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APRESENTA«;ÁO 

Com a publica9ao do primeiro volume da Enciclopédia 
Bororo, a Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciencias e 
Letras, de Campo Grande, Mato Grosso, estréia vigorosamente 
no campo da pesquisa etnográfica. 

O número alentado de páginas, de ilustra96es, de informa~ 
96es, evidencia o feliz resultado de doze anos de trabalho inin
terrupto, meticuloso, sistemático. 

A descoberta dos monossílabos significativos e sua apli
ca9ao a textura de todo o vocabulário bororo, bem como as 
novas informa96es acerca do universo religioso e social da 
tribo, representam, sem dúvida, os méritos principais da pre
sente obra. 

Está, pois, de parabéns a Missao Salesiana de Mato Grosso, 
que, com a cria9ao da Faculdade Dom Aquino de Filosofia, 
Ciencias e Letras, e com a promo9ao de estudos da enverga
dura da Enciclopédia Bororo, ve legitimado, consagrado e 
coroado seu trabalho sete vezes decenal nas terras mato
grossenses. 

Aos preclaros Autores, Pe. César Albisetti, veterarano da 
missao entre os bororo e autor de renome no setor da etno
grafia brasileira, e Pe. Ángela Jayme Venturelli, alma de artis
ta e bandeirante da investiga9ao sistemática, a par das mais 
cordiais felicita96es pelo maravilhoso trabalho realizado, apre
sentamos o pedido de que nao nos privem por muito tempo 
do prazer de apreciarmos os outros volumes da Enciclopédia 
Bororo. 

Turim ( 1 tália), 24 de maio de 1962. 

Pe. Guido Barra 
Ex-Presidente da Missáo Salesiana de Mato Grosso 

do Conselho Superior da Sociedade Salesiana 





ÍNDICE 

Introdu~ao ........ . ......... . ...... . ........... . 

Sinais e Abreviaturas . ......... . ................ . 

Sinopse da Fona~ao Aproximada dos Fonemas Bororo 

Vocabulário Bororo-Portugues ........... . . ........ . 

Apendices da Linguagem do Xama das Almas, dos 
Xamas dos Espíritos e do Pranto Ritual .... . . . 

Vocabulário da Linguagem do ArQe :t:!-awára Áre, 
Xama das Almas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vocabtilário da Linguagem do Bári, Xama dos 
Espíritos ........ .. ......................... . 

Vocabulário da Linguagem de Iwóro, Xama dos 
Espíri tos ................................ .' .. . 

V ocabulário da Linguagem de Túpa, Xama dos 
Espíri tos ... . ..... . ......................... . 

Vocabulário da Linguagem do Pranto .............. . 

Vocabulário Portugues-Bororo 

Bibliografía 

0.1 

o .19 

0.21 

1 

969 

973 

979 

981 

983 

985 

991 

1037 



• 



-INTRODU~AO 

1. Plano geral da Enciclopédia Bororo 
2. Plano do presente volume 

2.1. Acentua9ao e sinais diacríticos 
2.2. Fonemas bororo 

3. Ligeira introdu9ao ao estudo . da língua bororo 
3.1. Material utilizado 
3.2. Língua bororo 
3.3 . Terminologia 
3.4 . Concei tos erróneos 
3.5. Etimologías 
3.6. Conclusao 

4. Informantes 
5. Viagens 
6 . Conclusáo 

1. Plano geral da Enciclopédia Bororo 
A Enciclopédia Bororo compreenderá quatro volumes: 1.º Vocabu

lários e Etnografía; 2.º Língua, Lendas e Nomes Próprios; 3.° Cantos; 
4.º Acultura<;ao. 

2. Plano do presente volume 

O presente volume, "Vocabulários e Etnografia", é dividido em duas 
partes: vocabulário bororo-portugues e vocabulário portugués-boro.ro. O 
vocabulário bororo-portugues encerra cerca de dez mil formas e tóda a 
etnografía dos bororo orientais, excetuando-se as lendas, os nomes 
próprios e os cantos. Tem como apéndices as palavras dos vários xamas 
e do pranto ritual. O vocabulário portugues-bororo nao apresenta notas 
etnográficas e serve principalmente de orienta9ao para a primeira parte, 
como completo índice remissivo. Nesta, as formas homofonógrafas sao 
distinguidas por meips de índices · numéricos. Condensadas monografías 
acompanham as formas que as exigem. Assim, p. ex., em bc}e ~-wa, aldeia 
bororo, esgotam-se as notícias e as observa96es sobre sua organiza<;ao 
material e clanica e sobre conceitos paralelos ou derivados, como sejam 
o casamento e o parentesco. O mesmo diga-se com rela9ao a i!ága, fune
ral, cujas pormenorizadas cerimonias sao descritas em mais de vinte 
páginas. Outros estudos interessantes sao encontrados em al'Qe, alma; 
em a.Ve ~!-awára áre, xama das almas; em hári, xama dos espíritos; en1 
·~rú~o, remédio; em maer~~Qe, espírito, onde se desvendam os segredos 
da religiao bororo. Com exce9ao de algumas, todas as palavras sao 
acompanhadas de sua etimología, seguida pela interpreta9ao da mesma, 
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entre col~hetes, e pela sua significagao usual. Assim, p. ex., ternos: 
A~ia - * áe1, cabelos; ía1, abertura [abertura nos cabelos]. Tonsura, 

' 
etc. As principais formas apresentam também sua variagao (var.), i.e., o 
aspecto que adquirem pela presenga de um prefixo, sendo que éste, por 
sua vez, é condicionado pela forma que ele mesmo condiciona. Ternos 
pois, v.g., para a forma a~ia, tonsura: i!-a~ia, ak-a~ia, \l!·a~ia, pag
a~ia, ceg-a~ia, tag-a~ia, ~!-a~ia, minha, tua, sua, nossa ( incl.), nossa ( excl.), 
vossa; deles tonsura. Mas para a forma ía, bóca, a variagao será: i-ía, 
a-ía, j'á ou Q-ia ou lJ.-ia, pa-ía, ce-ía, ta-ía, ~-ía, minha, tua, sua, nossa 
( incl.), nossa ( excl.), vossa, deles bóca. Nas formas consideradas verbais, 
em geral coma termina9ao "dQ", freqüentemente há exemplos de conju
gagao ( conj.) a fim de evidenciar a variagao da forma quando condicio
nada pelos prefixos, ou a posigao da mesma com relagao aos afixos tem
porais. A forma verbal a~iá9Q, fazer espirrar, terá a seguinte conjugagao: 
i-:g.úre ak-ajiágQ, eu te fa90 espirrar, sendo que o afixo temporal do pre
sente, núre, é sufixo do prefixo pronominal i, eu; e o fonema palatal e, 
surdo, sonoriza-se no correspondente j, condicionado pelo surdo k do 
prefixo pronominal ak, tu, ~e. Os exemplos que acompanham muitíssimas 
formas visam evidenciar idiotismos de constru9ao ou outras particulari
dades da língua. Urna seta (---+), precedendo certas formas, encaminha 
para as mesmas, as quais completam e ampliam os conceitos tratados. 
Atengao especial foi dada - embora pare9a demasiadamente prolixo -
ao registro dos idiotismos originados pelas formas compostas de b«)e, 
coisa, índio bororo. Em geral, na grafia dos nomes de vegetais, dos nomes 
próprios e dos topónimos, foi eliminada a separagao dos afixos. Proposi
tadamente foi evitada qualquer referencia a acultura9ao da tribo -· salvo 
raras exce96es - porque reservamos o estudo da mudanga cultural dos 
boro ro ao quarto . volume des ta enciclopédia. Os nomes dos acidentes 
geográficos, portugueses ou aportuguesados, sao transcritos coma mesma 
grafia da Carta do Estado de Mato Grosso ( CEMG ). As fotografías sao 
do Pe. Angelo Jayme Venturelli, excluindo-se algumas, cujo autor é indi
cado na legenda com urna abreviatura. 

2.1. Acentuagao e sinais diacríticos 

A principal sílaba tónica de qualquer forma é indicada por um acento 
agudo (') sobre o fonema vocálico da mesma. Pela presenga de afixos, as. 
vézes, a tonicidade de urna palavra varia e, conseqüentemente, também 
sua notagao gráfica. P.ex. ternos i-ía, minha bóca, mas lJ.-ia ou j'á, dele 
boca. Os sinais diacríticos, sobpostos a vários fonemas, indicam o grau 
de abertura de urna vogal ou a quantidade de urna consoante. 

2.2. Fonemas bororo 
Fonemas consonantais 

Os fonem.as consonantais da língua bororo foram reduzidos a treze, 
assim grafados: h, e, d, g,.J, k, m, n, p, r, t, V, w. Todos eles, excetuando-se 
g, r. v e w, podem ser longos. O sinal diacrítico, indicador de sua quan-
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tidade é urna tra90 (-) sobposto a sua ·representa9ao gráfica. P .ex., em 
há!Q, mangaba, o fonema ! é longo. Sua pronúncia corresponde aproxi
madamente a dos " tt" geminados na palavra italiana "batto", eu bato. 
Os fonemas b, e, g, j, k, m, p e r, podem vir associados a qualquer fonema 
vocálico, formando, pois, os grupos: ha, b~, be, h~, bi, hQ, bo, hQ, bu, ht.t, 
etc.; os fonemas d e t , só vem associados a a, Q, o, Q, u, \l; o fonema n 
nunca aparece unido ao fonema i ; o fonema v só se une a ~' e, ~' i ; o fone-. 
ma w assoc1a-se apenas a a, Q, o, Q, u, \l · 

Classifica9ao dos fonemas consonantais segundo o ponto de 
articula9ao : 

SURDOS 

SONOROS 

Bi
labiais 

{ ~al ta 
B 
[balto 

M 
!malta 

Labio
dentais 

V 
[vejde 

Dentais 

T 
jtajba 

D 
!dalta 

Alveola
res 

N 
lnalda 

R 
pajrajda 
(nao p.ex. 
[rajto ) 

Palatais 

e 
jcia lrla 
( it.) 

j 

)gia lllo 
( it.) 

Velares 

K 
[cajra 

G 
/gajla 

w 
/ua jcá 

Debaixo da representa9ao de cada fonema há exemplos de palavras 
brasileiras (nao portuguesas) ou italianas que evidenciam, entre barras, 
grupos em que o fonema exemplificado aparece com a pronúncia suficien
temente aproximada a da língua bororo. 

Fo nemas vocálicos 

Os principais fonemas vocálicos da língua bororo sao dez : a, ~' e, ~, 
i, Q, o, Q, u, \l· Evidentemente admitem matizes condicionados aos mais 
variados fat6res, como sejam a enfase do discurso, o indivíduo que fala, a 
idade e o sexo do mesmo. Nao há fonemas vocálicos nasais, mas sao 
todos orais. Em uniao com fonemas consonantais só originam sílabas 
abertas. Segundo o triangulo de Hellwag, podem ser classificados assim: 

série anterior 
.ou palatal i 

~ Q 
e o 
~ Q 

a 

médio 

u 

.. 

série posterior 
ou velar 
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Se considerarmos, po1s, o ·a médio, como o fonema ma1s aberto, 
teremos para os outros: 

série pala tal série velar 
abertos : ~ Q 

médios: e, i o, u 
fechados : ~ Q, \l 

Alguns exemplos brasileiros podem indicar a pronúncia suficientE'
mente aproximada <lestes fonemas: 

~: p je¡90 Q: p jojda 
e: (entre ~ e - ~) o: (entre Q e Q) 
~: mi el do o: . nlólvo 
i: b !íllis u: p !u!ro 

l;1 : nao tem corresponden te: é o fo-
nema mais velar de todos 

O fonema 1;1, as vezes, condiciona mudan<;a de um fonema consonan
tal, de dental para alveolar, especialmente quando este é longo. P.ex. o 
~ (longo) da forma im~~\l, homem, é mais alveolar que o ~ da forma 
apí~Q, acuri. 

3. Ligeira introdu9ao ao estudo da língua bororo 

Nao é argumento deste primeiro volume o estudo da língua bororo: 
reservamo-lo para o segundo, juntamente como das lendas e dos nomes 
próprios. Entretanto julgamos útil publicar, parcialmente, um rápido en
saio de lingüística bororo, apresentado pelo ca-autor no Primeiro Con .. 
gresso de Dialecto logia e E tnografia de Porto Alegre ( Rio Grande do 
Sul) e1n 1958. 

3 .1. Material utilizado 

A bibliografia sobre língua bororo é relativamente abundante, mas, 
se nos restringirmos a seletiva, podemos, com indulgencia e algum pro
veito, folhear oito ou dez obras. Por amor da verdade, os trabalhos menos 
imperfeitos sao os de Colbacchini-Albisetti e de Trombetti, que, porém, 
constroem também com matéria prima falha, a qual, for<;osamente in
firma um edifício de per si grandioso. A convivencia por mais de dais 
lustros com César Albisetti, que me convidou a colaborar na reda9ao 
desta Enciclopédia Bororo, abriu-me as portas do inestimável tesauro de 
mais de dez mil formas e sessenta lendas bororo, colecionadas pelo sábio 
e metódico etnólogo, durante quase quarenta anos de permanencia entre 
os membros da tribo dos Orári Mógo-dóge. Todas as formas desta língua 
foram minuciosamente analisadas, sua estrutura foi submetida ao crivo 
do mais rigoroso inétodo, foram descobertos todos seus elementos signi 
ficativos, foi fixada sua etimologia, foi devassado o segredo de urna das 
línguas mais arcaicas ainda vivas. 

3.2. Língua bororo 
A língua bororo forma grupo lingüístico isolado ao qual empresta o 

nome. Créqui-Montfort e Rivet consideraram o bororo como um dialeto 
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otuké, mas, talvez, pela perfei9ao de sua estrutura, seja mais razoável 
subordinar-lhe o otuké e outras línguas. Assim a família lingüística bo
roro compreende as seguintes tribos : 

Bororo orientais 
Bororo ocidentais 
Umotina 

Otuké 
Kovareka 
Kuruminaka 
Korabeka 
Koravé 
Kurukaneka 
Tapíi 

"\ 

} no estado de Mato Grosso 

provavelmente da 
família bororo 

3.3. Terminología 

l 
extintás 

em terri tório 
boliviano 

A terminologia empregada nesta comunica9ao tem for9osamente que 
afastar-se um pouco da linguagem tradicional para podermos expressar 
fenómenos e processos peculiares desta língua com maior clareza, preci
sao e objetividade. É conveniente, pois, definir os termos menos usuais 
e restringir ou ampliar a acep~ao de alguns já consagrados pelo costume. 

Fonemica é a descri9ao dos fonemas. 
Fonema é urna unidade fonética significativa. 
Consideremos a forma p(>, rio. As vezes ela oscila facultativamente 

com pá. O fonema Q, da primeira variante, e o fonema a, da segunda, 
nao sao dois fonemas distintos, pois a oposi9ao entre eles nao muda a 
significa9ao da forma. A mesma considera9ao vale, p. ex., também para 
as formas barége, feras, e marége. Os fonemas Q e a da primeira forma, e 
b e m da segunda, nao sao, portanto, fonemas distintos, mas apenas alo
fones do mesmo fonema. 

Alofone é a varia9ao que pode apresentar um fonema. Nos casos ci
tados Q e a sao alofones do mesmo fonema, e be m sao alofones de outro 
fonema. 

Alofone principal é o alofone que ocorre com maior freqüencia. Nos 
exemplos apresentados os alofones principais sao respectivamente Q e b. 

Forma é a unidade lexical significativa. Sao, pois, formas: ~' rosto; 
í, árvore; \1, ele; a~úgo, jaguar; tc}ri, morro. 

Variante de urna forma é a modifica9ao da mesma pela presen9a de 
alofones do mesmo fonema. P. ex. hvre e w~re, pé, sao variantes da 
mesma forma; ~r\l e QIV, fogo, também sao variantes. 

Variante básica de urna forma é a que ocorre com maior freqüencia, 
ou a que, comparada com as suas outras variantes, nao apresenta sono
riza9ao dos correspondentes fonemas surdos (p, t, e, k), ou velariza9ao 
ou labiodentaliza9ao do sonoro ( b). 

Varia9ao de urna forma é o aspecto que a mesma pode adquirir em 
uniao com um prefixo. 
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P. ex. a forma bt)r~, pé, tem a seguinte variac;ao: 

i-\aj~, meu p é 
a-\ajr~, teu pé 
b~r~, pé, ou dele pé 
pa-W1J.r~, nosso pé ( incl.) 
ce-\ajr~, nosso pé ( excl.) 
ta-~r~, vosso pé 
~-~r~, deles pé 

Plural inclusivo é a variac;ao de urna forma na primeira pessoa do 
plural, para indicar que quem fala quer incluir todos os presentes. 

Plural exclusivo é a variac;ao de urna forma na primeira pessoa do 
plural, para indicar que quem fala quer excluir alguém. P. ex. "Pag-h!te
j~ra : ceº·c}gwa mag\Í~\l mc}~e á-i ". " ( ó) nosso ( incl.) chef e : (de) nos so 
( excl.) lábio doac;ao faremos ti a", i .e. "ó nosso chef e : queremos 
falar-te". 

3.4. Conceitos erróneos 

Geralmente somos levados a aplicar nossos conhecimentos subjetivos, 
adquiridos no estudo de línguas clássicas ou modernas, a análise de lín
guas primitivas e em particular de línguas sul-americanas, as quais, como 
é óbvio, sao estruturalmente tao diferentes daquelas. Disto se origina 
um exame demasiado artificial do idioma. Assim orientados, procuramos, 
por exemplo, in.terpretar com o futuro toda a forma verbal com um 
determinado afixo, ou o passado com raciocínio análogo, enquanto a 
linguagem falada da tribo estudada nos ensina exatamente a necessidade 
de nos desvencilharmos <lestes conceitos e preconceitos. É claro que a 
língua, pelo fato de ser simples, carecerá de muitas das características 
morfológicas e sintáticas as quais estamos acostumados, como, p. ex., o 
genero, o subjuntivo e as desinencias da flexao dos verbos, mas tudo isto 
nao importa necessariamente que nao possa exprimir satisfatoriamente 
as noc;6es de que necessita. O primeiro problema a equacionar é, sem 
dúvida, a escolha do material de estudo. Podemo-nos servir da bibliogra
fia que nao falta, mas, em geral, muito falha e imperfeita, ou entao e 
melhor, lanc;armos mao de urna investigac;ao direta, num cuidadoso e 
prolongado trabalho de campo. Para que possamos compenetrar-nos 
desta necessidade basta que analisemos tres formas registradas por quatro 

distintos autores em épocas diversas. 

. Ene. Bor. 
1962 

l.ª fogo ~IV 

2.ª cora9ao bápo 
3.ª boca ía 
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Steinen 
1894 

y oro 
u abo . , 
in o gua 

Magalhaes Colbacchini- Rondon 
1919 Albisetti 1948 

1942 
djóru joru ru 
uábo uabbo uábo 
, 
1a ja ia = minha boca 
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Vamos analisar a varia9ao da forma (l.ª) como nós a ternos 
registrado : 

i-Qrt,I 
a~r\1 
j'Qn,t ou t;ti-Qrt,I 

. pa~I'\l 
c~I'\l 
ta~iv 

~~I'\l 

meu fogo 
teu fogo 
dele fogo 
nosso fogo ( incl.) 
nos so fogo (ex el.) 
vosso fogo 
deles fogo 

Nesta varia9ao observamos que a forma (l.ª) apresen ta duas variantes 
Qrt.t e ~n.i. Denominamos ~n.i, variante básica, pois aparece com maior 
freqüencia. Registraremos, portanto, ~n.i, como sendo a forma absoluta 
correspondente ao substantivo portugues: fogo. Dos prefixos pronomi
nais, interessam-nos os de terceira pessoa do singular ji e (ti. O primeiro 
em uniao com Qr\l elide o i, conservando, porém, seu caráter palatal e 
constituindo urna só unidade fonética , que grafamos j'<}r9, mas que se 
pronuncia jQrt.t. Por esta rápida análise, vemos que Steinen registrou a 
varia9ao da primeira pessoa; Magalhaes e Colbacchini-Albisetti registra
ram a de terceira e Rondon legou-nos apenas a segunda parte da forma. 

A forma (2.ª ), como nós a grafamos, tem a seguinte varia9ao: 

i-wá'!?o 
a-wál]o 
\J.·Wá)]o 
pa-wál]o 
ce-wábo 
tá-wábo 
~-wál]o 

meu cora9ao 
teu cora9ao 
dele cora9ao 
nosso cora9ao ( incl.) 
nosso cora9ao (excl.) 
vosso cora9ao 
deles cora<;ao 

Parece, a primeira vista, que a variante básica seja wáºº· Entretanto 
ternos outra forma bororo que tem varia9ao identica a esta, salvo na ter
ceira pessoa do singular, e que significa maracá. 

i-wál)o 
a-wábo 
t;t-wál)o ou bápo 
pa-wál]o 
ce-wál]o 
ta-wál)o 
~-wál)o 

meu maracá 
teu maracá 
dele maracá 
nosso maracá ( incl.) 
nosso maracá ( excl.) 
vosso maracá 
deles maracá 

Estas duas formas identificam-se numa só, a qual significa cora9ao e 
maracá, sendo que na primeira acep9ao nunca aparece a variante básica 
hápo, pelo motivo que um cora9ao pertence ou terá pertencido a alguém, 
sempre. Este alguém, sem o qual nao se pode supor a existencia de um 
cora9ao, é indicado pelo prefixo pronominal da terceira pessoa do singu
lar, '1· Assim dir-se-á kí 9-wáºo, (de) anta seu cora9ao, ou também sim-
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plesmente \l·Wáºo, dele corac;ao, se nao nos referirmos a nenhum animal 
determinado. Podemos, porém, dizer simplesmente bápo, maracá, pois 
este instrumento pode existir independentemente de um possuidor. Re
gistraremos, por conseguinte, a forma bápo, para indicar corretamente 
corac;ao e maracá. Embora a variante wáºo aparec;a com maior freqüen
cia, entretanto nao é básica, pois é condicionada pelos prefixos pronomi
nais tanto assim que quando estes nao aparecem, ternos bápo, que é, 
portanto, a variante básica; wáºo nao é nada mais que o resultado da 
velarizac;ao do fonema b em w e sonorizac;ao do fonema p em b, fenómeno 
bastante comum em bororo. Além do mais, somos levados a reduzir a 
urna só forma as duas, atendendo a etimologia da segunda, maracá, a 
qual, por um fenómeno de irradiac;ao, deriva da primeira, pois na menta
lidade bororo, significa justamente um instrumento musical semelhante 
a um corac;ao. Concluindo, vemos que os autores analisados registraran1 
para esta forma a variac;ao da terceira pessoa do singular, embora de
turpada. 

