiro plano como riqueza intermediada pelo casamento. A afinidade efetiva, 

como analisamos no capítulo 3, permite atualizar de forma mais consistente as alianças 

cerimoniais “trocadas” entre iorubadare-ge: daí deriva a expectativa de que os casamentos 

sigam as “estradinhas” míticas. Em ambos os casos, homens e mulheres aparecem como 

intermediários uns para os outros na circulação de riquezas fundamentais para a fabricação 

de pessoas, seja pela procriação e nutrição, seja pela atualização de prestigiosas trocas 

cerimoniais. 
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 A descrição de Crocker (1977b) dos homens bororo como estando sob o perpétuo 

“domínio” das mulheres gera uma falsa ideia de que tal dependência não é recíproca. Se a 

sina masculina é a heteronomia alimentar e residencial, seu correlato feminino é, por um 

lado, a necessidade da predação na produção de pessoas – seja pela alimentação (caça), 

nominação (perfuração) ou vingança funerária, contrapartidas de seu cônjuge, irmão e genro, 

respectivamente – e, por outro, a perda dos filhos homens que saem da casa materna de 

forma definitiva seja após a iniciação, como ocorria no passado, ou após o casamento como 

ocorre ainda hoje183. Todavia, se por um lado a morte corresponde a uma distopia masculina, 

tanto homens quanto mulheres encontram, ainda em vida, uma espécie de válvula de escape 

da interdependência, suas utopias de autonomia184. No caso dos homens, já apresentamos 

nos capítulos 1 e 4 os contornos desta: a antiga instituição dos ipare, os jovens solteiros 

moradores da casa dos homens.  

 No passado, após sairem da casa materna, os homens solteiros gozavam de uma vida 

“entre si”. Fora das “female-dominated households”, ao invés de estarem “caught between 

matrilineal origins and uxorilocal residences” (Crocker 1977b: 39), os homens desfrutavam 

dos dons alimentares de suas mães e da disponibilidade sexual de esposas coletivas (aredu 

baitowuge) sem se curvar às inconveniências da corresidência. Já entre as mulheres, é ao ter 

um filho morto e vingado, tornando-se mãe de aroe, que as mulheres experimentam seu 

próprio ideal de autonomia. Ao receber ou herdar as araras, o powari (cabaça funerária) e os 

troféus de dentes – “versão endurecida e imperecível dos ‘filhos’ vivos” (Viertler 1991: 140) 

– e passar a alimentar os mortos nas “refeições das almas”, as mulheres tornam-se mães de 

filhos que nunca deixam suas casas, produzindo uma espécie de maternidade corresidencial 

perene. Assim, devemos notar, os jovens solteiros e as mães de aroe apresentam duas formas 

inversas de negação da uxorilocalidade, uma masculina e a outra feminina. Mas isso não é 

tudo. Os filhos aroe das mulheres se alimentam de comida exclusivamente vegetal. Temos 

aqui outra imagem de um mundo exclusivamente feminino: uma relação de alimentação que 

prescinde da caça. Por fim, a utopia feminina encerra ainda uma terceira forma de autonomia. 

Os troféus, “filhos imperecíveis”, permitem uma transmissão matrilinear imediata, isto é, 

independente da mediação masculina. As mulheres fazem com os troféus aquilo que lhes é 

negado com os nomes: não podendo transmitir nomes imediatamente aos filhos vivos, 

 
183 Na iniciação de um filho as mulheres executam prantos rituais análogos àqueles realizados na morte de um 
parente clânico (Colbacchini & Albisetti 1942). 
184 Utilizo nesta e nas próximas páginas a noção de “autonomia” no sentido de um mundo em que homens e 
mulheres não dependem uns dos outros para a fabricação de pessoas e relações, e não no sentido kantiano-
iluminista de uma lei ou governo de si. 
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transmitem os próprios filhos mortos (na forma de troféus e araras) entre si185. Se a agência 

feminina por excelência é o “puxar” para o lugar-mãe (muga), a filiação póstuma é sua forma 

mais bem-acabada. 

 Como qualquer utopia, a plena autonomia dos sexos é um desejo irrealizável. Em 

ambas as modalidades, a feminina e a masculina, é seu caráter transitório que a torna sempre 

incompleta. No caso dos ipare, moradores da casa dos homens, é a necessidade de serem 

familiarizados nas casas das esposas para a construção do prestígio – tornando-se filhos 

rituais, pais e nominadores – que encerra a utopia masculina. As mulheres, por seu turno, só 

se tornam mães de aroe quando mais idosas, isto é, quando próximas da mais radical das 

transições, a morte. Neste momento, se as hipóteses aqui esboçadas estiverem corretas, as 

mulheres experimentam elas mesmas a condição masculina, saindo pela primeira vez de 

modo efetivo da casa clânica na forma de um grande predador. Em sequência, deixam a 

posição de alimentadoras para serem elas mesmas alimentadas: de mães de aroe, as mulheres 

se tornam aroe sob o cuidado de outras mães. A autonomia é efêmera na mesma medida em 

que é estéril. A recriação constante do mundo dos vivos repousa sobre a própria 

interdependência entre homens e mulheres, predação e alimentação. Entre os Bororo, cada 

pessoa é constituída em meio a essas relações, que, inscritas no corpo, assumem a forma do 

sangue e das penas, as duas faces do parentesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
185 Como foi apresentado no capítulo 4, as araras domésticas e os troféus de vingança (ambos “refúgios” da 
alma dos mortos do clã) são objetos de uma transmissão matrilinear imediata de mãe para filha mais velha após 
a morte da primeira – algo sem paralelos com o modo de circulação de outras riqueza materiais ou imateriais 
entre os Bororo. 
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