Passemos para a forma (3.ª ). Seguindo o método anterior, reprodu-
. -zamos a var1ac;ao : 

i-ía 
a-ía 
j'á ou Q-ia ou \l·ia 
pa-ía 
ce-ía 
ta-ía 
~-ía 

minha boca 
tua boca 
dele boca 
nossa boca ( incl.) 
nossa boca ( excl.) 
vossa boca 
deles boca 

Esta análise é semelhante ·a. da forma (l.ª ) e parece apresentar duas 
variantes: ía e á. Na variac;ao j'á a sílaba tónica desloca-se para o fonema 
a, pois os dois fonemas i - do prefixo e da forma - desapareceram, em
bora o palatal j tenha conservado seu caráter em uniao com o fonema a. 
Neste caso dois processos fonemicos interagem para dar-nos a forma j'á. 
Esquematizando, por etapas, poderíamos fazer: 
jí + ía > jiía (justaposi<;ao das formas) 
jía ( perda do fonema i do prefixo pronominal) 
j'á (elisao do fonema i da forma ía e deslocamento da sílaba tónica). 
Com relac;ao aos prefixos pronominais a e \l, há também um deslocamen
to da sílaba tónica, assim que em vez de Q-ía e \l·Ía, ternos \)-ia e ~-ia. 
Evidentemente a variante básica é ía. Dos autores analisados, Magalhaes 
3.ª pessoa do singular, Rondon quis consignar a variac;ao da l.ª pessoa do 
registrou a forma correta, Colbacchini-Albisetti notaram a variac;ao da 
singular, mas nao percebeu o prefixo pronominal, Steinen legou-nos urna 
forma que significa: meu lábio. 

Por estes ligeiros exemplos vemos quao importante seja a observac;ao 
cuidadosa de urna língua e o registro abundante, mas sobretudo objetivo 
de seus fatos lingüísticos. 
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3.5. Etimologias 

Vamos agora analisar alguns dos processos seguidos para desvendar 
a etimologia da língua bororo, partindo, naturalmente, da nota9ao obje
tiva das formas em estudo, por nós registradas. 

Consideremos o fonema a. Ele aparece em várias formas, como n(la, 
(de) coco de baba9u semente; há!Q á, (de) mangaba semente; aQíri, 
(de) semente tegumento. É evidente que o fonema a, se ja como sufixo · 
ou como prefixo, tem a significa9ao de semente, e como tal o registramos. 

Examinem.os ainda as seguintes formas: h\Ír~a, pegada; ía, boca; 
r~a, caminho. Nelas aparece tambéi:n o fonema a, que, evidentemente, 
modifica as significa96es das formas b~~, pé ; í, corpo humano ; r~, a9ao 
de caminhar. Nao haveria, porém, conclusao lógica se lhe atribuíssemos 
a significa9ao anterior e disséssemos : h\Ír~a, (de) pé semente; ía, (de) 
corpo humano semente, etc. Nestes e em análogos casos, o fonema a 
nao pode ter a significa<;ao de semente, mas de abertura. Assim teremos: 
h\Ír~a, (do) pé abertura, i.e., abertura produzida pelo pé, i.e., pegada; 
ía, (do) corpo humano abertura, i.e., boca; r~a, (da) a9ao de caminhar 
abertura, i.e., abertura deixada pelo passar repetido de alguém, i.e., trilho. 

Encontramo-nos agora <liante do fonema a, com dupla significa9ao: 
semente e abertura. Mas podemos dar mais um passo'. Consideremos, 
p. ex. a forma ~!a, píncaro. Podemos cindi-la assim: 
~ + t1¡1 + a, ou seja ~' face ; t1¡1, dela; a, pon ta i.e. pon ta de sua face, i.e., 
píncaro, que, no caso de urna montanha, é a ponta de sua superfície. 
Ternos, pois, nesta forma, o fonema a que significa ponta. Entretanto em. 
bororo, o conceito de ponta, dente, expressa-se com o fonema Q, p. ex. 
i!-Q, meu dente. Logo, na forma ~!a, o fonema a, é um alofone secundá
rio do fonema Q. Se a é alofone secundário de Q em ~!a, nada obsta que 
o consideremos tal também nas formas que encerram a significa9ao de 
semente, como n(la, aQíri, etc., pois a semente nada mais é do que urna 
ponta, um dente, pela sua dureza, pelo . seu aspecto e pela concep9ao 
bororo. 

Concluindo: nas formas n(la, há!Q á, aQíri e semelhantes, o fonema 
a é um alofone secundário de Q, o qual significa ponta. Nas formas como 
b(trea, ía, etc. o fonema a tem a significa9ao de abertura e nao apresenta 
alofones secundários. 

Analisemos ainda a forma a~ái, em frente a, e fa9amos sua varia9ao: 

i~gái 

a-~gái 

j'a~ái 

pa~gái 

ce-~gái 

ta~gái 

~-~gái 

em frente a mim 
em frente a ti 
em frente a ele 
em frente a nós ( incl.) 
em frente a nós ( excl.) 
em frente a vós 
em frente a eles 

Observemos a varia9ao da terceira pessoa do singular, j'~ái, que 
deriva de ji + a~ái, em que ji é o prefixo pronominal e a~ái é a variante 
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condicionada pelo prefixo. Por analogia com a variac;ao das outras 
pessoas, deveríamos ter j'~gái, entretanto, por um processo muito comum 
em bororo, em geral, um fonema sonoro - neste caso o velar g - nao 
pode seguir a outro fonema sonoro - o palatal j - mas exigirá o corres
pondente surdo k. Na variac;ao, pois, desta forma ternos ~gái e a~ái. 
Trata-se de fixar a variante básica. Antes de tudo, ambos sao formas que 
se originaram de ~ + gái ou de a + kái. A forma ~ significa : rosto ; e a 
forma gái significa: a, <liante, em frente a. Logo a forma ~gái significa: 
ao rosto, <liante do rosto, em frente do rosto; ou mais simplesmente: 
<liante, em frente. Na variac;ao da terceira pessoa do singular, ternos 
J'a~ái, <liante do rosto dele, sendo evidente que a aqui significa rosto e 
kái, <liante de. Portanto o fonema a é também um alofone secundário 
de e e significa: rosto, face; kái é a variante nao sonorizada de gái, que 
ocorre também isolada, com a mesma significac;ao, logo é a variante bá
sica, assim como, p. ex. sao básicas káºa e nao gáºa; kúie e nao gúie, 
embora todas elas possam aparecer. Desta descric;ao concluí-se também 
que a é alofone de e, na significac;ao de rosto. 

Assim, resumindo, ternos: 

a, pode ser alofone secundário de ~, na acepc;ao de rosto; 
a, pode ser alofone secundário de Q, na acepc;ao de ponta; 
a, pode significar abertura e nao apresenta alofones. 

Analisemos ainda a forma ~º~' que significa: pelos do rosto, indis
tintamente. Deriva de ~, rosto + h\1, pelo. Sua variac;ao é a seguinte: 

i~º* 
ª~º* 
t\li~l?* oti j'~l?* ou j'ol?* 
pa~l?* 
ce~l?* 
ta~l?* 

~º* 

meus pelos do rosto 
teus pelos do rosto 
dele pelos do rosto 
nossos pelos do rosto (incl.) 
nossos pelos do rosto ( excl. ) 
vossos pelos do rosto 
deles pelos do rosto 

Aqui interessa-nos a variac;ao da 3.ª pessoa do singular j'oº\Í, que de
riva de ji + o + hv. J á sabemos que ji é prefixo pronominal; h\1 signi
fica pelos e o, por analogía com a variac;ao das outras pessoas, só pode 
significar rosto. Logo dizemos que o é alofone secundário de~· Sornando 
estes conhecimentos com os anteriores, ternos: 

~, alofone principal, significando rosto ; 
a, alofone secundário de ~, significando rosto ; 
o, alofone secundário de~, significando rosto. 

Nos exemplos até agora descritos consideramos a variac;ao da 3.ª 
pessoa do singular de várias formas, como, p. ex., j\)r\1, seu fogo; j'á, sua 
boca; j'~ái, em frente a ele; j'~º\Í, seus pelos do rosto. Ternos suposto 
derivarem da fusao do prefixo pronominal ji com urna variante básica, 
ou nao, de urna forma. Parece-nos, porém, que estes sao casos normais 
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de palataliza<;6es do prefixo pronominal da terceira pessoa do singular 
tv., ele, o qual aparece como fonema dental t, nao palatalizado, em vários 
casos, como, p. ex., tv.-iºági, atrás dele. A luz <leste fato, podemos des
crever as formas em questao, por etapas, assim: 

j'Qr\l 
tt;t + Qr\l > tt;tQl"l;l > tiQl"l;l > ciQl"l;l > JQl"l;l > j'Qr..;t 
V, ~ 

Jª 
tu + ía > tuía > tía > cía > jía > j'á . . 
j'a~ái 

tt.t + a~ái > t9a~ái > ti~ái > cia~ái > ji~ái > j'~ái 
j'~l.?* 
tt;t + ~l.?* > t9~1.?* > ti~l.?* > ci~l.?* > ji~l.?* > J'~l.?t! 

De passagem notamos que na forma j'~Ql) ternos excecionalmente a 
seqüencia do fonema sonoro j + o sonoro h, sendo que normalmente 
deveria ser sonoro +- surdo. Em bororo estas exce<;6es, e mesmo oscila
<;6es de pronúncia entre indivíduos diversos, sao comuns. 

3.6. Conclusao 

Pelo exposto neste ensaio, pelos numerosos exemplos disseminados 
em todo o vocabulário, por algum trecho de lendas ou descri<;6es, o estu
dioso poderá ter um primeiro contacto com esta magnífica língua, sendo 
que um tratado mais completo será apresentado no segundo volume, 
onde os textos de tódas as lendas bororo fornecerao ampla matéria para 
a compreensao da morfología e da sintaxe. 

4. Informantes 

Podemos classificar os informantes que colaboraram para a fiel com
pila<;ao desta obra em dois grupos: os salesianos e os bororo. Entre os 
primeiros salientam-se os Pes. Giuseppe Pessina, Antonio Colbacchini e 
Antonio Tonelli; entre os segundos merecem especial men<;ao M~ríri 
Q!.gg\Iia, MarígQ Alsíri, Arigáo Kó~a, B9Jsgg·<)ri A]síri, Ipáre J;:Jsíga 
e Alsirío B9r(>r9 Kejéw1.,L Todos privaram com o autor, e Antonio Colbac
chini, Ipáre J;:lsíga e Ak,irío B9r(>r9 Kejéwl,l prestaram relevantes servi<;os 
também ao co-autor. 

Pe. Giuseppe Pessina ( 1883-1916 ), como se frisa neste volume, soube 
despertar nos pequenos bororo, seus alunas, tanta admira<;ao e estima 
que cada um se transformou em eficaz mestre do próprio professor. Se 
estes sentimentos nao frutificaram precisas e profundas notícias etno
gráficas, desvendaram, todavía, os primeiros segredos da língua, os idio
tismos,a significa<;ao exata de muitas formas permitindo ao jovem sacer
dote a publicac;ao anónima de urna gramática acompanhada de uro voca
bulário, a qual viu a luz em Cuiabá no ano de 1908. O autor teve a feli
cidade de passar um ano com ele colaborando nos estudos de pesquisas . 
e nas primeiras tentativas de literatura catequética e bíblica em língua 
bororo. · 
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Pe. A. Colbacchini ( esq.) e 
Pe. C. ·Albisetti (FA) 

Pe. Prof. Dr. Antonio Tonelli 

Pe. Antonio Colbacchini 
( 1881-1960), conhecido missio
nário, explorador e etnólogo, 
esteve em íntimas relac;oes com 
o autor, pela primeira vez, na 
Colonia Sagrado Corac;ao, onde 
este chegou em fevereiro de 
1915, vindo da cidade de Cuia
bá, depois de vinte e cinco dias 
de viagem a cavalo. Os lac;;os 
de amizade com o sacerdote, 
muito benquisto pelos índios, 
especialmen te por M~ríri Q!Q
g\tia e por M~ríri Ok,w<;?ga, 
abriram-lhe as portas de urna 
verdadeira familiaridade com 
os boro ro, os quais o conside
ravam irmao menor de Colbac
chini e prodigalizavam informa
c;oes e atenc;;oes que julgavam 
inerentes a sua condic;ao. 

( 1877-1938 ). Este douto salesiano 
efetuou longas viagens visitando várias missoes salesianas da Patagonia 
e Mato Grosso a fim de recolher material científico e etnográfico. No 
ano de 1910 transcorreu mais de dois meses na Colonia Sagrado Corac;;ao, 
entre os bororo, e dedicou-se especialmente ao estudo da língua e da 
etnografia da tribo, assistido pelo Pe. Colbacchini e pelo entao clérigo 
Pessina. Poude acumular um verdadeiro tesouro de textos e informa
c;oes que transformou no objeto de seus estudos prediletos Nos anos 
de 1924 e 1925, por ocasiao da preparac;;ao da Exposic;;ao Missionária Va
ticana, o autor teve oportunidade de familiarizar-se com ele em longas 
palestras acerca da classificac;;ao e fabrico dos objetos coletados por 
ambos em Mato Grosso. Em mútua colaborac;;ao revisaram os originais 
e as provas de " I Bororos Orientali del Matto Grosso ", da autoria do 
Pe. Colbacchini, livro que sairia a lume no ano de 1925. 

M~ríri Q!Q~\lia ( t 1916), apelidado (J:~e l\vágt,i (JQ, um dos mais va
lentes chefes nos albores deste século, sábio, consciencioso e paciente 
amigo dos salesianos, foi o primeiro mestre-informante dos Pes. Pessina, 
Colbacchini e Tonelli. No ano de 1915 iniciou nos mistérios da língua 
bororo o autor do qual paternalmente corrigia os erros de dicc;;ao, de 
construc;;ao e de conceito. Faleceu com aproximadamente 75 anos 
de idade. 

~ Marí~Q A~íri, comumente conhecido por :e:,k,aré\l ( t 1952). Na extin-., 
• ta colonia indígena da !maculada Conceic;;ao o autor encontrou este va-
' lente ~bQ~igáre" em junho de 1915, quando foi nomeado diretor daquele 
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centro missionário. A nova condi<;ao de superior obrigou-o a um conhe
cimento mais perfeito da língua, dos usos e costumes. Procurou comple

tar sua cuidadosa 
observa9ao pessoal 

com a amizade de 
i;:~arév. Este deste
mido defensor dos 
direitos tribais con
tra a sanha dos bran
cas, matador dos 
mesmos, soube gene
rosamente aceitar a 
amizade de outros 
brancos e, como pra
va de gratidao, entre
gou-se a ardua tare
fa. de ensinar sua lín-

gua e suas coisas. O autor lia-lhe as primeiras instru96es cívico-religio
sas, e os breves serm6es que ele fielmente corrigia e melhorava. 

Arigáo Kó~ ( t 1926), fa
leceu com aproximadamente 
sessenta anos de idade. Foi um 
dos mais perfeitos e poderosos 
xamas dos espíri tos e era co
nhecido entre os civilizados 
com o nome de "bári Marcos". 
Zeloso na prática de seu múnus, 
no qual nao admitía interfe
rencia de ninguém, aparentou, 
todavia, alguma amizade com 
os missionários, especialmente 
com Colbacchini e Albisetti a 
quem nao negava certa con
fian9a. Nos momentos de bom 
humor fornecia-lhe preciosas 
informa96es e lhe permitia a 
observa9ao de suas cerimónias 
xamanistas. 

BQ~Q~Qri Akíri ( t 1925 ) . 
Homem de poucas palavras per- Arigáo Kó~a (FT) 
tencia a sub-tribo dos V!\tgg 
KV.ri-dóge. Incorporou-se aos bororo amparados pelas miss6es salesianas 
e faleceu com aproximadamente 75 anos de idade. Foi objeto de estudo 
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prolongado pelo autor que encontrou nele o tipo clássico de xamá das 
almas, perfeito em suas inumeráveis manifesta96es e cerimonias. 

Ipáre J;.~íga ( t 1958) . Sem dúvida este simpático chef e, conhecido 
entre os civilizados com o nome de Joaquim, foi o homem providencial 
na limadura final da Enciclopédia Bororo. Auxiliou longa e paciente
mente o autor e, em várias ocasióes, também o co-autor. Nao foi educa-

Ipáre ~~íga 

do nas missoes sa-
lesianas, desconhecia 
a língua portuguesa 
e sua colaboracao 

~ 

completou admira-
veln1en te aquela do 
amigo Akirío B9n)
r9 Kejéwl;l. Superior 
a este, debaixo de 
certos pontos de vis
ta, possuia todos os 
requisitos do bom in
formante, como se
jam o conhecimento 
profundo da língua, 

dos usos e costumes tradicionais, das lendas, dos cantos. Com verda
deira paixáo, inesperada num índio, dedicava meses de extenuante tra
balho na informac;ao criteriosa, abundante e constante, procurando 
adivinhar os desejos e as preocupa96es dos pesquisadores, com repe
ti96es pacientes, freqüentemente da mesma frase, do mesmo conceito, 
por dezenas de vezes. A ele os autores devem, em grande parte, novas 
aspectos do sistema religioso da tribo e da sua genealogia, posterior 
a urna catastrófica e lendária inunqac;ao geral. Transcorreu em compa
nhia de A~irío longo espac;o de tempo em Campo Grande a fim de aper
feic;oar a nomenclatura e a classificac;áo dos objetos bororo pertencentes 
ao MRDB. Infelizmente, mesmo no período em que se havia aplicado 
ao estudo dos cantos com o autor, na Colonia do Sangradouro, faleceu 
durante o intervalo de urna breve excursao na regiao do Pgg(lgg. 

i\kirío BQrQrQ Kejéw\l ( 1897? - 1958).. Menino de poucos anos, 
escapou providencialmente a urna endo-carnificina de origem onírica 
organizada pelos chefes de sua tribo, como se explica na forma "n1;liáo", 
sonho. Tendo-se refugiado corrí seus pais na Colonia Sagrado Corac;ao, 
distinguiu-se imediatamente, merecendo ser alistado o mais 
novo de todos - entre os componentes da banda de música que 
abrilhantou as solenidades da exposic;ao do Rio de Janeiro em 1908. 
Depois do regresso a Mato Grosso transcorreu vários anos no Liceu Sale·· 
siano Sao Gonc;alo de Cuiabá com ótimos resultados nos estudos e no 
comportamento, tanto assim que o inspetor da missao, Pe. Antonio Malan, 
resolveu valorizar a nac;ao bororo premiando-o com urna viagem a 
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Europa em visita as principais cidades da Fran<;a e da Itália. O adoles
cente correspondeu plenamente as expectativas do superior com um com
portamento digno de todo encomio, tanto mais que se esfon;ara na apren
dizagem do frances e do italiano, línguas em que poude exprimir-se com 
discreta corre<;ao. O MRDB possui várias suas cartas escritas em por
tugues, em frances e em italiano. Na volta para o Brasil, depois de 
alguns meses de permanencia em Cuiabá, regressou a Colonia Sagrado 
Cora<;ao acompanhando a comitiva do nóvo prelado de Registro do Ara
guaia, Dom Antonio Malan. Tendo-se, depois, casado com urna jovem de 
sua tribo, fixou-se na colonia colaborando nos estudos da língua e etno
grafia bororo, valiosamente auxiliado pelo conhecimento do portugues. 
A um primeiro ciclo de vida normal e calma, sucedeu uro período de 
desorienta<;ao, desgostos e mal-entendidos, causados por várias circuns
tancias que serao oportunamente esclarecidas. Originou-se assim o 
afastamento. passageiro da missao, a qual, porém, regressou definitiva
mente no ano de 1938, primeiramente na Colonia do Sangradouro, diri
gida pelo Pe. Albisetti, e, mais tarde, na Colonia Sagrado Corac;ao trans
ferida para o Merúri, a poucos quilómetros de distancia da primitiva 

. sede nos Tachos. Em 1948 o autor unia-se novamente a ele como dire
tor e eom ele continuava seus estudos reiniciados depois de seu regresso 
~o Sangradouro. Fruto do diuturno trabalho foi um notável acervo de 
conhecim~;ntos das coisas da tribo, completado por desenhos coloridos 
que o excepcional Akirío deixava com rara felicidade e fidelidade em 
inúmeros cademos. No intuito de retirar-se para um ambiente mais 
conveniente a um trabalho intelectual, que já havia superado a primeira 
fase de colheita, o autor dirigiu-se para Campo Grande no Instituto Peda
gógico Salesiano. O generoso bororo quis acompanhá-lo com a esposa 
e urna neta. Prodigou-se, com verdadeiros sacrifícios, numa colabo
rac;ao realmente admirável, .nao obstante a ausencia prolongada de seu 
ambiente natural com a esteira de saudades e de inevitáveis renúncias. 
Considerava o primeiro ensaio datilografado <leste trabalho com legí
timo orgulho e sorridente o chamava "o nosso livro" .Entretanto no ano 
de 1951 iniciavam-se os primeiros contactos com o co-autor e inaugura
va-se o Museu Regional Dom Bosco de Campo Grande. Entusiasmado 
com a realizac;ao, tendo voltado com o Pe. Albisetti para o Merúri, dedi
cou-se a nao fácil tarefa de fornecer ao Museu colec;6es de objetos fiel
mente originais e, sobretudo, industriou-se em infundir nos seus com
panheiros a consciencia de nao ludibriar a nova organiza<;ao etnográfica 
com a entrega de pec;as destinadas apenas a fins comerciais. O 
autor, entretanto, a fim de mais l.ntimamente trabalhar com o co-autor, 
estabeleceu-se em Campo Grande, onde, com freqüente correspondencia, 
se mantinha em contacto ininterrupto com Akirío. Este, periodicamen·· 
te, era visitado pelos autores ou visitava os mesmos, gra<;as a cortesia 
do Correio Aéreo Nacional, interessando-se continuamente de "sua" en
ciclopédia e do Museu em cujo livro de visitas deixou exarado em bororo 
e em portugues o seguinte: "Fiquei muito admirado e contente ao ver 
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as coisas dos índios e especialmente as dos bororo. Achei tudo muito 
bonito. Desejo ardentemente que esta grandiosa obra continue sempre 
com renovado vigor. Agrade90 efusivamente o muito que os padres 
meus antigos superiores fizeram em prol de minha tribo e espero que 
o Altíssimo aben9oe sempre esta obra". O saudoso Akirío já pregusta va 
o prazer de folhear seu trabalho quando urna insidiosa insuficiencia 
cardiaca, inesperadamente, privou-nos de sua companhia em janeiro 
de 1958. 

Esta invulgar figura de bororo foi levianamente criticada por 
observadores menos atentos que hastearam a bandeira da marginalida
de do inesquecível e nobre índio transformando-a de gloriosa, como 
realmente foi para sua tribo, para si e para a civiliza9ao, em roto farrapo 
de remorsos, conflitos sem solu9ao, e desespero. Os autores cordial
mente esquecem as aleivosas conclus6es, assim como nos seus senti
mentos de bororo legítimo e de civilizado neófito soube olvidar o mag
nífico Akirío B9r(>r9 Kejéwv, ou seja, o criticado Tiago Marques Aipo
burév.. Dele, além de urna afetuosa saudade, ficam, monumentos e 
triunfos, fruto de sua colabora9ao, o Museu Regional Dom Bosco e a 
presente obra. 

S. Viagens 

O autor esteve pelo espa90 de quasi quarenta anos em condi96es 
ótimas para o estudo e a observa9ao da tribo durante sua vida de missio
nário podendo facilmente analisar as mais variadas facetas do grupo e as

O autor, num breve descanso durante urna viagem, 
afasta os insetos com fuma9a. Em primeiro plano, 
seu fiel companheiro, o salesiano Secondo Busso (FA) 

sistir a sua paulatina 
acultura9ao. Fazendo 
da vida do índio 
a sua vida nas longas 
viagens de explora- · 
<;ao, guiado pelos bo-

' roro, ou a procura 
de u m a primeira 
aproxima9ao dos sa
van te, ou na esteira 
dos mesmos, depois 
de suas hostis incur
s6es, poude sondar 
os mais variados as
pectos e as mais di
versas rea~6es dos 
bororo. Urna viagem · 
realmente generosa 

em conhecimentos foi a realizada nos meses de agosto e setembro de 1934, 
coroada por um recenseamento completo de todas as aldeias visitadas. 
As principais foram: Aij~ri B9r(>r9, Jan,ig:(>ri B9r(>r9, P9b(>re B9r(>r9, 
Kejári B9r(>r9, Porojí B9r(>r9, T(>ri Párv B9r(>rQ. Na aldeia de Porojí 
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· B9rc)r9, reviu o celebrado "capitao Cadete" que tinha transcorrido vá
rios meses na colonia do Sangradouro. Nao era e nunca foi, como al
guém disse, o chef~ geral de todos os bororo, mas um esperto fanfarrao 
que, sem dúvida, exercia alguma ascendencia sobre as aldeias circuns
tantes, acrescida pelos ofícios de xama dos espíritos e das almas que la
dinamente acumulava. Todavia os períodos mais instrutivos foram os 
"magúru", ou seja, viagens coletivas de toda urna aldeia a procura de 
frutas, cac;a e pesca. Nestas excurc;oes manifestam-se em toda sua es
pontaneidade, a índole, o caráter, os usos e costumes dos índios. As
sim o autor poude assistir a representac;oes, cantos fúnebres, danc;as, 
festas, imposic;ao de nome a recém-nascidos, cerimonias da perfurac;ao do 
lábio, do lóbulo auricular, cessac;ao do luto, func;oes ordinárias e extraor
dinárias dos xamas dos espíritos, como, p. ex., durante a ·passagem de 
um bólide. Tomou parte em exuberantes festas e banquetes depois de 
cac;adas ou pescarias felize~. Em tempos mais recentes completou com o 
Pe. Venturelli aquilo que nos primeiros anos da catequese era impossível 
fazer, pela natural relutancia do índio, como sejam abundantes documen
tários cinematográficos e fotográficos, registrac;oes magnéticas, no
menclaturas. 

6. Conclusao 
Os autores, ao terminarem este primeiro volume da Enciclopédia 

Bororo, desejam manifestar seu sincero agradecimento ao Conselho Na
cional de Pesquisas pelo generoso amparo no trabalho de campo e na 
publicac;ao da obra, e a Companhia Melhoramentos de Sao Paulo, Indús·· 
trias. de Papel, que graciosamente autorizou a reproduc;ao parcial de .seus 
ótimos quadros de zoologia. Sentem-se outrossim devedores de grato 
respeito aos Revmos. Srs. Pe. Guido Barra e Pe. Joao Greiner, respecti
vamente ex-presidente e presidente da Missao Salesiana de Mato Grosso, 
os quais permitiram e incentivaram o início e a conclusao dos trabalhos. 
Ao Revmo. Sr. Pe. Félix Zavattaro, fundador e primeiro diretor_.do Museu 
Regional Dom Bosco e atual diretor da Faculdade Dom Aquino de Filo
sofía, Ciencias e Letras, que, com entusiasmo e acerto por longos anos 
orientou eficazmente as pesquisas e a taxinomia, a dedicada admirac;ao 
dos que assinam esta introduc;ao. 

Campo Grande, 31 de janeiro de 1962. 
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SINAIS E ABREVIATURAS 

"' - e timología 
1
< ? - etimologia desconhecida ou duvidosa 
' - elisao de um ou mais fonemas vocálicos 
[ J - encerram a interpreta9ao da e timología, as vezes, quase urna tradu9ao literal; 

p. ex. a~ia - * áe1, cabelos ; ía1 , abertura [abertura nos cabelos]. Tonsura. 
Na bibliografia indtcam o ano da publica9áo, incerto, ou nao constante na obra 

,..., · Aproximadamente 
~J · diametro ou di ame tro maior 
-.. - veja . 
- - no vocabulário portugues-bororo substituí a palavra elencada, a fim de evitar 

repeti96es 
afl. - afluente 
Ap.A. · vocabulário da lingu agem do al'Qe ~!-awára áre no apendice 
Ap.B. - vocabulário da Jinguagem do bári no apendice 
Ap.I. - vocabulário da linguage1n do bári Iwóro no apendicE: 
Ap.P. - vocabulário da linguagem do pranto ritual no apendice 
Ap.T. - vocabulário da linguagem do bári Túpa no apendice 
B · objeto bororo 
e .a . - como ac1ma 
CEMG - Carta do Estado de Mato Grosso (Ministério da Guerra - Estado Maior 

do Exército) 
c .i. - curso inferior 
c.m. - curso m édio 
CM - cortesía da Companhia Melhoramentos de Sao Paulo 
conj . - exemplo(s) de conjugac;ao 
conj. son. - exemplo( s ) de conjuga9áo com sonoriza9áo de algum fonema 
conj . son. vel. - exemplo( s) de conj uga9ao com sonoriza9ao e velariza9ao de algum 

fonem él. 
conj. vart (s). son (s). - exemplo(s) de conjuga9ao com variante(s ) sonorizada(s) 
conj. vel. - exemplo( s) de conjuga9ao com velarjza9ao de algum fonema 
conj. vel. son. - exemplo( s) de conjuga9ao com velariza9ao e sonor izac;ao de algum 

fonem a 
cór . - córrego 
c .s. - curso supenor 
der( s). - derivado( s) 
dir. - direita 
esq. - esquerda 
ex( s). - exemplo(s) 
excl( s). - primeira(s) p essoa(s) do plural exclusiva(s), na variac;ao das formas 
ex( s). son. - exemplo( s ) com sonorizac;ao 
ex( s ). vart( s) . son(s). - exemplo(s) com variante(s) sonorizada(s) 
ex( s). vel. - exemplo( s ) com velariza9ao 
f(s) . ou F( s ). - forma(s ) 
FA - fotografia de César Albisetti 
fam. - "familia " 
FC - fotografía de Antonio Colbacchini 
f .c. - forma usada nos cantos 
fem. - feminino 
FF - fotografía de J ohann Fuchs 
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f. onom. - forma onomatopéica 
FT - fotografía de Antonio Tonelli 
gen. - "genus 11 

h - a ltura 
i.e. - "id est 11 

II v. - segundo volume 
III v. - ter ceiro volume 
incl(s). - primeira(s) pessoa(s) do plural inclusiva(s), na variac;ao das formas 
ínter . - interrogativo(s), interrogativa(s) 
interj . - interjeic;áo 
it. - italiano 
1 - comprimento 
labd. - labiodentalizac;ao 
lt - largura 
MRDB - objeto ou fotografía de objeto pertencente as colec;oes do Museu Regional 

Dom Bosco de Campo Gran de, Mato Grosso (Brasil) 
neol( s ). - neologismo( s) 

, . 
n.p. - nome proprio 
onom(s). - onomatopéia ou onomatopéico(s) ou onomatopéica(s) 
p.ex. - por exemplo 
o.e. - obra citada 
pi. - plural 
r. ou R. - rio 
RAM - Revista do Arquivo Municipal. Sáo Paulo, Brasil 
red( s ). - r eduplicado( s) ou reduplicada( s) 
rib. - ribeirao 
s.a. - sem ano: na bibliografia indica a falta da data de publicac;áo da obra 
sin. - sinónimo 
sing. - singular 
son. - sonorizac;ao 
son . vel. - sonorizac;ao e velarizac;áo 
sp . - "species" 
S.P.I. - Servic;o de Protec;áo aos Índios 
sub-afl. - sub-afluente 
su f( s ). - sufixo( s) 
suf. fut. - sufixo do futuro 
suf. im. - sufixo que indica iminencia 
suf. loe. - sufixo locativo 
su f( s ). pi. - sufixo( s ) do plural 
suf(s). pass. - sufixo(s) que indica(m) posse 
suf(s). sem. - sufixo( s) que indica(m) semelhanc;a 
suf(s). subst. - sufixo( s) que substantiva(m) urna forma 
suf. temp. - sufixo temporal . 
sup. - superior 
var. - variac;ao de urna forma 
vard( s). - variedade( s) 
var. son. - variac;áo de urna forma com sonorizac;áo de algum fonema 
vart( s ). - variante( s) 
vart(s). son(s). - variante (s) de urna forma com sonorizac;áo de algum fonema 
vart(s). vel(s). - variante(s) de urna forma com velarizac;ao de algum fonema 
var. vel. son. - variac;ao de urna forma com velarizac;áo e sonorizac;ao de algum 

fonema 
var. vel. - variac;ao de urna forma com velarizac;ao de algum fonema 
vel. - velarizac;ao 
vel. son. - veJarizac;ao e sonorizac;ao 
verb . - verbal 
v. g. - "verbi gratia " 
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SINOPSE DA FONA«;ÁO APROXIMADA DOS FONEMAS BORORO 

FONEMAS CONSONANTAIS 

b - como em : lba¡ga, lbe¡co, Jbilca, lbólca, lbu!co. 
~ - como em: balbblo (it.). 
e - como em: ¡ciaJrla (it.), Jce¡to (it.), ¡ci!clo (it.), lcio¡cca (it.), ¡ciu¡co (it.). 
~ - como em: talcc¡ia (it.). 
d - como em: ¡cta¡cto, ¡cte¡cto, ldilto, ¡cto¡te, ¡ctu¡ro. 
4 - como em: a!ddlobbo (it.). 
g - como em: ¡ga¡to, ¡guelba, ¡gui¡ga, ¡go¡ta, ¡gu¡ta. 
j - como em: ¡gia¡va (it.). 
j - como em: ma¡gg¡io (it.). 

k - como em: ¡ca!pa, ¡que¡pe, ¡qui¡po, ¡co¡po, !cu¡bo. 
~ - como em: bolcc¡a (it.). 

m - como em: ¡ma¡ta, jmejta, lmilto, ¡mo¡te, ¡muido. 
J!1 - como em: ma jmmla (it.). 
n - como em: !na Ida, !ne¡go, lni¡ca, ¡no¡ ta, ¡nujca. 
º -como em : paJnnJa (it.). 
p - como em: ¡paJto, Jpe¡ba, Jpi¡ta, ¡po¡cta, ¡pu¡ro. 
p - como em: taJppJo (it.). 
r - como em: pa¡ra¡cta, pa¡re¡cte, peJri¡go, palróldia, tajru¡go. 
t - como em : ¡ta¡co, jte¡ca, lti[co, !tó!co, ¡tujco. 
! - como em: a¡tt!o (it.). 
v - como em: ¡ve!to, ¡vil da. 
w - como em: ¡ua¡i, ¡uo¡mo (it.). 

a - como em: p¡a¡to. 
~ - como em: m¡e¡ta. 
e - entre ~ e ~· 

~ - como em: m¡e¡cto. 
i - como em: m ji lto. 
Q - como em: p¡o¡cta. 
o - entre Q e Q. 

Q - como em: tlólco. 
u - como em: p¡u¡ro. 

FONEMAS VOCÁLICOS 

\1 - quase como o anterior, porém, mais velar. 

N.B . Para maiores no~oes ~ pág. 0.2. 
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Ai - varts. ac, ak, ákh, áko, áku1. Tu, 
teu, tua, teus, tuas. exs. ak-áiwo mc)ge, 
tu olhada terás i.e. tu olharás ; a-~k\I, 
teu olho; ak-~ra, tua mao ; ak-áora, 
tua cabe9a; a-wQ~íga-dóge, teus arcos ; 
a-wái-dóge, tuas choupanas. 

A2 - vart. 0 2. Suf. poss. ex. akíri, penu
gem; ak,iría, aquele ou aquilo que tem 
penugem. 

Ái - Semente, endosperma, ponta. 

Á2 - Abertura, superfície aberta, bu
raco, boca. 

Á3 - varts. é, ó, óu. Rosto. 

Ál?a - son. de ápa e ders. Vao das 
pernas. 

Ál?Q - son. de ápQ. Coro. 

Ac - varts. a1, ak, ákh, áko, ák11t. Tu, 
teu, tua, teus, tuas. 

A~el?c)ere - vart. cel}c)ere. F. que indica 
impaciencia, satisfa9ao, maravilha. 

A~ía - -:, f. onom. Espirro. var. son. i! 
-a}ía, ak-a}ía, a~ía, pag-ajía, ceº-ajía, 
tag-ajía, ~!-a}ía, meu, teu, seu, nosso 
( incl.), nosso ( excl.), vos so, deles espir
ro. 1 Quando alguém espirra, os bo
roro pensam que urna pessoa ausente 
lhe tenha falado e costumam pergun
tar : iag1;1gubá ákQ QÍ:g.Q? quem palavra 
assim? i.e. quem falou assim? 

A~iágQ ......-- ·/( a~ía, es pirro; dQ1 suf. [es
pirro fazer ]. Fazer espirrar. conj. son. 
i-y.úre ak-ajiáºQ, eu te fa90 espirrar; 
cé-re tag-ajiágQ, nós vos fizemos es
pirrar; m~a Q-kc)ri \1-mc)ge bc)e ~!-ajiá-

g9, (do) tabaco sua fortidao ela (os) 
bororo eles fará espirrar i.e. o forte 
fumo fará espirrar os bororo. 

A~iagQg\I - ~'( a~ia, espirro; gQg\11, suf. 
Espirro. ex. son. i!-ajiagc)g\l núre, eu es
pirro tenho i.e. eu espirro. 

A~iagQg\lré\I - ·)( a~iagQQ\I, espirro; ré\I, 
suf. poss. Aquele que espirra. 

A~iaré\l - * a~ía, espirro; ré\I, suf. poss. 
Aquele que espirra. 

AgárQ - son. de a!árQ e ders. Espuma. 

Agc)ro-dóge - *? Feras lendárias, atual
mente desconhecidas aos bororo. 1 

Assim sao designados coletivamente os 
rapazes do sub-cla dos Páiw\>e CQl?ugi
w\lge durante a cerimonia da imposi
<;ao do ~ há2, estójo peniano. Conser
vam esta denomina9ao durante toda a 
vida. 

Ádu - son. de átu e ders. Concha. - -

A~úgo, jaguar ou on9a pintada 

Agúgo1 - ( = ái agúgo) ": áii, f elídeo ; 
ªºúgo2, pinta [felídeo com pintas J. De-

l 
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signa<;ao : 1. do jaguar ou on<;a ·pin
tada ( Felis uncia) ; 2. de qualquer hi
menóptero mutilídeo, vulgarmente de
nominado formiga-on<;a: apresenta 
pintazinhas semelhantes, na cór e na 
forma, a malhas de jaguar. 

1. Ca<;ada do jaguar 
1.1. Generalidades 
1.2. Utilidade prática da ca<;ada do . 

Jaguar 

1.1. Generalidades 

Em geral a ca9ada do maior e mais 
feroz felídeo das florestas brasileiras 
reveste-se de solenidade e visa abater 
urna fera para que sirva de --+ mQri, re
tribui<;ao, aos paren tes de algum de
fun to. É motivo de prolongadas festas 
e é urna cerimónia ritual e oficial. 
Muitas vezes, porém, tem um caráter 
individual e salienta a bravura, a co
ragem e a fór<;a. física do ca9ador. Se o 
animal alvejado e ferido por urna fle
chada nao morre logo e se revolta con
tra o índio, este aguarda sua investida 
empunhando com am\'>as as maos o 
arco e conservanqo-o em posi<;ao quase 
horizontal <liante de si. A vítima 
acomete e, firmando as patas anterio
res no mesmo arco, tenta esfacelar a 
cabe<;a do ca<;ador. O valor do bororo 
consiste em derrubar o felídeo for<;an
do-o a oscilar com hábeis movimentos 
do arco. Nos curtos momentos em que 
a fera se acha estendida no solo, pro
cura feri-la mortalmente com urna pon
ta do arco, a guisa de lan9a, ou com 
um punhal de osso. 

1.2. Utilidade prática da ca9ada do ja
guar 

Os bororo muito apreciam a pele, os 
dentes, as garras e a cauda do jaguar 
com os quais fabricam belos enfeites. 
Comem sua carne, embora, segundo 
tradi<;ao fidedigna, em tempos idos 
dela nao se alimentasseni. Em muitas 
le~das o jaguar é protagonista, mas 

Agúgo bíri 

quase sempre com papel pouco bri
lhante. Numa delas, intitulada "Jú~Q 
RQ", "Fa9anhas do Macaco", a on<;a é 
gostosamente ludibriada pelo macaco 
que, convidado a repartir um peixe 
que havia apanhado, a manda buscar 
fogo no horizonte para cozinhar o pe
tisco. A fera, lá chegando, percebe o 
engano, pois a brasa que o macaco 
lhe indicara era simplesmente o sol 
que se punha. Neste comenos o esper
talhao devorara a guloseima sozinho. 

Aªúgo, formiga-on9a (MRDB) 

Agúgo2 - son. de a!úgo e ders. Pinta. 

Agúgo ar~g\l - * agúgo1, jaguar; ar~g\l, 
femea [jaguar femea]. Designa<;ao: l. 
do jaguar femea; 2. de um ator da 
representa9ao --+ Agúgo-dóge Ar9e, os 
Jaguares. 

Agúgo Ba~oróro - Designa9ao de um 
ator da representa9ao --+ Agúgo-dóge 
ArQe, os Jaguares, denominado tam
bém Agúgo Im~9\l· 

Agúgo bíri - · * agúgo1, jaguar; bíri2, pele 
[pele de jaguar J. Designa9ao : 1. da 
pele de jaguar; 2. de certo tipo de --+ 

hQe ~-~\lgáw\l, esteira dos bororo, feita 
com pele de jaguar. 

l. Cerimónias relativas a pele de 
Jaguar 

1.1. Cerimónias preliminares 
1.2. Cerimónias propriamente ditas 



2. Notas e observa~6es 
2.1. Variante relativa as cerimónias 

preliminares 
2.2. Sistema de estirar e secar a pele 

3. Crítica 

l. Cerimónias relativas a pele de ja
guar 

1.1. Cerimónias preliminares 

No --+ Ar9e :t:-1!1~1"\l, ca9ada ritual, em 
que o --+ arQe maíw\I, ou seja o repre
sentante de um defunto, procura aba
ter urna on9a como --+ mQri, retribui-
9ao aos paren tes de um finado, há ce
rimónias especiais relativas a pele do 
felídeo. Apenas abatido o animal, o ma
tador executa algumas voltas ao redor 
dele e de um parente do finado. De
pois, agarrando a cauda do jaguar, faz 
a entrega simbólica a este parente, ªº 
qual pertencerá o cauro, dizendo: ía 
hQeré\l mQri : a-k\l~áW\l, a-kúie, ak-áo 
ga}e]éw\1, a~úgo rég.Q, (de) fulano 
(como) retribui9áo : teu tapete, teu co
lar, tua coroa ( de) jaguar eis i.e. eis 

. ' 
aqui como retribui9ao de fulano que 
morre'u, a pele de jaguar, que te servirá 
de tapete, os dentes que serao teu colar 
e as garras que te cingirao como co
roa. Ato contínuo os índios executam 
o Barége :t:-W\lge]él}Qe, Canto Sóbre as 
Feras. Logo a seguir, o arQe maÍW\l 
carrega as costas o animal in teiro a té 
ao pátio da aldeia, onde se repete a 
mesma cena da entrega. Se, como acon
tece freqüentemente, o representante 
do defunto nao teve a felicidade de 
matar o felídeo, nao lhe assiste o di
reito de conduzi-lo durante todo o tra
jeto, mas apenas o recebe do matador 
ao chegar perta da taba. Lá o esfolam, 
examinam o conteúdo das entranhas e 
esquartejam-no. A observa9áo dos in
testinos visa muitas vezes encontrar 
algum resto de alimento, de cujo no
me formam-se várias alcunhas com as 
quais seráo denominados o ca9ador, o 

A~úgo bíri 

A4.úgo bírl: lado do pelo. Esta pele, assim 
estirada e costurada, serve de esteira; as 
plumas dos cantos e da cauda recebem a 
designa9áo genériC<;l de a4.úgo ~ºáWl;l, enfeite 
do jaguar ( MRDB B59 3989) 

finado, seus pais e seu representante. 
Se p. ex. forem encontrados restos de 
iwá~, centopeia, o matador será cha
mado Vke Iwág\I É.pa i.e. matador do 
animal que se alimentou de centopeia; 
o finado será apelidado ArQe Vke Iwá
g\I Épa i.e. alma cujo alimento é a cen
topeia; a mae terá o nome de Vke Iwá
g\l (r~e i.e. máe daquele cujo alimento 
é a .centopéia ; o pai receberá o apelido 
de Vke Iwág\l (TQ i.e. pai daquele cujo 
alimento é a centopéia. 
1.2. Cerimónias propriamente ditas 

Continuando a cerimónia, o pai do 
defunto leva a pele, as garras e os den
tes para a choupana do cla <leste, onde 
quem recebeu a on9a ou outro cantor 
idóneo, com bápo-dóge k\lriré\l·ge, 
grandes maracás, entoa novamente o 

3 
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Barége :e-wt)gejél}Qe, Canto Sobre as 
Feras. Entrementes alguns homens vao 
buscar o matador para que, usando de 
seu privilégio, abra furos na peri
feria do couro, através dos quais se en
fiará urna corda para mante-lo estendi
do, durante a secagem. Depois, urna pa
renta próxima do finado dá um banho 
ao matador, derramando-lhe água so
bre as costas com um recipiente. Ter
minadas tais modalidades, a mesma 
mulher, reúne na própria choupana os 
parentes homens para com eles deter
minar os possuidores definitivos do 
couro, dos dentes e das garras do felí
deo. Por via de regra os dentes perten
cem a m ae do finado ou a urna sua pa
renta próxima e o couro aó parente ao 
qual foi feita a entrega simbólica da 
fera, de modo que a reuniao acenada 
tem apenas urna significa9ao, diríamos, 
cerimonial, e nao propriamente um va
lor determinante. Nessa mesma assem
bléia é marcado o possuidor do ~ agú
go ht)r~gi, garras de jaguar. Duran te a 
tarde um parente do finado convida 
todos para cantarem, primeiramente 
na choupana do defunto, e depois no 
bái má~a gejéWt), choupana central. Os 
cantos protraem-se por toda a noite ao 
redor da pele, e ne les tomam parte ho
mens e mulheres. Sao executados can
tos fúnebres e, pela madrugada, um 
canto para a ca9a, estando os canto
res as sen ta dos. Terminados os can tos, 
o couro é levado para a choupana do 
cla do finado. Com isto encerram~se as 
cerimonias relativas ao agúgo bíri, pele 
de jaguar, logo após a ca9ada, as quais 
se ~plicam também ao aígQ bíri, pele 
de su9uarana e as peles de ou tros f elí
deos de certo porte, como o aipo]iuré\l, 
jaguatirica, embora com pequenas va
riantes. Outra festa interessante é rea
lizada por ocasiao da entrega do ~ mc}
ri, recompensa ao matador do jaguar. 

Agúgo bíri 

Para pormenores sobre esta ~ barége 
~-~e999\l, banquete das feras. 

2.1. Variante relativa as cerimonias 
preliminares 
Se a aldeia estiver muito longe do 

lugar da ca9ada, depois da primeira en· 
trega simbólica da fera, entoa-se o Can
to Sobre as Feras. Terminado este, es
fola-se o animal, observam-se as entra
nhas, esquarteja-se e leva-se em peda-
9os a aldeia onde, colocando-se tudo 
no meio do pátio, renova-se a entrega 
simbólica apenas com a pele e, depois, 
continuam-se as cerimonias como no 
caso anterior. 

Bororo com grave traumatismo do couro 
cabeludo, conseqüencia de vitoriosa !uta 
com um acJ.úgo. Note-se a ausencia de . ca
belos e a recente cicatriza9ao 

2.2. Sistema de estirar e secar a pele 
A pele da fera é estirada entre qua

tro varas por meio de cordas que, a 
maneira de costuras, passam pelos fu
ros, abertos pelo representante do fi
nado. O couro seco tem quase o aspee-

• 



Agúgo bíri 9-iága 

to de um retangulo. Para tal, antes da 
secagem, a pele das pernas anteriores 
é costurada junto a da cabe9a, en
quanto a dos membros posteriores e a 
de grande parte da cauda é cortada. 
Com esta última prepara-se o ~ agú
go Q, espécie de coroa. Caso o tempo 
seja escasso para estirar a pele no dia 
da ca9ada, deixa-se esta opera9ao para 
o dia seguinte e as cerimónias relati
vas executam-se ao redor do couro, sus
penso a urna vara fincada no solo. 

3. Crítica 

Steinen indica erróneamente deter
minadas pessoas por direito possuido
ras da pele do jaguar. Na realidade o 
dono será sim um parente do finado, 
mas a escolha do ca9ador (Steinen 
1897: 389,. 1 Colbacchini-Albisetti afir
mam que, a nomes de bororo vivos, 
correspondem outros para serem usa
dos depois da morte. É inexato, pois 
acabamos de ver que o nome do de
funto é determinado por circunstan
cias acidentais. ( Colbacchini-Albisetti 
1942: 49-50). Note-se que podem surgir 
outros fatóres que determinam as al
cunhas, como p. ex. o fato da on9a ter 
sido matada nalgum lugar caracterís
tico, como seja num taquaral ou perto 
da água. 

Agúgo bíri Q-iága - * agúgo bíri, pele de 
jaguar; 01, ( d)ela; iága, cauda [retri
zes de aves na pele de jaguar l Desig
na9ao genérica das retrizes de arara 
com as quais os bororo omam a perife
ria da pele de jaguar, depois de seca. 

Agúgo b\lr~gi - * agúgo1, jaguar; h\lr~
gi, garra das patas posteriores [garra 
de jaguar]. Designa9ao : 1. de cada urna 
das garras das patas posteriores de ja
guar e de seu conjunto; 2. de certo 
tipo de ~ hQe ~!-áo kajejéw\1, coroa 
dos bororo, feíta com garras das pa
tas posteriores e anteriores de jaguar. 

1. Uso das garras de jaguar e de 
outros felídeos 

2. Possuidor das garras de jaguar 
1. U so das garras de jaguar e de 
outros felídeos 

Comas garras <leste e de outros felí
deos, amarradas fortemente sobre um 
suporte flexível em ferradura, os boro
ro preparam vários tipos de coroas. Na 
ocasiao de festas usam-nas sobre os ca
belos, comas extremidades das garras 
voltadas para cima. 
2. Possuidor das garras de jaguar 

Na reuniao de parentes destinada a 
determinar o possuidor do ~ agúgo 
bíri, pele de jaguar, marca-se também 
o possuidor das garras, que será um 
dos presentes. Este as recebe e entrega 
logo a um outro parente que proviso
riamente as amarra a guisa de coroa 
e as passa a um membro do cla dos 
BaágQ iel]áge Cel}egiwt}ge, se possível, 
o qual as usará no barége ~-~e9Q9\1, 
banquete das feras. Terminada a festa, 
as garras sao restituídas ao dono, que 
as dá a um paren te próximo para a con
fec9ao defintiva. 

A9úgo ht}r~ rá - Ossinhos das patas pos
teriores do jaguar. Com eles os bororo 
preparam as pontas de certo tipo de 
~ tt}gQ, flecha. 

A9úgo Ceré\1 - . n. p. ~ II V. 

Agúgo CQré\1 - * agúgo1, jaguar; cQré\1, 
o escuro [jaguar escuro]. Vard. me-

AQúgo CQré\l, on9a preta, vard. melanótica 
do jaguar 
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AgugQ~Q 

lanótica de jaguar (Felis uncia), que 
habita especialmente os pantanais de 
Mato Grosso, por conseguinte atual
mente forado "habitat1' da maior parte 
dos bororo. 

Casca de a~úgo í, caracterizada por listras 
longitudinais, que urna lenda narra terem 
sido tra~adas pelas garras de alguns j agua
res. :e.stes, perseguindo o herói lendário Arl, 
que se refugiara nos galhos da árvore, ·Cujo 
tronco naturalmente liso tinha sido tornado 

" extremamente escorregadio por meio de 
gordura de j aús, deslizaram repetidas vézes 
produzindo os sulcos que agora o cortam 

Agugc)gQ - * agúgo1, jaguar; dQ1, suf. 
[jaguar fazerl Transformar em jaguar, 
imitar o jaguar. conj. 1-:g.úre i!-agugQ
gQ, eu me imito (o) jaguar i.e. imito 
o jaguar; bári \Í-re agugc)gQ P\19\Íl!li, 
(o) xama dos espíritos ele transfor
mou em jaguar si mesmo i.e. o xama 
dos espíritos transformou-se em ja
guar ; nóge k\lg\Íre ~-mc)ge ~!-agugQrlQ. 
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Agúgo-dóge ~rú2o 

(os) meninos eles imitarao o jaguar. l 
Esta f. na primeira acep9ao, aplica-se 
ªº --+ bári, xama dos espíri tos, quan
do, segundo urna cren9a bororo, se 
transforma magicamen te em jaguar. 
Na outra significa9ao indica um fol
guedo infantil em que as crian9as, ga
tinhando e rugindo, imitam o jaguar. 

Agúgo-dóge Arc)e - Designa9ao : 1. de 
um --+ arQe ~-!awuJ~9\li, representa-
9ao; 2. dos atores da mesma. 

Agúgo-dóge ~~~2a - * agúgo1, jaguar; 
dóge, suf. pi. ec, ( d)eles; él}a, ferida 
[vegetal para ferir os jaguares]. Desig
na9ao de um --+ ~rúQo, vegetal mágico. 
1 Com esta f. denominam-se vários ve
getais, dos quais um é o paratudo, ár
vore do cerrado, com cujas fólhas e raí
zes carbonizadas e pulverizadas, os ín
dios esfregam-se o rosto e o corpo para 
serem felizes na ca9ada do jaguar e 
para evitarem os malefícios dos es
píritos. 

Agúgo-dóge ~'gúgo - Tipo de --.. bc)e 
~-p~J!l~ga999\l, pintura somática dos 
bororo. 

Agúgo-dóge :t;:-iáo - ~~ agúgo1, jaguar; 
dóge, suf. pi.~, ( d)eles; iáo, localidade 
[localidade dos jaguares]. Designa9ao: 
l. de um cór. afl. da esq. do Oroatj2Q 
K\lrlréQ, r. · Araguaia, a montante da 
foz do ia~Qré\lge :t;:-iáo, r. das Gar9as; 
2. de um cór. afl. da esq. do PQl}Q K1;1ri
ré\l, r. das Mortes, a montante da foz 
do PQ :t:~\lré\1, rib. Sao Marcos. 

Agúgo-dóge ~rúQO - * agúgo1, jaguar, 
dóge, suf. pi. ~' ( d)eles; ~rúl?o, ve
getal mágico [vegetal mágico contra os 
jaguares 1. Designa9ao de um --+ ~rúl?o, 
vegetal mágico. 1 Corn esta f. denomi
narn-se vários vegetais, como p.ex. ali
xeira e a lixeirinha, árvores do cerrado, 
as quais os índios atribuem virtudes 
mágicas. De fato esfregam-se o corpo 
com suas fólhas a fim de nao serem fe
ridos pelo felídeo, durante urna ca<;ada. 



A~úgo-dóge ~!Qré\l 

A~úgo-dóge ~!Qré\l - * a~úgo1, jaguar; 
dóge, suf. pi. ~t, ( d)eles; Q1, presa; 
ré\l, suf. sem. [fruta semelhafl;te a pre .. 
sas de jaguar]. Designa9ao. de um 
-4 ~rúºo, vegetal mágico. 1 É um cipó 
do cerrado com cujo carvao, pulveriza
do e temperado com kí~Q gúru, resina, 
os bororo tra9am riscos pelo rosto, a 
fim de facilmente encontrarem um ja
guar, nas ca9adas. Sua denomina9ao 
explica-se por produzir frutos alonga
dos em forma de presas de jaguar. 

A~úgo-dóge i::-vi~~a - * a~úgo1, ja
guar; dóge, suf. pi. ~' ( d )eles; viºQºª' 
lugar da matan9a [localidade da ma
tan<;a dos jaguares J. Cór. afl. da dir. do 
c. s. do PQQQ K\lriré\l, r. das Mortes. 

Aºúgo t~\l - Personagem lendária, pai 
dos geme<?s i::tgáwa Áre i::ºaw\{ré\l ou 
A~aiVio BQkQ~(>ri e i::igáwa Áre. 
- n. p. -4 II v. 

A~úgo ~ºáw\l - * agúgo1, jaguar; ~:ga, 
periferia; W\l, aquilo [ aquilo que está 
na periferia da pele do jaguar J. Plu
mas -4 áro que ornam alguns pontos 
da periferia da pele seca do jaguar, 
quando o dono dela é um membro do 
cla dos BaágQ Je1?áge. 1 Se o possuidor 
da pele é membro do cla dos BaágQ 
ieºáge CQºugiwl).ge, as plumas sao 
amarelas de arara e vermelhas de na
º\Ífe, ararapiranga. Neste caso o ador·· 
no recebe o nome de agúgo ~:gáw\l 
~~\lrév. Se o possui dor é um mem
bro do cla dos BaágQ Jeºáge Ce"Qegiw\Í
ge, as plumas sao todas vermelhas de 
na1?~e, ararapiranga, e o enfeite deno
mina-se agúgo ~:gáw\l \l-r\lgvré(I. Para 
outras no96es sobre a pele de jaguar 
-4 barége ~-keºQg\l, banquete das 
feras. 
- n. p. -4 II v. 

Agúgo ~:gáw\l ~k\lré\l - * agúgo ~:gáw\l, 
ornamento da pele seca de jaguar; 
~k\lré\l, o amarelo [o amarelo que é or
namento da pele seca de jaguar]. Desig-

na9ao genérica de plumas amarelas e 
vermelhas que ornam alguns pontos 
da periferia da pele seca de jaguar. 

Agúgo ~:gáW\l \l·~g\lré(l - * agúgo ~:gá
W\l, ornamento da pele seca de jaguar; 
\l, ( d )ele ; r1¡1gQré\l, o vermelho [o ver
melho que é ornamento da pele seca de 
jaguar]. Designa9ao genérica de plu
mas vermelhas que ornam alguns pon
tos da periferia da pele seca de jaguar. 

A9úgo í - * a9úgo1, jaguar; í, árvore 
[ árvore do jaguar J. V ar d. de paineira 
da floresta ( Bombacea). ! Sua casca 
mole é sulcada por listras longitudi
nais que urna lenda -4 11 v. afirma te
rem sido produzidas pelo escorregar 
das garras de jaguares que tentavam 
subir ao alto da árvore. Denomina-se 
também -4 powári gagururé\l í. 

Agúgó íka - Tipo de -4 b~íga, arco dos 
bororo. 

Agúgo im~9\l- * a9úgo1, jaguar; im~9\l, 
macho [jaguar macho J. . Designa9ao : 
l. do jaguar macho; 2. de um ator 
da representa<;ao -4 A9úgo-dóge ArQe, 
os Jaguares, denominado também A9ú
go Bakoróro. 

Agúgo J'árl - * agúgo1, jaguar; ji, 
( d)ele; iárl, toca [toca de jaguar J. De
signa9ao: l. de um cór. afl. da dir. do 
c. i. do K\lJÍQQ PQ Rururé\l, rib. Bar
reiro; 2. de um cór. afl. da esq. do c. 
m. do Bá~e i::-táo2, r. Itiquira: cór. 
Adugojare. 

A9úgo Kujaguré\l - Úesigna9ao de um 
ator da representa9ao -4 A9úgo-dóge 
ArQe, os Jaguares, denominado tam
bém Agúgo M~rl. 

A9úgo K\Íri - n. p. -4 II v. 

Agúgo K\lriré\l - n. p. --+ II v. 

A9úgo M~rl - Designa9ao de um ator da 
representa9ao -4 A9úgo-dóge Ar(>e, os 
Jaguares, denominado também A9úgo 
Kujaguré\l. 
- n. p. --+ 11 v. 
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AQúgo Q 

• 
A~úgo Q, colar de dentes de jaguar (MRDB 
B54 1827), 1 = Om140 

Agúgo Q - * agúgo1, jaguar; Q1, cauda 
[cauda ,do jaguar]. Designa9ao: 1. da 
cauda de jaguar; 2. de certo tipo de 
~ h9e ~!-áo kajejéwl), coroa dos bo
roro; 3. de certo tipo de ~ h9e ~-~á'ºa 
kajejéw\l, bracelete dos bororo; 4. de 
certo tipo de -t h9e ~~-~ra párl) kaje
jéwl), pulseira dos bororo. 1 A cauda 
do jaguar é retirada pelo próprio ma
tador, quando a pele é estirada e por 
ele entregue a um seu parente pró
ximo, para que a prepare a guisa de 
coroa. Urna vez pronta deixa-a a um 
membro do cla dos Páiw9e que natu
ralmente lhe dará urna recompensa. 
Para pormenores ~ agúgo híri, pele de 
Jaguar. 

AQúgo Q - * aQúgo1, jaguar; Q1, dente 
[dente de jaguar]. Designa9ao : l. de 
cada um dos dentes caninos e mola
res de jaguar e do seu conjunto; 2. 
de certo tipo de ~ h9e ~-~úie, colar 
dos bororo. 

8 

1. Usos do aQúgo Q, colar de dentes de 
jaguar 
1.1. Uso feminino 
1.2. U so masculino 

2. Crítica 

1. Usos do aQúgo Q, colar de dentes de 
jaguar 

1.1. Uso feminino 
Este colar é de uso feminino. Adap

ta-se ao pesco90 com urna su tache ou 
com um cordao de algodao. Pertence 
a mae ou parenta mais próxima do fi
nado para a qual foi abatido o jaguar 
como ~ m9ri, retribui9ao. Nao é difí
cil ver mulheres com vários <lestes 
adornos . Na festa ~ harége ~-~egQg\l, 
banquete das feras, o matador do ja
guar fura os dentes do felídeo e for
ma com eles um colar provisório que 
será usado durante esta cerimónia pelo 
mesmo indivíduo que cinge o ~ agúgo 

Velha índia ostentando vários colares, o 
maior dos quais é um a~úgo Q 



Uso m asculino do a~úgo Q, durante urna 
festa 

h\lr~gi, coroa de garras de jaguar. De
pq~s os entrega ao marido ou cunhado 
da mulher destinada a possuí-los defi
nitivamente, a fim de que termine o 
colar. 

1.2. Uso masculino 
O homem por vía de regra nao usa 

este adere~o diariamente. Seu emprego 
restringe-se as festas e aos atores de 
certas representa96es como p. ex. aos 
de ~ Ári-dóge ArQe, o Espírito Ári e 
Companheiros. 

3. Crítica 

Cruz diz que este colar é da espósa 
ou das filhas do defunto. Deve-se re
jeitar esta afirma9ao, pois esposa e fi
lhas do morto pelas leis das metades 
exógamas nao sao paren tas do fina<lo , 
visto pertencerem a metades opostas 
(Cruz 1944, XCVIII : 130). 

Agúgo ~ºº - -:e agúgo1, jaguar; Q~º-Q, 
dente incisivo [dente incisivo de ja
guar] . Designa~ao : 1. de cada um dos 

Agugóri 

dentes incisivos do jaguar e de seu con
junto ; 2. de certo tipo de ~ hQe ~-l!úie, 
colar dos bororo. 

Agúgo Q jorúl?o - * agúgo Q, dente de 
jaguar; ji, ( d)ele; orú\?o, vegetal má
gico [vegetal mágico contra os dentes 
do jaguar]. Designa9ao de um ~ ~rú
\?o, vegetal rnágico. 1 Com esta f. desig
nam-se vários vegetais, denominados 
também ~ agúgo-dóge ~'rú\?o. 

Agúgo O~wQga - n. p. ~ II v. 

Agúgo Óro - Designa9ao de um ator da 
represen ta9ao ~ Agúgo-dóge ArQe, os 
Jaguares. 

Agugor~QQe - »1r.agúgo1, jaguar; re2, 
ser; hQe, coisa [coisa semelhante a 
jaguar]. Qualquer objeto semelhante 
na forma ou na cor a um jaguar, ou 
que tenha rela9ao com ele. 

Agugóri - * agúgo1, jaguar; rí1, morro 
[morro do jaguar J. Designa9ao : l. de 
urna eleva9ao nas margens do T\lgQri 
J'áo, r. Diamantino, afl. da esq. do 
OroaríQQ K\lriré\l, r. Araguaia ; 2. de 
urna eleva9ao nas margens do c. i. do 
PQg\Í\?Q Ceré\l, r. Sao Louren90. 

Áe1, cordel fiado com cabelos humanos 
(MRDB BSl 1422), 1 = lSmOOO 
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Aºúgo \liorúºo 

A~úgo 1:1iorúºo - * ªºúgoi, jaguar; ..µ, 
( d)ele; orú2o, vegetal mágico [vegetal 
mágico do jaguar]. Designac;ao de um 
--+ ~rúQo, vegetal mágico. J É um ar
busto do cerrado, cujo carvao pulveri
zado e temperado com --+ kíºQ gúru, 
resina, é espalmado no arco de um ca
c;ador, para que este tenha feliz exito 
na cac;ada do jaguar. 

Aºúgo \lk-~ra rá - Ossinhos das patas 
anteriores do jaguar. J Com eles os 
bororo preparam as pontas de certo 
tipo de --+ t\ÍgQ, flecha. 

Aº\lrígi - son. de a!\lrígi e ders. Sua
vidade. 

Áe1 - vart. áii , pl. de áo. Cabelos , cor
del de cabelos humanos, pelos de felí
deos, felídeos, folhagens de palmeiras. 
var. i!-áe, a~-áe, áe, pag-áe, ceº-áe, tag 
-áe, ~!-áe, meu, teu, s~u, nosso ( incl.), 
nosso ( excl.), vosso, deles cordel de 
cabelos humanos . ... 
l . Extirpac;ao dos cabelos durante a 
agonia de um índio 

1.1. Modalidades 
1.2. Uso dos cabelos extirpados 

l. Extirpac;ao dos cabelos durante a 
agonia de um índio 
1.1. Modalidades 

Durante a agonia de um índio os 
parentes comec;am paulatinamente a 
extirpar-se os cabelos, continuando de
pois da marte dele. Conservam-nos em 

Arqueiro bororo com o antebra90 esquerdo 
protegido por um áe1 
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Áe ~iáo 

um há.ku, bandeja de tranc;ado de bró
to de palmeira, e, terminados os fu
nerais, entregam-nos ao --+ iáº\l, repre
sentante do finado, que, por sua vez, 
os dá a urna própria irma, que os passa 
a um cunhado para fiá-los. 

Ca9ador boro ro, ten do a cabe9a coroada 
por um áe1 

1.2. Uso dos cabelos extirpados 

O iáº\l pode usar o áe como coroa, 
que entao recebe o nome de aop~ga, 
ca bel o postic;o, mas só depois de ter 

abatido um jaguar como --+ mc}ri, re
tribuic;ao. Antes u sa-o enrolado no an
tebrac;o esquerdo; se fór membro do 
cla dos Iwagúºu-dóge enrola-lo-á no 
direito. Para pormenores --+ i!ága, fu
neral. 

, 
Ae2 - varts. áh, káe. A, ao, a, aos, as. var. 

i!-áe, a.k-áe, áe, pag-áe, ceº-áe, tag-áe, 
~!-áe, a mim, a ti, a ele, a nós (incl.), a 
nós ( excl.), a vós, a eles. exs. í-!\l mQº\l 
ká-re ~!-áe, minha ida terei nao eles a, 
i.e. nao irei até eles; aregQº\l ká-re 
káe, ( sua) chegada nao teve a, i.e. nao 
chegou lá. 

A~ºQ Áre - n. p. --+ II v. 

A~ºQ ttw.ré\l - n. p. --+ II v. 

A~ºQ tgáw\l - n. p. --+ II v. 

Áe JJ.-iáo - * áe1, felídeos ; ~' ( d )eles; 
iáo, localidade [localidade dos felí
deos]. Cór. afl. do Q~c}ge :t;:-iáo1, rib. 
Areia ou Floriano. 



Cabe9a de áere, urutau (MRDB) 
, 

A:e ~ºQgwa - * áe11 felídeos ; ~n, 
( d)eles; Qgwa, lábio [peixe com pintas 
semelhan tes as da regia o da bóca do 
jaguar]. Vard. de pequeno peixe. 

A~ia - * áe1, ca bel os; ía1, abertura [ aber
tura nos cabelos]. Tonsura, coroa, su
midade. ·var. i!-a~ia, ~-a~ia, \1!-a~ia, 

pag-a~ia, ce9-a~ia, tag-a~ia, ~!-a~ia, mi
nha, tua, sua, nossa ( incl.), nossa 
( excl.), vossa, deles tonsura. ! Indiví
duos de ambos os sexos podem usar 
urna espécie de tonsura, particular
mente por ocasiao de festas. As maes, 
as vezes, fazem-na aos filhos em qual
quer circunstancia. Consiste em cor
tarem-se os cabelos no vértice da ca
bec;a por um espac;o circular de 
,...., Om030 de diametro e orná-lo . com 
um -+ ~!ára JíW\1, cilindrozinho de fo
líolo de bróto de palmeira, recoberto 
de plumazinhas e encimado por penu-

Panorama aéreo do morro A~ia CQ 

gem branca. Supomos que esta co
roa tenha originado entre os civiliza
dos a denominac;ao de "bororos co
roados". 

A~ia CQ - * a~ia, sumidade; CQ, preto 
[morro cuja sumidade apresenta espes
sa e escura vegetac;ao]. Morro isolado 
a ,...., 25 Km ao norte da cidade de Güi
ratinga, denominado comumente MoJ."
ro Fortaleza. 

A~iá9Q - * a~ia, tonsura; dQ1, suf. [ton
sura fazer J. Tonsurar. conj. i-l!l*ga 
\l-ªúre i!-a~iá9Q, minha mae ela me 
tonsura i.e. minha mae me tonsura ; 
á-~e ~-re ak·a~iá9Q, tua mae ela te 
tonsurou i.e. tua mae te tonsurou; 
hQe ~-mQ9\l ká-re ~!·a~iá9Q rQga, (os) 
bororo éles nao eles tonsurarao ainda, 
i.e. os bororo ainda nao se tonsurara.o. 

A~ia9999 - vart. a~ia999\J.. * a~ia, 
tonsura; d99\I, suf. Tonsurado. ex. ba
rogwá!Q pag-a~ia9Q9Q mQ9e, amanha 
nós tonsurados seremos. 

A~ia9Q9\l - vart. a~ia9Q9Q. Tonsura
do. ex. tag-a~ia9c?9\l kéje, pa-rá m99e, 
vós tonsurados quando, nosso can
to teremos i.e. cantaremos depois que 
tiverdes sido tonsurados. 

A~ia9Q9\lré\I - * a~ia9Q9\l, tonsurado ; 
ré\l, suf. subst. Aquele que foi tonsu
rado. 

A~iákt.t - * a~ia, tonsura ; k*, abundan
cia [tonsura abundante J. Calvície. 1 A 
calvície, na acepc;ao dos povos civili
zados, é desconhecida entre os bororo. 
Só urna grave doenc;a, talvez, pode 
causá-la. Os cabelos, extirpados por 
ocasiao da agonia e morte de algum 
índio, reproduzem-se rapidamente. 
Para noc;óes sobre extirpac;ao -+ ~J!láe

re, luto. 
A~iakQréQ - * a~iák\I, calvície; ré\I, suf. 

poss. Aquele que é calvo. 

AeJ!lagt)9a - n. p. -+ II v. 
A~ºª - Lombos -+ ÍW\J., corpo humano. 

vart. i!·a~ºª' ak·a~ºª' \J.!·a~ºª' pag·a~ºª' 
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Par de braceletes aewára 

ce4-a~ºª' tag-a~ga, ~!-a~ga, meus, teus, 
seus, nossos ( incl.), nossos ( excl.), 
vossos, deles lombos. ex. kí \l!-a~ga, 
(de) anta seus lombos i.e. lombos da 
anta. 

A~gQ - n. p. ~ II v. 
A~ºQríga - ~" ? Vard. de cerambicídeo. 
Aerága - Cérebro, indistintamente ~ 

ÍW\l, corpo humano. 1 Para a var. ~ áe. 

Áere-dóge Arc?e 

Tranc;a de folíolos de palmeiras, usada na 
confecc;áo dos enfeites aewára 

Áere - * ? Vard. de urutau (Nyctibius 
grandis). 

Áere Agíri - n. p. ~ II v. 
Áere CQréQ. - Designa9ao de um ator da 

representa9ao ~ Áere-dóge ArQe, os 
Urutaus. 

Áere-dóge Ar«)e - Designa9ao : 1. de um 
~ arQe ~-!awuj~4\11, representa9ao ; 2. 
dos atores da mesma. 

Corte tradicional dos cabelos dos bororo 
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Áere-dóge ~ 'ªúgo 

Áere-dóge ~'ªúgo - Tipo de -+ hQe ~-p~
J!l~gaªQª\1, pintura somática dos bo
roro. 

Áere Kt}ª\1 - n. p. -+ II v. 
Áere T9roré\1 - Designa9ao de um ator 

da representa9ao -+ Áere-dóge Arc}e, 
os Urutaus. 

Aewára - Designa9ao : 1. de certo tipo 
de -+ hQe ~-~ajejéw\1, cinto dos boro
ro ; 2. de certo tipo de -+ hQe ~-~ág.a 
ka}ejéw\1, bracelete dos bororo ; 3. de 
certo tipo de -+ hQe ~~-~ra pár\1 kaJe· 
Jéw\l, pulseira dos bororo; 4. de certo 
tipo de -+ bQe ~!-áo kaJeJéw\1, coroa 
dos bororo. 

Ága1 - * á ( = áe1), ca bel os ; gá, quali
dade do que é esguio [conjun
to esguio de cabelos]. Cabeleira, fó
lhas de certas palmeiras. var. i!-ága, 
a~-ága, ága, pag-ága, ceª·ága, tag-ága, 
~!-ága, minha, tua, sua, nossa ( incl.), 
nossa ( excl.), vossa, deles cabeleira. 

P1:1~*ga, pente dos bororo (MRDB BSl 815), 
1 = OmlOS 

Mulher durante o luto, apresentando os ca
belos nao aparados. O colar denomina-se 
--+ k9eré\1 

l. Cultivo dos cabelos 
1.1. Corte e maneira de cortar 
1.2. Penteados tradicionais e parasi-

tas dos cabelos 
2. Cabelos durante o luto 
l. Cultivo dos cabelos 
1.1. Corte e maneira de cortar 

-Os bororo tem urna cabeleira basta, 
longa, intensamente negra e ordinaria
mente lisa. Aparam-na na fronte, hori
zontalmente até as temporas, que depi
lam, e depois até a altura da parte su
perior das orelhas, verticalm~nte. Com 
outro corte horizontal, reduzem os ca
belos sobre as orelhas que ficam assim 
parcialmente descobertas e os deixam 
crescer naturalmente na parte poste
rior da cabe9a. O utensílio usado para 
cortar os cabelos é um átu, conéha 
de água doce. Entre os cabelos e a 
fronte colocam um objeto resistente 
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Ága~ 

e largo como p. ex. um caco efe cera
mica e depois, usando as bordas afia
das da concha, a guisa de formao, 
aparam as pontas dos cabelos, fazendo 
habilmente pressao sobre os mesmos. 
As vezes a ceramica é substituída por 
urna segunda concha. 

1.2. Penteados tradicionais e parasi
tas dos cabelos 
Os homens muitas vezes amarram 

os cabelos dos ossos parietais em aípo 
J'ípa gQgv., birote das temporas. Os do 
occipício podem ser também amarra
dos em -+ aípo, birote do occipício. 
Penteiam-se com o P\lº\Íga, pente. Pro
liferam em suas cabe9as parasitas que 
as índias freqüentemente deixam reti
rar por amigas ou parentes, como si
nal de benevolencia. Os homens sao 
livrados <lestes insetos pela própria 
mae ou esposa. Quem os colhe, os 
come. 

2. Cabel9s durante o luto 

Por oc~siao da morte de um paren
te extir¡}am os próprios cabelos e dei
xam depois crescer os no vos, sem cul
tivo, durante todo o tempo do -+ ~

J!láere, .luto, qué as vezes se protrai 
até a morte do enlutado. 

Ága2 - son. de á~a2 e ders. Fígado; de 
á~aa e ders. Frescura ; de á~a4 e ders. 
Pala vra. 

AgáºQ - vart. de agáº\l e ders. Risco, 
listra. 

Agáº\l - son. de a~áº\l e ders. Risco, 
listra. 

Agái - Barbatana dorsal de um -. kárQ, 
peixe. É denominada também PQ~ ku
jaºaºáw\l. 

Agaré\l - * ága1, cabeleira; ré\l, suf. sem. 
[vegetal semelhante a urna cabeleiraJ. 
Designa9ao genérica da vegeta<;ao sub
aquática com aparencia de longa ca
beleira. 

Áge - son. de á~e e ders. Afli9ao. 
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Ági - son. de á~i2 e ders. Quadris. 

Agíri - son. de a~íri e ders. Penugem. 

Ág9 - son. de á~Q e ders. Palavra. 

Águ - son. de á~us e ders. Anim~l do-
.. ,, . 
mest1co. 

Á~ - son. de á~\l e ders. Frio. 

A~ríri . - son. de a~ríri e ders. Reme
xer de algo. 

Ag\Ír\l - son. de a~\Ír\l e ders. Salto. 

Ái1 - vart. áe1, pl. de áo. Cabelos, 
cordel de cabelos humanos, pelos de 
felídeos, felídeo, folha de palmeira. ex. 
mariº'ái, (de) buriti folha; ái kí, folha 
de palmeira ( com) secura i.e. folha 
seca de palmeira. 
- n. p. -+ II v. 

Áb - varts. áe2, káe. A, ao, a, aos, as. ex. 
iº·ágQ m~'ái ( = iº-ág9 m9ºe a-ái), 
minha palavra terei ti a i.e. falar-te-ei. 

Aiáre - n. p. -+ 11 v. 

Af~o - son. de aípo e ders. Birote do . , . 
occ1p1c10. 

Aiceré\l - * áh' felídeo ; ceré\l, o preto 
[felídeo pretoJ. Vard. de pequeno fe
lídeo escuro. 

Aíºa - vart. aÍº\l, pl. aiºáe. * ? Queren
<;a, desejo, gosto, vontade, amor. ex. 
i-Qgwa aíªa rel!láW\l, ( de) meu pai 
vontade era realmente i.e. é mesmo 
vontade de meu pai. Para ~ var. 
--> aídu. - . .. 

Aiªáe - pl. de aíªª· Queren9as. 

Aíª\l - vart. aíªa * ? Queren<;a, desejo, 
gosto, vontade, amor. var. i!-aíª\l, a~ 
-aÍº\l' aÍª\l, pag-aíª\l' ceª·ªÍª\l' tag-aí
º\l' ~!-aíº\l' minha, tua, sua, nossa 
( incl.), nossa ( excl.), vossa, deles que-
ren<;a. 

Aiº\ÍºQ - * aíº\l, queren<;a; d91, suf. [fa
zer queren9aJ. Fazer querer, fazer de-. 
sejar, fazer ter vontade, fazer amar, 



adular. conj. i-:Q.úre a~-aigvgQ, eu te fa
<;o querer; í-re ak-aigvgQ, eu te fiz que
rer; i-mQge ak-aigvgQ, eu te farei 
querer. 

Ai~v9\l - ~': ? Designa<;ao genérica de co
gumelos de cheiro fétido. 

Ai~\lré\l - ~': aíg\l, queren<;a ; ré\l, suf. 
poss. Aquele que quer, o obediente. ex. 
ai~vré\(-ge, ~-~Qg\l mQge i!-áºº' aque
les que querern. sua ida terao comígo, 
i.e. os que querern irao comigo. 

AígQ - vart. aígu. * áh, felídeo; gós, ver
melho [ felídeo avermelhado]. On<;a 
parda, su9uarana (Felis concolor). 

AígQ bíri - * aígQ, su9uarana ; bírh, pele 
[pele de su9uarana]. Designa9ao : 1. da 
pele de su9uarana ; 2. de um tipo de -7 

hQe ~-~\lgáw\l, esteira dos bororo. ¡ 
Tudo que se refere a -7 agúgo bíri, 
pele de jaguar, aplica-se também a 
aígQ bíri, com a diferen9a que o pos
suidor definitivo da pele será esco
lhido pelos parentes do finado. 

Fase da pintura do verso de um aígQ bírl, 
durante o --. barége ~-~e~Q~\l, banquete das 
fer as 

AígQ bíri Q-iága - * aígQ bíri, pele de su-
9uarana; 01, ( d )ela; iága, cauda de 
aves [ retrizes de aves na pele de su-
9uarana]. Designa<;ao genérica das re
trizes de araras com que os bororo 
omam a periferia da pele de suc;uara
na depois de seca. 

AígQ b\lr~gi, coroa de garras de su9uarana 
(MRDB BS2 886 ), 0 = Om250 

AígQ h\lr~gi - -:: aígQ, suc;uarana; h\lr~
gi, garra das patas posteriores [garras 
de su9uarana]. Designa9ao : 1. de cada 
urna das garras das patas posteriores 
de su<;uarana e de seu conjunto; 2. de 
certo tipo de -7 bc}e ~!-áo kajejéw\l, 
coroa dos bororo, feíta com garras das 
patas posteriores e anteriores de su .. 
9uarana. 

AígQ hvr~ rá - Ossinhos das patas pos
teriores de suc;uarana. 1 Com eles os 
bororo preparam as pontas de certos 
tipos de -7 tvgQ, flecha. 

AígQ-dóge ~~~ºª - * aígQ, su9uarana; 
dóge, suf. pl. ~e, elas; éºa, ferida [ve
getal para ferir as su9uaranas]. Desig
na9ao de um -7 ~rúºo, vegetal mági
co. 1 É o pau-doce ao qual os bororo 
atribuem virtudes mágicas, para facil
mente encontrarem e matarem urna su-
9uarana. Para tal fim antes de urna ca
<;ada esfregam o próprio rosto e o arco 
com pó de carvao de suas raízes. 

15 

• 



Cabe\:a de um m estre de canto coroada por 
um aígQ b\tr~gi, durante a fase final do 
--. barége ~~e~Q~\t, banquete das feras 

AígQ-dóge ~rú~o - ·k aígQ, suc;uarana; 
dóge, suf. pl. ~, ( d )eles ; ~rúl]o, ve
getal mágico [vegetal mágico das su
c;uaranas] . Designac;ao de um -> ~rúl]o, 

vegetal mágico. 1 É o páe ~-viaré\I í, 
tamboril, com cujas folhas verdes, os 
índios esfregam-se a pele e com cujas 
raízes carbonizadas, pulverizadas e 
temperadas com kígQ gúru, resina, tra
c;am riscos pelo corpo, antes das ca
c;adas, para evitarem que o felídeo os 
fira ou que os maus espíritos os pre
judiquem. 

Aig()g\I - n. p. -> II v. 

AígQ ~ºáw\I - * aígQ, suc;uarana ; ~ºª' 
periferia; W\I, aquilo [ aquilo que está 
na periferia da pele da suc;uarana]. Plu
mas que ornam certos pontos da pe
riferia da pele seca de suc;uarana a se-
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melhanc;a das da pele de jaguar. Para 
no~oes -> agúgo ~ºáW\I, plumas que or
nam a pele de jaguar. 

AígQ ~:gáW\{ ~k\lré\I - * aígQ, su9uarana; 
~:ga, periferia ; W\I, aquele; ~k\lré\I, o 
amarelo [o amarelo que está na peri
feria da pele seca da suc;uaranaJ. Plu
mas amarelas e vermelhas que ornam 
a pele seca da su9uarana, a semelhan
c;a das da pele de jaguar. Para no
c;oes -> agúgo ~:gáw\I, plumas que or
nam a pele seca de jaguar. 

A.ígQ ~ºáw\I \l·r\}gl;lré\I - * aígQ, suc;ua
rana; ~ºª' periferia; W\I, aquele; \1, 

( d )ele; r\}gl;lré\I, o vermelho [o verme
lho que está na periferia da pele seca 
de suc;uarana]. Plumas vermelhas que 
omam a pele seca de su9uarana a se
melhanc;a das da pele de jaguar. Para 
noc;oes -> agúgo ~:gáw\I, plumas que or
nam a pele seca de jaguar. 

AígQ J'áo - * aígQ, suc;uarana; ji, (d)ela; 
iáo, localidade [ localidade da su9uara
na l Cór. afl. da dir. do P()~Q K\lrlré\I, 
r. das Mortes, a montante do PQ]]Qre 
B~!\I K\lriré\I, Salto-da-Fuma9a. 

AígQ Q - * aígQ, suc;uarana; Q1, cauda 
[cauda de suc;uarana]. Designac;ao : 
1. da cauda de suc;uarana ; 2. de certo 
tipo de -> b()e ~!-áo kaJeJéw\I, coroa 
dos bororo. 

Aíg9 Q - ~-: aígQ, suc;uarana; ()1, dente 
[den te de suc;uarana]. Designa9ao : 1. 
de cada um dos dentes caninos e mo
lares da suc;uarana e de seu conjunto; 
2. de certo tipo de -> b()e ~-l!úie, colar 
dos bororo. 

Aíg9 <) J;::gáw\I - n. p. -> II v. 

AígQ Q~ºQ - ~-: aígQ, su9uarana; Q~:gQ, in
cisivo [incisivo de suc;uaranal. Desig
nac;ao: 1.· de cada um dos dentes in
cisivos de suc;uarana e de seu con
junto; 2. de certo tipo de -> h()e ~-kúie, 
colar dos bororo. 



AigQr~QQC - ~i: aígQ, suc;uarana ; re2, ser ; 
hQe, coisa [coisa semelhante a suc;ua
ranaJ. Qualquer objeto semelhante na 
forma ou na cor a suc;uarana, ou que 
tenha relac;ao com ela. 

AigQré\1 - >': aígQ, suc;uarana; ré\(, suf. 
sem. [animal com pelo semelhante ao 
da suc;uaranal Catita (Monodelphis 
gen.). 

AígQ \liorúQo - ~( aígQ, suc;uarana; t)i, 
( d )ela; orúQo, vegetal mágico [ vege
tal mágico da suc;uarana J. Designac;ao 
de um ~ ~rúQo, vegetal mágico. 1 É o 
douradao, arbusto do cerrado, com 
cujas fólhas os bororo esfregam o pró
prio arco, corpo e flechas, para serem 
felizes nas cac;adas e evitarem even
tuais ferimen tos. 

AígQ \l~-~ra rá - Ossinhos das patas an
teriores do jaguar. Com eles os bororo 
preparam as pontas de certo tipo de 
-+ tt)gQ, flecha. 

Aígu - vart. aígQ. Suc;uarana. 

AigúJQ - * aígu, suc;uarana ; ji, ( d )ela; 
ÍQ, pressao [fruto semelhante a pega
da da suc;uaranal Vard. de pequeno 
cará comestível. 

Ái J'áo - ,-r áh, felídeo; ji, ( d )ele; iáo, 
localidade [ localidade do felídeo]. De
signac;ao: l. de um cór. afl. do PQg\Í
QQ Ceré\1, r . Sao Lourenc;o; 2. de um 
cór. afl. da esq. do PoruQí, r. Porube 
Aidjau. 

AíJ~ - * áh, felídeo; 'ji, ( d)ele ; é, rosto 
[rosto de felídeo i.e. animal terrível J. 
Designac;ao : 1. de um animal fabuloso 
que os índios acreditam morar nas 
águas dos rios, das lagoas e na lama; 
2. de certo -+ ar\)e, espírito; 3. de cada 
ator das representac;óes -+ Aíj~-dóge 

Ar\)e, os Espíritos Terríficos e -+ Aíl~ 
-dóge Ipíe Ar\)e, as Ariranhas; 4. de 
cada zunidor de madeira usado na re
presentac;ao .~ Aíjt;-dóge Ar\)e; 5. de 
qualquer animal que habita na lama, 

Aíl~ ·. 

como ipíe, ariranha, Q~íwa, capivara, 
júre, sucuri, rú, sapo; 6. <le qualquer 
animal ou coisa extraordinária, grande, 
assustadora, maravilhosa; 7. de um 
chefe do reino dos mortos ; 8. de cada 
membro do cla dos ArórQC. 

1. Origem lendária do aíj~, animal fa
buloso, e do aíj~, zunidor de ma
deira 

2. Noc;óes acerca do aíj~, animal fa
buloso 

2.1. Noc;óes corretas 
2.2. Noc;óes erróneas 

3. Noc;óes acerca do aíJ~, zunidor de 
madeira 

3.1. Conceito 

3.2. Caráter misterioso 
3.3. Uso: modo e ocasióes 

3.4. Conceito erróneo 

3.5. Tipos de zunidores de madeira 

l. Origem lendária do aíj~, ·animal fa
buloso e do aíj~, zunidor de madeira 

A origem do aíJ~., animal fabuloso, e 
do aíj~, zunidor de madeira, é narrada 
numa lenda cujo resumo é o seguinte. 
O bororo Rul}úgu, do sub-cla dos Pái
WQe Cel}egiw1¡Íge, encontrou certa vez 
um interessante animalzinho que le
vou para a própria choupana e come
c;ou a criar numa pequena vasilha 
de água. Crescendo ele, o vaso tor
nava-se insuficiente e devia amiúde ser 
substituído por outros maiores. Cada 
vez que o renovava, Rul?úgu dizia: 
Aij~ºQ á~i iº'ái ! (De ) felídeo rosto 
faze-te mim a i.e. Faze-te rosto de 
onc;a para mim. i.e. Transforma-te em 
coisa extraordinár~a para mim. Adqui
rindo o aíj~ proporc;oes assustadoras, 
o índio Bai!ogógo, do cla dos ArórQe, 
achou conveniente reservar-se a pro
priedade do animal, alegando nao te
rem os PáiwQe enfeites e cantos dignos 
dele. Entao o ser fabuloso ensinou ad 
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novo proprietário a fabricar zunidores 
de madeira em forma de tabuazinhas 
lanceoladas, denominados também 
aíJ~·dóge. Serviriam de sua represen
ta9ao e lembran<;a, quando dele os bo
roro tivessem saüdade, pois ninguém, 
futuramente, poderia ver o animal. 
Baitogógo levou-o, depois, para um 
pantano e ordenou-lhe de lá ficar. Cada 
membro do cla dos ArórQe, desde 
aquele tempo, apelida-se também de 
Aíl~ Are, Dono do Zunidor. 

Ator da representa~áo ~ Aíj~-dóge ArQe, os 
Espíritos Terríficos. Seu corpo é revestido 
de tabatinga, barro branco, e as pinturas fa
ciais sáo de carváo pulverizado; denominam
se aíj~-dóge ~'4úgo, pintura dos Espíritos 
Terríficos 

2. No96es acerca do aíJ~, animal fa
buloso 

2.1. No96es corretas 
O estudo do texto bororo da lenda 

autoriza-nos a interpretar o verdadeiro 
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sentido de aíJ~, em todas as suas acep-
96es: de um ser misterioso, terrível, 
poderoso e aterrador, um extraordiná
rio ái, felídeo, capaz de causar os maio
res males aos bororo. 
2.2. No96es erróneas 

Colbacchini-Albisetti nao chegaram 
a interpretar perfeitamente a essencia 
do conceito de aíJ~, visto nao possui
rem o texto da lenda e tratar-se de um 
assunto de per si confuso ( Colbacchini
Albisetti 1942 : 255). Steinen tem 
idéias assaz vagas e superficiais apenas 
sobre o aíJ~, zunidor de madeira ( Stei
nen 1897: 383-7). 1 No ano de 1953, 
durante urna excursao as aldeias da 
hacia do PQg\ÍQQ Ceré9, r. Sao Louren-
90 e do PQQQ K1J.riré9, r. das Martes, 
tivemos ocasiao de exibir filmes de ca
c;adas na África nos quais apareciam 
numerosos hipopótamos. A vista deles, 
uníssono f oi o grito : aíj~. Como f oi 
dito, os bororo associam a idéia de 
aíJ~, a de animal que vive na água ou 
na lama. Nos primeiros tempos da ca
tequese salesiana, a mesma exclama
c;ao tinham feito ao verem gravuras 
de hipopótamos em nossos tratados de 
zoología. Comportamento semelhan
te tiveram no ano de 1908 os compo
nentes da banda de música os quais, 
de passagem por Buenos Aires, coro 
destino ao Rio de J aneiro, viram 
esses animais no jardim zoológico da 
capital argentina. Tais fatos origina
ram o engano de Colbacchini e de 

r 

outros, que identificaram o aíJ~ com 
o hipopótamo ( Colbacchini [ 1925 J : 
31 ). 

3. No96es acerca de aíJ~, zunidor de 
madeira 

3.1 Conceito 
Com esta mesma f. designam-se tam

bém delgadas tábuas lanceoladas, usa
das como zunidores, os quais deve
riarri lembrar o animal aíj~. Seu com-



Aíj~ 

Espalma9ao de um ator da representa9ao 
Aíj~-dóge ArQe com branco nQa, tabatinga, 
durante um ~ i!ága, funeral 

prirnento varia de ,..,, Om200 a ,..,, 
lm600. Suas faces sao ornadas com 
desenhos geométricos, as vezes simé
tricos. Nalguns há também plumas e 
penugem. As matérias primas de suas 
decorac;6es sao o irQgQº\I' carvao pul
verizado, para o preto ; a pasta de no
g.ógo, urucu, para o vermelho, e o nQa, 
tabatinga, para o branco. A cola que 

l 

prende a penugem é o kí~Q gúru, resi-
na vegetal. As madeiras empregadas 
no seu fabrico foram determinadas 
pelo próprio animal fabuloso e sao : 
híe í, jenipapeiro; koái, imbaúva; 
mág.a í, lixeira; · pa~agí, pateiro. 

3.2 Caráter misterioso 

O objeto tem caráter misterioso e 
sua vista é interditada a mulheres e 
crianc;as, sob pena de morte, por si
nistra influencia do próprio aíl~· Di
zem que o zunidor, se fór visto pelas 
mulheres, lhes causa morte em con
seqüencia de un1 edema ao ventre. 
Os homens sao tao ciosos dessa inter
dic;ao que, as vezes, ªº saberem de 
alguma mulher que transgrediu o 
preceito, preparam um -> ~rú~o, fei
tic;o, em forc;a do qual a culpada de
veria morrer. É o mesmo -> aíl~ 
\liorúJio, usado como preservativo má-

gico contra as influencias do~ maus 
espíritos pelo -> aí]~ épa, homem que 
agita o zunidor. Assim o mesmo vege
tal pode preservar ou prejudicar, se
gundo o uso. Nunca, porém, a mulher 
é matada com meios violentos. Mes
mo agora os bororo cercam de todo 
mistério e arcano os zunidores que 
conservam mergulhados em pantanos, 
perto dos rios, mas longe dos olhares 
indiscretos. Os exemplares, cujas fo
tografias ilustram nosso trabalho, fo
ram-nos entregues com muitos cuida
dos e devidamente empacotados. O zu
nidor é um verdadeiro tabu para mu
lheres e crianc;as : o rnais temido de 
todos. 

3 .3. U so : modo e ocasi6es 

Para o uso, um orifício aberto 
no centro da zona mais dilatada do 
zunidor, é atravessado por um cordel, 
amarrado a extreníidade de um aíJ~ 
í~a, vara flexível do zunidor, de com
primento vário, mas nao proporcio
nal. Na representac;ao -> AíJ~-dóge 
ArQe, os Espíri tos Terríficos 1 é mane
jado por operadores chamados tam 
bém aíJ~-dóge, que imprimem com am
bas as maos um movimento rotativo 
a vara. Sob a ac;ao da fórc;a centrífu
ga, a tabuazinha gira quase horizon
talmente sobre a cabec;a de quema di
rige, '-:;idquirindo um movimento de 
revoluc;ao ao redor da vara e de rota
c;ao sobre si mesma. Pondo em vibra
c;ao o ar, produz um som, cuja fre
qüencia é inversamente proporcional 
a sua grandeza e diretamente propor
cional a velocidade com que é agitada. 
O zunidor é usado apenas durante um 
-> i!ága, funeral, e, propriamente, nos 
últimos dois dias do tríduo que pre
cede a sepultura definitiva do cadá
ver, e no préstito da mesma. 
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3.4. Conceito erróneo 

Lévi-Strauss afirma que os zunido
res sao fabricados pelos membros da 
metade dos :t;:~eráe, embora sejam pa
trimonio dos membros da metade dos 
T\lgarége. Há um engano na interpre
ta9ao da mentalidade e expressao bo
boro: os zunidores sao privativos dos 
T\lgarége que mandam os :t;:~eráe "fa
bricar" i.e. fazer os aíj~-dóge i.e. a re
presenta9ao Aíl~-dóge ArQe, mas nao 
os zunidores. De modo que, embora 
os zunidores sejam preparados pelos 

~. 

T\lgarége, entretanto sao sempre usa-
-dos por atores da metade dos :t;:~eráe . 

. Relata também que viu estabelecer 
"une relation entre l' élément féminin 
du clan et ses emblemes ". Alicer9a-se na 
expressao "Ait'e Aréme", que ele in
terpreta "as mulheres do aíj~" e que 

: sup6e indicar' as mulheres do sub-cla 
dos Aró.ive Ce2egiw(tge. Antes de tudo, 
o zunidor nao é emblema de nenhum 
cla, mas é apenas um objeto priva
tivo do e,cla dos ArórQe. J á explicamos, 
na origem lendária do animal aíl~ e 
do zunidor, como cada membro do 
cla os ArórQe e, por conseguinte, tam
b.ém do sub-cla dos Aróive Ce2egiw\Í
ge, pode ser apelidado Aíl~ Áre. "Ait' e 

· Aréme ", provavelmente é corrupao da 
f. Aíl~ Arége, a _ qual pode indicar to
dos os membros do cla dos Aróive, in 
clusive as mulheres. Este fato, porém, 
nao autoriza a concluir que haja algu
ma rela9ao entre o elemento feminino 
do cla e o aíl~· (Lévi St'rauss 1936, 
XXVIII: 295 - 7). , 

20 

3.5. Tipos de zunídores de madeira 
Durante nossos estudos e excurs6es, 

pudemos organizar o seguinte elenco 
de zunidores: 

aíj~ a~iriré\l - * aíj~, zunidor; a~i
riré\l, aquilo que é ornado de penugem 
[ zunidor com penugem l Zunidor or
nado de penugem. 1 Há vários tipos, 

Aíj~ 

Tipo de aíj~ a~irirél¡l (MRDB BSl 1089), 
l = Om485 

Tipo de aíj~ a~iriré\l ( MRDB B52 978). 
1 = Om450 

todos eles caracterizados pela presen\:a 
de penugem branca. 1 Um tem as ex
tremidades pretas e o fundo de ambas 
as faces, vermelho, atravessado, em 
cada urna destas, por cinco listras lati
tudinais pretas. Urna faixa preta semi
circular, de concavidade para a extre
midade mais curta, une as extremida
des latitudinais. Penugem branca orna 
as bordas das faixas. Nas representa-
96es é u·sado pelos membros do sub
cla dos BQ~Q~Qri :t;:~eráe CQ°2ugiw(tge. 1 

Outro tem as extremidades pretas, o 
fundo de ambas as faces, vermelho. 
N urna delas urna faixa preta semi
circular, de concavidade. para a extre
midade mais curta, com um apendice 
central também preto, une as extremi
dades latitudinais. As bordas e o apen
dice sao ornados de penugem branca. 



Aíj~ 

Nas representac;6es é usado pelos mem
bros do sub-cla dos BQlfQ~Qri ~~eráe 
CQQUgiW\Íge; 

aíj~ ar~~\l - * aíj~, zunidor; ar~~\l, 
femea [zunidor femeal Zunidor fe
mea, ou seja, curto e grosso. Tem as 
extremidades pretas e as faces verme
lhas, com desenhos retangulares, divi
didos em quatro partes por dois seg
mentos normais, distribuídos em nú
mero de dez em cada face, ao longo 
das bordas do zunidor. Em ambas as 
faces urna faixa semicircular preta, de 
concavidade para a extremidade mais 
curta, une as extremidades latitudi
nais. Nas representac;6es é usado pelos 
membros do sub-cla dos Baá~Q ie~áge 
Cel?egiW\Íge C92ugiW\Íge ; 

aíj~ ha~oróro - * aíj~, zunidor; Ba
lf oróro, grande herói lendário com o 
corpo pintado em listras horizontais 
[ zunidor grande ou zunidor listrado]. 
Zunidor grande ou listrado. Com esta 
denominac;ao identificam-se dois tipos 
de z~nidores. [ Um tem as extremida
des pretas e as faces vermelhas. Nu
ma das faces urna faixa preta semi
circular, de concavidade para a extre
midade mais curta, une as extremida
des latitudinais. Nove riscos pretos pa
ralelos o ornam todo, no sentido de 
sua largura. Na outra apresenta ape
nas oito listras semelhantes. Na extre
midade mais curta há dois discozinhos 
de madrepérola encrustados a guisa de 
olhos. Nas representac;6es é usado pe
los membros do sub-c]a dos Baá~Q ie-
2áge Ce2egiw~ge CeQegiw~ge. 1 Outro, 
denominado também aíj~ ar~.~\l, tem 
as extremidades pretas e as faces, ver
melhas. Em ambas as faces urna faixa 
preta semicircular, de concavidade 
para a extremidade mais curta, une as 
extremidades latitudinais. Cinco lis
tras pretas paralelas o ornam todo no 
sentido de sua largura. Nas represen
tac;6es é usado pelos membros do sub-

Aíl~ 

cla dos Baá~Q ieQáge ée2egiw1Jge Ce-
2egiw4ge; 

Tipo de aíj~ ar~~\1 (MRDB B54 1809), 
1 = Om715 

Tipo de aíj~ ba~oróro (MRDB BSl 1093), 
1 = lm170 

Tipo de aíj~ ba~oróro (MRDB B54 1808), 
l = Om695 · 

aíj~ haruQárl;l - * aíj~, zunidor; ba
ruQán.t, horizonte [ zunidor que com 
sua colorac;ao quer imitar o horizonte 
coberto de alvas nuvensl Zunidor ho-
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Aíj~ 

Aíj~ ~QréQ (MRDB B54 1848), l = lm300 

rizonte. Tem ambas as faces totalmen
te brancas; 

aíl~ bQ~Q~Qri - * aíj~, zunidor ; her 
~Q~Qri, tatu-canastra. [ zunidor ornado 
como o tatu-canastraJ. Zunidor do 
tatu-canastra. Ambas as faces sao de 
um vermelho desmaiado e as extre-. 
midades, pretas. Urna faixa preta semi-
circular, de concavidade para a extre
midade mais curta, une as extremida
des latitudinais. Nas faces cinco lis
tras vermelhas latitudinais, com pe
quenos apendices normais também 
vermelhos ~ q uerem imitar a carapa<;a 
do tatu-canastra. Nas representa96es é 
usado pelos membros do sub-cla dos 
BQ~Q~Qri :t;:~eráe CQl?ngiW\Íge ; 

aíJ~ CQré\l - * aíj~, zunidor; cQré\l, 
aquele que é preto [ zunidor preto]. Zu
nidor preto. Nas representa<;6es é usa
do pelos membros do sub-cla dos Baá
~Q JeQáge CQQugiW\Íge CQQUgiW\Íge ; 

Aíj~ j'aiwQrél¡t (MRDB B54 1850), 1 = lm120 

22 

Aíj~ 

Tipo de aíj~ óro (MRDB B541807), 1 = Om375 

aíJ~. j'aiwQré\l - * aíj~, zunidor; ji, 
ele; iaiwQré\l, o embainhado [ zunidor 
com bainhal Zunidor com bainha. 
Suas extremidades sao pretas e am
bas as faces, vermelhas, atravessadas 
no meio e em sentido latitudinal por 
urna larga atadura de -7 mi~Qri, cipó 
imbé. Esta pode ser substituída por 
urna faixa preta de pó de carvao se
meada de pintas brancas. Numa das 
faces urna faixa preta semicircular, 
semeada também de pintas brancas, de 
concavidade para a extremidade mais 
curta, une as extremidades latitudi
nais. Nas representa96es é usado pelos 
membros do sub-cla dos Baá~Q JeQáge 
CeQegiw~ge CQºttgiW\Íge ; 

aíj~ kujaguré\l - -1: aíj~, zunidor; 
kujaguré\l, aquele que é vermelho (zu
nidor vermelho]. Zunidor de faces ver
melhas. É denominado também -7 aíj~ 
\l-IVg\lré\l ; 

Tipo de aíj~ óro ( MRDB B52 979), 1 = Oml 95 



Aíj~ 

Tipo de aíj~ \l-~igaré\l (MRDB BSl 1091), 
l = Om675 

aíJ~ óro - * aíJ~, zunidor; óro, filho 
[ zunidor filho i.e. pequeno]. Zunidor 
pequeno. Com esta denomina9ao iden
tificamos dois tipos de zunidores. 1 

Um temas extremidades pretas e am
bas as faces, vermelhas. Numa delas 
urna faixa preta semicircular, de con
cavidade para a extremidade mais cur
ta, une as extremidades latitudinais. 
Nas representa96es é usado pelos mem
bros do sub-cla dos BQkQg<}ri JJ.~eráe 

Ceºegi~ge. 1 Ou tro tem as extremida
des pretas e as faces, vermelhas. 
Ambas sao atravessadas por qua
tro listras latitudinais pretas. Nas re
presenta96es é usado pelos membros 
do sub-cla dos BQkQg<}rl )J.~eráe Ceºe-. , 
gIW\lge; 

aíJ~ \l-~igaré\l - * aíj~, zunidor ; \l, 
ele; kigaré\l, aquele que tem chifres 
[ zunidor com urna extremidade em 
cauda de andorinha, a semelhan9a 
de chifresl Zunidor em cauda de 
andorinha. Com esta denomina9ao 
identificamos dois tipos de zuni
dores. J Um tem as faces pretas, 
semeadas de pintas brancas elip
soidais. A extremidade mais longa ter
mina em cauda de andorinha. Nas re
presenta96es é usado pelos membros 
do cla dos Kíe. ! Outro tem as faces · 
pretas. Numa delas urna faixa branca 
semicircular, de concavidade para a 
extremidade mais curta, une as extre-

midades latitudinais. A extremidade 
mais longa termina em cauda de an
dorinha. Nas representa96es é usado 
pelos membros do sub-cla dos Kíe Ce-

ºegl~ge; 
aíj~ \l·rQg\lré\l - * aíJ~, zunidor; \l, 

ele ; r\lg\lré\l, o vermelho [ zunidor ver-

Tipo de afj~ \l-~garé\l (MRDB B54 1800), 
1 = lm140 

Tipo de aíj~ \l·r\(g\lré\l ( MRDB BS4 1799), 
1 = lmlOO 

Tipo de aíj~ \l•r\(g\lrél¡l _(MRDB BSl 1092), 
l = lm220 
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Aij~ Akíri 

melho l Zunidor de faces vermelhas. É 
denominado também ~ aíj~ kujagu
rét.t. Com esta designa~ao identifica
mos dois tipos de zunidores. 1 Um tem 
as extremidades pretas e ambas as fa
ces, vermelhas. Ao longo de cada bor
da e de cada face sao distribuídos sete 
semicírculos pretos, divididos em duas 
partes por um risco normal as bordas, 
o qual gera duas metades, em cada 
urna das quais há duas ou tres pinta
zinhas também pretas. Em urna das 
faces a extremidade preta superior pro
longa-se pelo corpo do zunidor com um 
largo apendice preto. Nas representa
~6es é usado pelos membros do sub
cla dos BaágQ ÍeQáge CQQUgi~ge BQe 
J;:-iagaga~ge. 1 Outro tem as extre
midades pretas e as faces vermelhas. 
N urna delas urna faixa preta semi
cjrcular, de concavidade para a extre
midade mais curta, une as extremida
des latitudinais. Em cada face, ao lon
go das bordas, apresen ta semicírculos 
pretos, se!Ilelhantes aos do zunidor an
terior, mas sem pintas. Nas represen
ta~6es é usado pelos membros do sub
cla dos BaágQ ÍeQáge CeQegiw1¡Íge BQe 
J;:-iagagaw\1ge. Cada um <lestes zunido
res pode ser denominado também aíj~ 
ar~g\1, zunidor femea, em fón;a dos de
senhos de suas bordas que estilizamos 
genitais externos femininos. 

Aíj~ Akíri - n. p. ~ II v. 

Aíj~ akirirét.t - Tipo de ~ aíj~, zun1· 
dor de madeira. 

Aíj~ ákQ - -:( aíj~, zunidor; ákQ, som 
[ som do zunidor]. Designa~ao : 1. do . 
zunido produzido pelo ~ aíj~, zunidor, 
quando agitado; 2. de um cór. afl. da 
esq. do c. m. do ia~Qrét.tge J;:-iáo, r. 
das Gan;as: cór. do Engano ou Aijaco; 
3. de um cór. afl. da dir. do Má~e J;:-iáo, 
cór. Areias: cór. Jacó, na cidade de 
Poxoreu. 
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Aíj~ ~Q Ki~ge 

Aíj~ a~QgQ - * aí}~ á~Q, zunido do zu
nidor; dQ1, suf. [ fazer zunir o zunidor]. 
Agitar o zunidor fazendo produzir um 
zunido. conj. i-ºúre aíj~ ak99Q, eu agi
to o zunidor; h9e ~-re aíj~ a~QgQ, (os) 
bororo eles agitaram o zunidor; ar~9\1 
rógu pag\19\Í-re hQe ~-m99e aíj~ a~QgQ 
k9gi, (a) menina medo teve (os) bo-

. roro eles agi tarao o zunidor porque 
i.e. a menina terá medo quando os bo
roro agitarem os zunidores. 

Aíj~ Á~Q Ki~ge - .,, aíj~ ákQ, zunido do 
zunidor de madeira; ki~ge, aves [lam
bedor do zunido do zunidor de ma
deira, freqüentado por aves J. Desig
na~ao : 1. de um lambedor nas mar
gens do ÍakQrét.tge J;:-iáo, r . das Gar-
9as ; 2. de um lambedor nas margens 
do PoruQí, rib. Porube Aidjau. 1 Naque
les lambedores o vento produz um zu-

Aíj~ a!úgo, pinturas somáticas, no peito e 
nos bra9os de um dan9arino. 



AíJ~ Áre 

nido semelhan te ao dos zunidores de 
n1adeira. 

Aíj~ Áre - -:, aíj~, zunidor; áre1, possui
dor [dono do zunidor]. Designac;ao de 
cada membro do cla dos AtórQe, dos 
quais é privativo o ~ aíl~, zunidor de 
madeira. 

Aíj~ ar~4\1 - Tipo de - aíj~, zunidor 
de madeira. 

AíJ~ a!úgo - * aíJ~, zunidor; a!úgo, pin
tura [pintura do zunidor ]. Designa9ao: 

' 
l. de um - bc}e ~-~jíw\1, pintura fa-
cial dos bororo; 2. de um - bc}e ~-p~
tp~ga4c?4\1, pintura son1ática dos bo
roro; 3. de certa pintura feita sobre 
um tipo de - aíJ~, zunidor de madei
ra; 4. de certo tipo de pintura usada 
pelos b ororo no verso de peles secas 
de onc;a e executada durante o ~ ba
rége ~-ke~c?4\l, banquete das feras. 
- n. p. - 11 v. 

Aíj~ bakoróro - Tipo de - aíJ~, zu
nidor de madeira. 

Aí}~ baru\?ár\J - Tipo de -
dor de madeira. 

, ., . 
aIJ~, zun1-

Aíj~ hQkQ4c}ri - Tipo de - aíj~, zuni
dor de madeira. 

AíJ~ Ceré\l - n. p. - 11 v. 
AíJ~ cQréQ - Tipo de - aíJ~, zunidor de 

madeira. 

Pintas de jaguar que originaram a estiliza-
9áo da pintura somática aíj~ a!úgo 

Aíj~ íka 

Aij~ºQ - -:, aíJ~, ser terrífico ; d·Q 1, suf. 
[ fazer um ser terrífico J. Transformar 
em coisa extraordinária, tornar-se um 
ser superior, transformar em espírito 
terrível. conj. aij~4Q áki ~'ái, tornar
te um ser superior mim a i.e. trans
forma-te em um ser superior para 
mim. 1 Para melhor compreensáo désse 
exemplo - aíJ~, animal fabuloso. 

Aíj~-dóge - Designa9ao dos membros 
do cla dos ArórQe. 1 Cada um é denomi
nado também Aíj~ Áre. Para pormeno
res - aíj~, zunidor de madeira. 

Aíj~-dóge Arc}e - Designac;ao : 1. de cer
tos - arc}e, espíritos; 2. do - arc}e 
~-!awuj~4\11, representac;ao homóni

ma; 3. dos atores da mesma. 
Aíj~-dóge ~, ºúgo - Designac;ao : 1. de 

um tipo de - bc}e ~-~jíwQ, pintura fa
cial dos bororo; 2. de um .tipo de 
~ b«}e ~-p~tp~ga494\1, pintura somáti
ca dos boro ro. 

Aíj~-dóge Ipíe Arc}e - Designac;ao : l. de 
um ~ arc}e ~-!awu!~º\11, representa-
9ao; 2. dos atores da mesma. 

Aíj~-dóge Ipíe ~'ºúgo - Tipo de - bc}e 
~-P~l!l~gaºQº\l, pintura somática dos 
boro ro. 

Aíj~ ~k\lréQ - n. p. - ll v. 
Aíj~ ~ºáwt.t - * aíj~, zunidor; ~ºª' per i

feria; wt.t, aquéle [aquele ornamento 
que está nas bordas do zunidor J. De
signac;ao genérica das plumas coloca
das como ornamento a certos tipos de 
zunidores de madeira. 
- n. p. ~ 11 v. 

Aíj~ épa - -1, aíj~, zunidor ; épa, para 
[ indivíduo para o zunidor J. Indivíduo 
que agita ou carrega o zunidor, du
rante a representa9ao - Aíj~-dóge 
Arc}e, os Espíritos Terríficos, ou du
rante o préstito fúnebre de um - i!á
ga, funeral. 

Aíj~ íka - * aíj~, zunidor; íka, vara [va
ra do zunidor J. Longa e flexível vara. 
Em sua extremidade superior amarra-
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Aíj~ JáiwQ 

se por meio de um cordel o - aíJ~, 
zunidor de madeira, para que se possa 
agitar durante as representa96es. 

Aíj~ JáiwQ - n . p. - ll v. 
Aíj~ j'aiwQré\l - Tipo de - > aí!~, zu

nidor de madeira. 

Aíj~ k\Íº\l - * aíj~, zunidor; k\Íº\l' grito 
[grito do zunidor J. Zunido que o 
- aíj~, zunidor de madeira, produz 
ao ser agita do. 
- n. p. - II v. 

Aíj~ K\lg\Íri - n. p. - II v. 
Aíj~ kujaguré\l - Tipo de - aí!~, zu

nidor de madeira. 

Aíj~ mar\lgQº\l - ~-: aíj~, animal desco
munal ; mar\lgQº\l, lagarta [grande la
garta J. Vard. de grande e rara larva. 

Aíj~ m\Íga - * aíj~, ator das represen
ta96es Aíj~-dóge Ar\)e, os Espíritos Ter
ríficos e Aíl~-dóge Ipíe Ar\)e, as Ari
ranhas ; m\Íga, lugar [lugar dos ato
res dessas representa96es]. Pequena 
área circular, limpa e oculta onde os 
atores das representa96es citadas se 
preparam. 1 Dista da aldeia ,.., SOOm e 
chega-se a ela pelo - aíj~ r~a, cami
nho dos atores. É denominada tam
bém tQº\Íio hQrQrQ. 

Aíj~ O~w\)ºa - n. p . - II v. 

Aíj~ óro - Tipo de - aíj~, zunidor de 
madeira. 
- n. p. - II v. 

Aíj~ Pá~ - .¡( aíj~, zunidor ; pár\l, iní
cio [canto antes do início da repre
senta9ao - Aíj~-dóge Ar\)e, os Espíri
tos Terríficos]. Designa9ao de um can
to executado na noite que precede o 
terceiro dia do tríduo final de um 
- i!ága, funeral. 

Aíj~ r~a - ·k aíl~, ator das representa-
96es Aíj~-dóge Ar\)e, os Espíritos Ter
ríficos, e Aíj~-dóge Ipíe Ar\)e, as Arira

. nhas; r~a, caminho f caminho dos ato
res destas representa96esJ. Caminho, 
situado a oeste da aldeia, pelo qual 
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os atores das representa96es citadas, 
devem passar quando entram na pra
~~ da aldeia. É denominado também 
ar\)e ~-r~a, caminho dos espíritos . 

Aij~r~l]Qe - 'Ir aíj~, ser descomunal; re2, 
ser; b\)e, coisa [ coisa como um ser 
descomunal]. Qualquer pessoa ou ser 
extraordinário, grande. 

Aij~ré\l - ~" aíJ~, ser descomunal; ré\l, 
suf. sem. [coisa como um ser desco
munal]. Aquele ou aquilo que é ex
traordinário, grande. 

Aij~ri - * aíj~, animal fabuloso; rí1, pe
dra [ pedra do animal fabuloso]. Lo
calidade na margem esq. do c. s. do 
Taºári l}má:g.a, r. Prata, afl. da esq. do 
PQg\ÍQQ, r. Vermelho. 1 Lá as águas 
abriram um fundo e comprido canal 
na laterita e os bororo afirmam que 
nele se ouve a voz do aíj~, animal fa
buloso. 

Aij~ri BQrQrQ - ~" Ail~ri, localidade na 
margem esq . do c. s. do Taºári l}má
:g.a; bQr<)rQ, aldeia [ aldeia numa locali
dade na margem esq. do Taºári l}má
:g.al Antiga aldeia nas margens do c. 
s. do Taºári l}má:g.a, r. Prata. 

Aíj~ \liorúl]o - * aí!~, animal fabuloso ; 
\ÍÍ, ( d)ele ; orú1?o, vegetal m ágico [ve
getal mágico do animal fabuloso]. De
signa9ao de um - ~rúl]o, vegetal má
gico. 1 É a boca-dé-sapo com cujas raí
zes carbonizadas, pulv~rizadas e tem
peradas com kíºQ gúru, resina, os ín
dios desenham riscos sobre o corpo das 
crian9as para que cres9am rapidamen
te e robustas, como o - aíj~ da Jenda. 
É também usado pelo homem que agi
ta o zunidor e pelas mulheres e crian
pas para evitarem as más influencias 
do aíj~, durante certas representa96es. 
O mesmo vegetal serve ainda para en
fei ti9ar e castigar mulheres que te
nham quebrado o tabu olhando o zu
nidor. Para alguns pormenores - aíj~, 

zunidor ·de madeira. 



Aíj~ \l-~garé\l 

Aíj~ \l-~garé\l - Tipo de --+ aíj~, zu
nidor de madeira. 

Aíj~ \l-~gvré\l - Tipo de -> aíj~, zu
nidor de madeira. 

AikígQ - * áh, felídeo; kígQ1, periquito 
[felídeo como periquito i.e. pequenol 
Jaguatirica (Felis pardalis). É denomi
nada também aipo~uré\l ou awQgQ
gQri. 

- n. p. --+ II v. 

Aikúru béce - -:( áh, felídeo; kúru béce ? - -
Vard. de pequeno felídeo. 

Ái Kurugúgwa - n. p. --+ II v. 

Aimagág\l - * ? Pau-do-serrote. É um ar
busto da floresta cujos frutos sao re
servados ao -~ bári, xama dos espí
ri tos. 

Aim~aré\l cQré\l - -}( aim~aré\l, pequeno 
felídeo ; cQré\l, aquele que é escuro 
[ pequeno felídeo escuro]. Gato-mou
risco ( Felis yaguarundi). 

Aim~aré\l kujaguré\l - * aim~aré\l, pe
queno felídeo; kujaguré\l, aquele que 
é avermelhado [pequen o felídeo par
do J. Vard. de pequeno felídeo. 

AÍJ!lQ - * ? Banho. exs. bQe ~-re ~!·aÍJ:!lQ 
k1J.ri ~n-Qgwáge ak~g\l kéje, (os) bo
roro eles foram seu banho logo seu 
alimento acabado quando i.e. os bo
boro tomaram banho logo depois da 
refei<;ao ; i-mQgu ká-re i!-aÍJ!lQ i-kQgQg-.J. 
-re kQgi, eu terei nao meu banho, eu 
doen<;a tinha porque i.e. nao tomarei 
banho porque estou d?ente. 1 Os bo
roro tomam banho em água corren
te, em qualq.uer tempo e lugar, mes
mo logo após as refei<;6es e até no 
paroxismo da febre. Na choupana, em 
caso de doen<;a, derramam água sobre 
o doente. Antes de conhecerem o sa
bao, usavam tabatinga e gorduras 
como detergentes das resinas. 

AiJ!lQga - * aÍJ!lQ, banho; da1, suf. Lu
gar do banho ; banheiro ( neol.). ex. 

Aípo 

i!-aiJ!lQga pur~g\l núre, meu lugar do 
banho perto está. 

AiJ!lQg\l - ~·( aÍJ!lQ, banho; d\11, suf. Ba
nho. ex. ceg-aiJ!lQg\l kéje, h\lh\l!\Í·re, 
nós banho quando, chuva houve i.e. 
depois de termos tomado banho, 
choveu. 

AiipQg\lré\l - * abpQg\l, banho ; ré\l, 
suf. poss. Aquele que tomou banho. 
ex. ipáre aiJ!lQg\lré\l·ge ~-rQkQwQg\Í-re 
k\lgár\l kéje, (os) mo<;os aqueles 
que tomaram banho, sua a9ao brin
cadeira tiveram areia sobre i.e. os 
mo<;os depois de terem tomado ba
nho brincaram na areia da praia. 

Aipara~ára - n. p. ~ II v. 

Aípo - * áh, cabelo; pó, intumescencia 
[intumescencia dos cabelosl Birote 
do occipício. var. son. i!-aípo, ak-aípo, 

Aim~aré\l CQré\l, gato-mourisco (CM ) 

Aim~aré\l kujaguré1¡1 (CM) 
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Aípo 

Chef e boro ro ao sair de um banho fluvial 

aípo, pag-aft>o, ce~-aíl]o, tag-aíl]o, ~!

aíl]o, meu, teu , seu, nosso ( incl.), nos
so ( excl.), vosso, deles birote do 
occipício. 1 Para amarrarem o ca
belo em birote, usam um áe, cor
del de cabelos humanos, ou qualquer 
enfeite ou atilho conveniente, que en
rolam nos cabelos. Podem reduzir o 
aípo a propor96es menores, enrolan
do-o sóbre sí mesmo e, nesse caso, 
chama-se aípo pe!<)ri, birote pequeno. 
O aípo é de uso masculino, salvo ra-. . -r1ss1mas exce9oes para urna ou poucas 
mulheres, durante certas representa-
96es como p. ex. ~ iakómea-dóge 
Ar<)e, os Espíritos iakómea-dóge, Ará
:rve Arc)e, as Piraputangas . Também os 
cabelos da regiao parietal podem re
ceber semelhante penteado, que se de
nomina aípo j'ípa g<)g\I, birote das 
temporas. Esse último pode ser usa-
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Cabelos do occipício penteados em aípo e 
ornados com vários bQe ~-~ga, pregos para 
os cabelos. 

do indistintamente por indivíduos de 
ambos os sexos. 

Aipol]uré\I - * ái1, felídeo ; pol]urét,t, o 
escuro [felídeo de pelo escurol Ja
guatirica ( Felis pardalis ). É denomina
da também aikí~Q ou awQgQ~Qri. 1 A 
matan9a de urna jaguatirica pode ser
vir de _; m<)ri, retribui9ao aos paren
tes pela morte de um índio, e origina 
as mesmas festas que o --+ a~úgo, ja
guar, e o aígQ, su9uarana, embora com 
menor solenidade. 

Aipo~uré\1 híri - * aipol]uré\J., jaguati
rica; híri2, pele [pele de jagua
tirica]. Designa9ao : 1. da pele de 
jaguatirica; 2. de um tipo de --+ h<)e 
~-k1¡1~áW\l, esteira dos bororo. 1 Quan
do um bororo abate urna jaguatirica, 
pode-se fazer em sua honra urna mani
festa9ao juntamente com a festa 

AipoQurét;I, j aguatirica ( MRDB ) 



~ harége ~-keQQQ\1, banquete das fe
ras. Nesse caso a pele de jaguatirica 
pode receber pinturas como as do 
~ aQúgo híri, pele de jaguar ; nao se 
realizando nenhuma solenidade é 
apenas tingida no verso com pasta 
vermelha de nogógo, urucu. 

AipoQuré\f h\lr~gi - ~~ aipoQuré\1, jagua
tirica ; h1;1r~gi, garra das patas poste
riores [garras de jaguatirica ]. Desig
na9ao: J. de cada urna das garras das 
patas posteriores de jaguatirica e de 
seu conjunto; 2. de certo tipo de ~ 
hQe ~!-áo kajejéw\1, coroa dos bororo. 

AipoQurél¡lge ~rúQo - -1: aipoQuré\1, ja
guatirica; ge, suf. pl. ~, ( d )elas; ~rú
l)o, vegetal mágico [vegetal mágico das 
jaguatiricas J. Designa9ao de um 
~ ~rúl}o, vegetal mágico. 1 É um ar
busto do cerrado, usado no mesmo 
modo e com a mesma finali.dade que 
o ~ aígQ-dóge ~rúl)o. 

Aipo1)1-..ré\I Q - ·k aipo~urél¡l, jaguatiri
ca; Q1, dente [dentes de jaguatirical 
Designac;ao : 1. de cada um dos den
tes de jaguatirica e de seu conjunto, 
exceto os incisivos; 2. de certo tipo 
de ~ h(>e ~-kúie, colar dos bororo. 

Aipol)uré\l \l-!(>ri rá - Ossos das pernas 
posteriores da jaguatirica. Com eles os 
bororo preparam as pon tas de certo 
tipo de ~ t(lgQ, flecha. 

Aípo j'ípa gQg\l - ;'( aípo, birote; ji, 
sua ; ípa, margem ; gQg\l, amarrac;áo 
[ birote amarrado nas margens da ca
bec;a J. Birote das temporas. Para nO
c;oes ~ aípo, birote do occipício , 

Aípo pe!Qrl - * aípo, birote do occipício ; 
pe!(>ri, pequenez [ pequeno birote do 
occipício]. Birote do occipício amarra
do sobre si mesmo. Para noc;oes ~ 
aípo, birote do occipício. 

Airé\11 - * áii, fólha de palmeira; ré\l, 
suf. sem. [ manifestac;áo mórbida se
melhante ao movimento de urna fo-

Áiwo épa 

lha da palmeira]. Vertigem. ex. aire(l
·re i!-ál)Q i~áre i-W\lQ(l-re, vertigem era 
mim com, por isso eu queda tive i.e. 
sofri de vertigem,' por isso caí. 

Airé\12 - ;'( ? Quisto sarcóideo encon
trado, as vezes, entre os músculos e 

· a derma dos animais. 

Airógu - -1: ái1, folha de palmeira ; rógu, 
pequenez [ pequena folha de palmeira] . 
Folíolo de fólha de palmeira, indistin
tamente, mas nao de broto. 

Alr(lgQ - ;'( áii, fólha de palmeira; r(tg\l, 
brilho [fólha de palmeira com brilho J. 
Fólha entreaberta de palmeira. 

Áiwo - ·/( ? Olhada, visao, observac;ao, 
reparo. ex. i!-aiwó-re, máre i-Qf\IQ\l-WQ 
ká-re jí, eu olhada tive, mas eu visao 
para, nao tive ele i.e. olhei, mas 
- . nao o vi. 

AiWQQQ - ;'( áiwo, olhada; dQ1, suf. 
[olhada fazer] . Fazer olhar, fazer ver, 
fazer observar, fazer reparar. conj. 
1-gúre ak-aiWQQQ, eu te fac;o olhar; 
í-re i!-aiWQQQ, eu me fiz ver i.e. eu 
olhei ; \f·IDQQe pag-aiWQQQ, ele fará nÓS 
ver i.e. far-nos-á olhar. 

AiwoQ(>Qa - * áiwo, olhada; d(>Qa, suf. 
Lugar donde se faz olhar, lugar donde 

, se faz ver, lugar donde se faz observar. 

AiwOQQQ\l - * áiwo, olhada; dQQ\l, suf. 
Feito olhar, feito ver, feito observar, 
feito reparar. ex. á-re i!-aiwoQQQ\I kéje, 
i-Q~~\l-WQ·re jí, tu me feito olhar 
quando, minha visada para, tive ele 
i.e. quando me fizeste olhar, o vi. 

Áiwo épa - * áiwo, observac;ao; épa, 
para [ indivíduo . para fazer observa
c;oes J. Espiao, explorador, indagador. 1 

Antes de empreenderem alguma ope
rac;áo que apresente certa dificulda
de e risco, os bororo costumam fa
zer-se preceder por um espia, o qual 
é seguido depois por vários hornens , 
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AiwQia 

que, segundo suas informa9oes, vao 
abertamente sondar o ambiente e os 
moradores, para regular: suas futuras 
a96es. É denominado também -+ ai
woiaré\J.. 

AiwQia - * áiwo, observa9ao; ia, suf. 
Lugar donde se observa, lugar donde 
se espia, lugar donde se olha. 1 Esta f. 
designa o lugar onde um ou mais bo
roro se localizam, para espiarem os 
movimentos e as atitudes de um ini
migo. É o primeiro passo para a rea
liza9ao de um assalto. Os bororo sao 
mestres nesta arte e, nas últimas dé
cadas do século passado, seus bem 
sucedidos ataques a fazendas de civi
lizados, especialmente no planalto 
onde moram os -+ BQku Mogorége, co
me9avam com essas observa96es que 
prosseguiam com abertas manifesta-
96es de hipócrita amizade e se desfe
chavam em horríveis massacres. 

Aiwoiá9Q ..;__ ·k aiwc?ia, lugar donde se ob
serva; dQ1, suf. [fazer observar]. Fa
zer olhar desde um esconderijo, fazer 
espiar. conj. i-º'úre tag-aiwoiá9Q, eu 
vos fa90 espiar i.e. quero que es
pieis ; pag-bpel~ra tJ,-re pag-aiwoiá9Q, 
nosso chefe ele nos fez espiar i ~e. nosso 
chefe quis que espiássemos; pag-hpe
j~ra \l-mc?9e ak-aiwoiá9Q, nosso chefe 
ele te fará espiar i.e. nosso chefe que-

, . 
rera que esp1es. 

Aiwoia9c?9\l - * aiwQia, observa9ao ; 
dc?9\l, suf. Feito espiar. ex. ce9-aiwoia-
9c?9\l ké]e, ce-~r1J91J.-re kaiál!lo-dog' éi, 
nós feitos espiar quando, nossa visao 
tivemos inimigos eles i.e. quando nos 
fizeram espiar, vimos os inimigos. 

Aiwoiaré\l - ~·( aiwc?ia, lugar donde se 
observa; ré\l, suf. poss. Aquele que 
observa desde um esconderijo, espiao. 
É denominado também -+ áiwo épa. 

Áiwo ípo - * áiwo, observa9ao; ípo, 
tronco [tronco a través do qual se po-
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de observar]. Pajeú (Triplaris sp.). J 

É urna árvore da floresta cujo tron
co é naturalmente óco. 

Áiwo j'Qk\l - .,( áiwo, olhada; Ji ,sua; 
Q~, limpidez [ olhada límpida J. Olhar 
límpido, olhar benigno, olhar simples, 
olhar afável. ex. ceg-itpeJ~ra áiwo j'Qk\l 
núre ce9-áºQ, nosso chefe olhar benig
no tem nós com i.e. nosso chefe olha
nos benignamente. 

Áiwo m~~ - * áiwo, olhada; m~ki, tor
tuosidade [ olhada torta J. Olhar tur
vo, olhar maligno, olhar malicioso, 
olhar colérico, olhar severo, vista es
trábica. ex. tag-áiwo m~ki káºa i!-áºQ, 
vós olhar colérico nao comigo i.e. nao 
me olheis com cólera. 

' 
Ajía - son. de a~ía e ders. Espirro. 

Ak - varts. a1, ac, ákh, áko, áku1. Tu, 
teu, tua, teus, tuas. ex. ak-ágQ, tua pa
lavra. 

Áka1 - * ? Vard. de gambá (Didelphis 
gen.). 

Áka2 - ,-r ? Fígado - > ÍW\l, corpo humano. 
var. s.:>n. i!-ága, ak-ága, áka, pag-ága, 
ce9-ága, tag-ága, ~!-ága, meu, teu, seu, 
nosso ( incl.), nosso ( excl.), vosso, 
deles fígado. 

Ákaa - -:: ? Qualidade do que é novo, 
frescura1 mocidade. J Esta f. usa-se es
pecialmente para qualificar vegetais. 

Áka4 - varts. ák9, mák9. Palavra. 

Aká - * áku2, macaíba; ái, semente [se
mente de mac.aíbaJ. Semente comes
.tível de coco de macaíba. 

Aká9\l - * áa, superfície ; ká9\l, risco [su
perfície com riscos]. Superfície entre
cortada, superfície com riscos; listra, 
risco. 

Akádu - ,-r áku:.1 , macaíba ; ádu, concha - - - -
[concha da semen te de macaíba]. En-
docarpo de coco de macaíba. 



Akadúie - - . 

Aka9VJ.e sing. e pl. ~'< a~ágQ, superfí-
cie riscada; ie1, suf. [ser com o corpo 
desenhado em riscos 1. Designac;ao : 1. 
de urna vard. de pequeno roedor; 2. 
de urna personagem lendária que, se
gundo a tradic;ao bororo, foi a chou
pana de um certo Arúa para observá
lo com curiosidade, enquanto este pre
parava enfeites de penas. Arúa, tendo 
descoberto o indiscreto, ofendeu-se e 
mandou-o embora. Akag\Íic foi assim 
chamado porque apresentava o cor
po desenhado em riscos. 

~a9V1e ~rúl)o - * aka9VJ.e, pequenos 
roedores; ~' ( d )eles; ~rúl]o, vegetal 
mágico [vegetal mágico de certos roe
dores]. Designac;ao de um ~ ~rúl]o, 
vegetal mágico. 1 É um arbusto do cer
rado com cujas fólhas esmigalhadas 
os bororo esfregam o corpo antes das 
cac;adas para serem felizes nas 
mesmas. 

AkagQréQ - * akágQ, superfície risca
da; réQ, suf. poss. [ser que tem a su
perfície riscada J. Aquele ou aquilo 
que apresenta riscos, listras. 

Akagíri - * ás, superfície; ká1 qualida
de do que é esguio ; gíri, abundancia 
[abundancia de pequenas superfícies 
i.e. pedac;osJ. Esquartejamento, explo
rac;ao, estrago. ex. i-víe j\>r\lQ\Í-WQ ká 
-re kí akagirí-ji, meu irmao menor e1e 
conhecimento para nao teve (da) anta 
esquartejamento ele i.e. meu irmao 
menor nao sabe esquartejar urna antn. 

l. Esquartejamento dos animais e re-
partic;ao de suas carnes 

1.1. Preliminares 

1.2. Esquartejamento do kí, anta, e 
repartic;ao de suas carnes 

1.2.1. Primeira fase 

1.2.2. Segunda fase 

1.2.3. Variantes na repartic;ao das 
carnes de anta 

1.3. Esquartejamento de outros ani
mais e repartic;ao de suas carnes 

1.3 .1. Animais passíveis de esquar
tejamen to regulado 

1.3.2. Animais de grande porte, 
nao passíveis de esquarteja
men to regulado 

1.3.3. Repartic;ao das carnes de 
certos animais 

2. Cozedura das carnes de kí, anta 

3. U so das peles de animais 

l. Esquartejamento dos animais e re
partic;ao de suas carnes 

1.1. Preliminares 

Pode-se afirmar que a economia dos 
bororo gravita quase toda áo redor dos 
animais, dos quais é riquíssima a zo
na por eles habitada. Desse fato de
rivam a alegria e satisfac;ao que acom
panham o abatimento de urna cac;a 
capaz de fornecer abundante e sabo
rosa alimentac;ao. Dos mamíferos que 
pudemos catalogar, treze obedecem a · 
normas especiais que regulamentam 
o seu esquartejamento. 

1.2. Esquartejamento do kí, anta, e 
repartic;ao de suas carnes 

A anta, kí, é o animal que apresenta 
o mais rico cerimonial de esquarteja
mento. Julgamos útil descreve-lo. Note
se que é minucioso e tradicional. Há 
indivíduos da tribo que sabem prati
cá-lo bem, outros com imperfeic;ao e 
muitos, especialmente os mais moc;os, 
o desconhecem. 

1.2.1. Primeira fase 
. 

O primeiro passo desta pormenori-
zada operac;ao consiste em livrar o ani
mal das entranhas, sem esfolá-lo. Rea
liza-o o m atador ou, se este nao tem 
suficiente perícia, qualquer outro. A 
faca é urna grande lasca de quartzo. 
O estómago pertence ao matador e o 
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A~agíri 

resto das entranhas, a qualquer um. 
Em seguida a anta é dividida em seis 
partes que obedecem a seguinte no
menclatura bororo: 

kí áo, cabe9a com coluna vertebral ; 

kí mQºírl, larga faixa latitudinal de 
pele do peito, entre os membros an
teriores, coro os músculos subja
centes; 

kí j'úra, caixa torácica, separada da 
coluna vertebral, coro o esterno e a 
pele, exceto o kí mQºíri, já retirado; 

kí \1-póga, regiao dos órgaos genitais 
externos, com os músculos e a pele 
adjacentes; 

kí í!Q, pernas anteriores coro asomo
platas; 

kí b~r~, membros posteriores coro os 
quadris; 

1.2.2. S~gunda fase 

Depois· dessa reparti9ao, destinada, 
ao que parece, a facilitar o transporte 
do animal abatido, completa-se o es
quartejamento coro divisóes assaz por
menorizadas, feitas na aldeia. 

o kí áo, cabe9a coro coluna ver
tebral, cabe ao bári, xama dos espíri
tos, o qual consome a língua, os olhos 
e o cérebro, e reparte o resto entre o 
matador, o carregador, caso este nao 
seja a mesma pessoa, e os parentes 
da própria mulher; 

o kí mQºíri, larga faixa latitudinal 
de pele do peito, entre os membros 
anteriores, coro os músculos subjacen
tes, é subdividido sem regras espe-. . c1a1s; 

do kí j'úra, caixa torácica, retalham 
dez peda9os principais, a saber : 

kí mQrQra rá, esterno com curtos 
apendices de costelas, o qual por sua 
vez vem seccionado longitudinal e la-
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ti tu dinalmen te, separando-se 
quatro novos peda9os: 

. 
ass1m 

tres kí j'úra rá, de cada semitórax, 
ou seja seis peda9os, obtidos por sec-
9ao longitudinal do conjunto das cos
telas; 

do kí v-póga, regiao dos órgaos geni
tais externos, coro incisao circular, 
vero retiradas as partes genitais e pe
quena por9ao da pele e músculos adja
centes. Do resto sao feítas duas peque
nas e espessas Inantas; 

do kí í!Q, pernas anteriores com as 
omoplatas, sao separados os pés e as 
omoplatas. Cada urna destas é dividi
da ero quatro novos peda9os, por uro 
corte longitudinal e outro latitudinal. 
Por processo análogo, do antebra<;o, 
extraem-se também quatro peda9os e 
do bra90, oito; 

do kí b~r~, membros posteriores 
coro os quadris, primeiramente obtém
se seis peda9os : as nádegas com os 
quadris; as coxas com as pernas; as 
patas; 

de cada perna dividem-se quatro pe
da9os por meio de um corte longitudi
nal e outro latitudinal. Em seguida a 
parte inferior de urna das coxas, per
to do joelho, é entregue ao matador, 
enquanto o resto da mesma é redu
zido a quatro peda9os, por um corte 
longitudinal e outro latitudinal. A 
outra coxa é somente partida em dois 
peda9os, por um corte longitudinal; 

finalmente os kí <}ra, quadris, sao se
parados das nádegas, que coro dois 
cortes latitudinais sao reduzidas a seis 
peda9os, dos quais os do meio sao en
tregues ao matador. 

1.2.3. Variantes na reparti<;ao das car
nes de anta 

Na reparti9ao da anta há alguma 
pequena variante, se o matador fór um 



-+ iág\1, representante de algum defun
to, e como tal tiver cac;ado. Nesse caso, 
logo que sao retiradas as entranhas 
do animal, o iáº\1 entrega o kí \1-Wáºº' 
corac;ao, ao pai do representado e, 
depois do esquartejamento, também o 
kí áo, cabec;a com coluna vertebral, e 
o kí hvr~, membros posteriores com os 
quadris. Recebidos estes pedac;os, o 
presenteado escolhe tres parentes da 
própria mulher para que um deles car
regue até a aldeia o kí áo, e os outros 
dois, o kí h\Ír~. O kí áo cabe, porém, 

· sempre ao bári, xama dos espíritos, 
juntamente com o kí \1-wáºo, cora9ao. 
Caso alguém nao agüen te o peso, po
derá ser auxiliado por outro, que re
ceberá como recompensa um pedac;o 
de carne. Se eventualmente o cac;ador 
fór representante de dois defuntos, re
serva o kí \1-póga, regiao dos órgaos ge
ni tais externos, para a mae do segun
do finado, mas a entrega ao pai, que 
por súa vez a fará carregar por um 
dos seus filhos ou por outro parente. 

1.3. Equartejamento de outros ani
mais e repartic;ao de suas carnes 

O esquartejamento da anta, por ser 
um animal de grande porte, é iniciado 
no próprio lugar da cac;ada. Outros 
animais menores sao levados para a 
aldeia e esquartejados na choupana de 
quem os matou. Dignos de nota sao 
os esquartejamentos do h\Íke, taman
duá-bandeira, do júgo, queixada, e do 
jl)i, caititu: obedecem a regras par
cialmente análogas as da anta. Ani
mais mais pequenos, como o áp\1, paca, 
e o bQkQºQri, tatu-canastra, sao es
quartejados com mais simplicidade. 

1.3.1. Animais passíveis de esquarte
jamento regulado 

Os animais passíveis de esquarte
jamento regulado sao: 

áp\1, paca 
a!úºo, veado-galheiro 
ba~iéje, guac;uti-macho 
bQkQºQri, tatu-canastra 
hQkQgQriré\1, tatu-peludo 
h\Íke, tamanduá-bandeira 
júgo, queixada 
j\Íi, caititu 
kí, anta 
Qkíwa, capivara 
Qrógu, guac;uti-fen1ea 
PQºQgQ, guac;uete 
PQ1?QgQ boróga, suac;utinga 

1.3.2. Animais de grande porte, nao 
passíveis do esquartejamento regu
lado 
Note-se que para certos animais, 

como o agúgo, jaguar, e o aígQ, suc;ua
rana, aos quais os bororo atribuem su
ma importancia, nao há regras de es
quartejamento, embora sejam usados 
na alimentac;ao. Este fato talvez de
corra da circunstancia de que, em tem
pos idos, as onc;as nao eram comidas. 

1.3 .3. Repartic;ao das carnes de certos . . an1ma1s 

No esquartejamento de aves e peixes 
sao desprezadas as entranhas, exceto 
as de alguns desses animais, como do 
pári, ema, e do béo, seriema, que sao 
reservadas ao -+ hári, xama dos espí
ri tos. Nesse caso ele as deve cozinhar 

' 

pessoalmente e, qepois, se .achar conve-
niente, pode reparti-las entre outros. 
As vísceras do júgo, queixada, do jl)i, 
caititu, do h\Íke,_ tai;nanduá-bandeira, 
do bQkQgQri, tatti-canastra, e .dos ~ni
mais completamente reservados ao bá
ri, xama dos e~píritos, sao usqd9s na 
alimen tac;ao. As en tranhas dos maca
cos, bugios, pacas, tamanduás-mirins, 
felídeos e mamíferos pequenos sao 
desprezadas. 
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2. Cozedura das carnes do kí, anta 

Assim esquartejada e repartida, as 
mulheres dos respectivos donos cozi
nham-na, com a pele, quase sempre 
em água, para obterem um bom cal
do. Os beneficiados com a ca9a se
rao generosos comos outros membros 
da tribo, oferecendo-lhes peda9os co
zidos. A carne de anta é comida com 
a pele, embora esta seja de excepcio
nal dureza. As vezes as mulheres pre
param urna espécie de mingau com 
milho, palmitos ou cocos de macaíba, 
desfeitos no caldo da anta, que pode 
ser levado aos homens no bái m~a 
ge}éW\l, choupana central. Note-se que 
para esta choupana nunca sao levadas 
carnes, mas apenas mingaus, líqüidos, 
batatas, bolos e frutas. 

3. U so das peles de animais 

Os bororo, antes de contacto com 
os civilizados, nao realizavam o esfo
lamento dos animais, exceto de al
guns, cuja pele lhes ·servia para es
teiras como o agúgo bíri, pele de ja
guar, o aígQ bíri, pele de su9uarana, 
ou para adornos como o pái bíri, pele 
de bugio, e o bakúre bíri, pele de ma
caco branca. A carne era cozida e co
mida com a pele, previamente depila
da ao fogo. Atualmente retiram-na, se 
tem valor comercial entre os civili
zados, e a vendem. 

AkagiríQQ - * akagíri, esquartejamento; 
dQ1, suf. [esquartejamento fazerJ. Es
quartejar, esplorar, estragar. conj. 
i-º-úre agúgo akagiríQQ, eu (o) jaguar 
esquartejo; hQe ~-re i!úra akagiríQQ, 
(os) bororo eles (a) floresta explo
raram ; ta-mQge agúgo akagiríQQ, vós 
(o) jaguar esquartejareis. 

AkagiriQQQa - * akagíri, esquarteja
mento; dQga, suf. Lugar do esquarte
jamento, lugar da explora9ao, lugar do 
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estrago. ex. aígQ akagiriQQQa kéje, i-via
gQQ\Í-re i-!Qríga píji, (da) su9uarana 
lugar do esquartejamento sobre, eu es
quecimento tive minha faca de i.e. 
esqueci minha faca no lugar do es
quartejamento da su9uarana. 

AkagiriQQQQ - vart. akagiriQQQ\l· * aka
gíri, esquartejamento; dQQQ, suf. 
Esquartejado, explorado, estragado. 
ex. kí akagiriQQQQ ká-re rQga, (a) 
anta esquartejada nao foi ainda. 

AkagirigQQ\l - vart. a~agiriQQgQ. Es
quartejado, explorado, estragado. ex. 
júgo akagiriQQQ\l kéje, pá-Q\l mQQe, 
(o) queixada, esquartejado quando, 
nóssa ida teremos i.e. depois de ter
mos esquartejado o queixada iremos 
embora. 

AkagiriQQQ\(ré\( - * akagiriQQQ\l, esquar
tej ado; ré\l, suf. subst. O esquarteja
do, o estragado, o explorado. 

Akái - vart. son. ~gái. * ás, rosto; kái, a 
[ao rosto]. Em frente. var. son. i-~gál, 
a-~gái, j'akái, pa-~gái, ce-~gái, ta-~gái, 

~-~gái, em frente a mim, a ti, a ele, 
a nós ( incl.), a nós ( excl.) , a vós, a 
eles. 

Akáre - vart. son. ~gáre. * ás, rosto; ká2, 
gordura; re2, suf. poss. [rosto lúcido]. 
Alegria, contentamento. var. son. i-~gá
re, a-~gáre, j'akáre ou t\li-~gáre, pa~gá
re, ce-~gáre, ta-~gáre, ~-~gáre, meu, teu, 
seu, nosso ( incl.), nosso ( excl.), vosso, 
deles contentamento. ex. i-(>gwa j'aká
re núre i!-aregQQ\Í-re kQQi, meu pai 
seu contentamento tem, minha chega
da ti ve porque i.e. meu pai ·está alegre 
porque cheguei. 

AkaréQQ ·_ * akáre, alegria; dQ1t suf. 
[ alegria fazer J. Alegrar, contentar. 
conj. vart. son. ta-mQQe i~garégQ ta-rQ 
p~1p~ga t'áºQ, vós me alegrareis vossa 
a9ao bondade ela com i.e. alegrar-me
eis se vos comportardes bem. 
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AkaregQg\1- •'< akáre, alegria; dQ9\I, sut. 
Alegrado, contentado. ex. vart. son. ta 
-~garegQ9\l kéje, i-~gáre m\)ge j'am~-
9\1, vós contentados quando, eu con
tentamento terei ele também i.e. 
quando estais contentes também 
estou. 

Akareré\l - * akáre, alegria; ré\l, suf. 
poss. Aquele que é alegre, contente, 
sa tisf ei to. 

~árl - * ? Isolamento, separac;ao, so
lidao. ex. pa-gQg\l mQge i!úra akári áo 
kQri, nós caminho teremos (da) flo
resta (com) isolamento, cabec;a ao re
dor i.e. rodearemos a extremidade da 
floresta isolada. 

~áiv - * ~a4, palavra; ru, suf. [ pala
vra enunciada J. Proclamac;ao, nomea
c;ao, nome, eleic;ao, notícia. var. son. 
i!-agáiv, ak-agáiv, akál'\1, pag-agál'\1, 
ceg-agár\I, tag-agáIV, ~!-agál'\1, minha, 
tua, sua, nossa ( incl.), nossa ( excl.), 
vossa, deles proclamac;ao. 

Ak~9Q - * a.kál'\1, proclamac;ao ; dQ1, 
suf. [ fazer proclamac;ao J. Proclamar, 
nomear, eleger, noticiar. conj . son. i-ºú
re ak-agarl)gQ, eu te proclamo; bQe 
~-re a.k-agar(tgQ a-:P~l!l~gá-guragá-e, (os) 
bororo eles te proclamaram tua bon
dade muito que i.e. os bororo afir
maram que és mui to bom. 

Akar\lgQga - * a.kár\l, proclamac;ao ; dQ
ga, suf. Lugar da proclamac;ao, lugar 
da nomeac;ao, lugar da notícia. ex. son. 
i!-agal'\19Q9a kéje, bQe ~!-Qkí-re púi 
(no) lugar da minha notícia sobre, 
(os) bororo eles altercac;ao tiveram 
entre si i.e. os bororo altercaram no 
lugat onde dei a notícia. 

Akaiv9\l9Q - vart. a.kaiv999\l· * a.ká
r\l, proclamac;ao; dQgQ, suf. Procla
mado, nomeado, eleito, noticiado. ex. 
son. i-Qgwa akaI'\lgQgQ mQge b\)e ~-iJ!le
I~rá{e, meu pai proclamado será (dos) 

boro.ro ( d )eles chef e ele i.e. Íneu pai 
será proclamado chefe dos boro.ro. . 

Akaiv999\l - vart. akar\lgQgQ. Pro
clamado, nomeado, eleito, noticiado. 
ex. son. ak-agar\1999\1 kéje, á-~e 9ra
gl;lg1)-re a-iógi, tu nomeado quando, tua 
mae choro teve sobre ti i.e. tua mae 
chorou ao saber da tua nomeac;ao. 

Akal'\19Q9\lré\I - * akar\19Q9\I, procla
mado; ré\I, suf. subst. Aquele que foi 
proclamado, eleito; aquilo que foi no
ticiado. 

Akarl)io - * akár1¡1, proclamac;ao; io, suf. 
poss. O proclamado, o nomeado; cele
bridade, majestade, grandeza. Esta f. 

, . 
aparece apenas nos nomes proprios e 
em uniao com outra. ex. -+ Akarúio - . 
BQ.kQ9\)ri. 

A.kal'\Íio BQkQ9Qri - · ·k akarl)io, majes
tade; hQkQ9Qri, tatu-canastra [majes
toso colar de unhas de tatu canastraJ. 
Célebre antepassado que foi primeiro 
chefe em ordem d~, dignidade do sub
cla dos BaágQ ie'!?áge CQQugiW\Íge Ce
'!?egiWl¡Íge -+ bQe ~-wa, aldeia bororo. 1 

Narra a tradic;ao que esta per
sonagem era nomeada apenas Aka
r(tio. Certo dia, porém, saiu do bái 

BQ~QºQri iºQgi, colar de unhas de tatu-ca
nastra; urna lenda narra que A~ar~io BQ~Q· 
ºQrl recebeu este nome porque certo dia 
apareceu em público ornamentado com 
muitos adornos semelhantes ao da gravura 
(MRDB B54 1706), 1 = Om205 
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Akanµo Boróge 

má:g.a gejéwl), choupana central, os
tentando adornos de unhas de hQkQ9Q
ri, tatu-canastra, nao apenas, como é 
de costume, a guisa de colar, mas 
também na fronte, nos pulsos e nos 
bra9os. Tendo os bororo gastado da
quela ornamenta9ao, resolveram ape
lidá-lo de BQkQ9Qri, e assim o nome 
dele passou a história como Akar9io 
BQkQ9Qrl. 
- n. p. ~ II v. 

AkaiVio Boróge - * akarQio, majesta
de; Boróge, hipo-sub-cla dos Api]iQrége 
[majestade de um hipo-sub-cla dos Api
QQrége J. Designa9ao : 1. de um céle
bre antepassado que foi primeiro che
fe em ordem de dignidade de um hipo
sub-cla do sub-cla dos Apil]Qrége Cel]e
giw9ge, denominado também Akar9io 
Borógo; 2. de um ator da represen
ta9ao ~ Bakoróro-dóge ArQe1 , os an
tepassados Bakoróro e AkaiVio Bo
róge. 

- n. p. ~ II v. 

Akanµo Borógo - Designa9ao de um cé
lebre antepassado que foi primeiro che
fe em ordem de dignidade de um hipo
sub-cla dos Apil]9rége Cel]egiw9ge, de
nominado também ~ Akar9io Boróge. 

- n. p. ~ II v. 

AkarQio :t:~eráe - Designa9ao dos mem
bros de um sub-cla dos ~ Baá9Q je
l]áge C9l]ugiw9ge denominados tam
bém ~ Baá9Q Je}]áge CQl]ugiwVge Ce
l]egiwVge, ou M\lg(tio :t:~eráe, ou (> 
J;:~eráe. 

Akárl) Kl)rirél) - n. p. ~ 11 v. 

Áke - * á2, boca; ké2, alimento [alimen
to da boca i.e. coisa que passa pela bó
caJ. Respira9ao, afli9ao, afa, cansa90, 
pressa; dest:t;'ui9ao. ex. aké-re 'í, cansa-
90 era mim a i.e. estou cansado; áke 
mQ9e tá-i, pressa será vós a i.e. tereis 
pressa. 
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Ak~9Q - ·k áke, aflic;ao; dQ1, suf. [fazer 
aflic;ao J. Destruir, eliminar, extinguir, 
extinguir-se. conj. son. j'orúl]o kóia, 
hQe ~!-ag~9Q núre, (de) sua epidemia 
causa, (os) boro ro eles extinguem-se 
i.e. os bororo estao extinguindo-se por 
causa de urna epidemia ; ía hQe ~-itp.e
l~ra kóia, bc)e ~!-ag~99-re M~ril]Q-!Q, 
(de) certo chefe causa, (os) bororo 
eles extinguiram-se M~ríl]Q em i.e. os 
bororo, por obra de um certo chefe, ex
tinguiram-se no r. . M~rf~Q; j'orúl]o 
kóia bc)e ~!-ag~9Q mc)9e, (de) sua epi
demia causa (os) bororo eles extin
guir-se-ao i.e. os bororo, por causa de 
urna epidemia, extinguir-se-ao. 

Ak~9Q9Q - vart. ak~9Q9\l· * áke, des
trui9ao; dQgQ, suf. Destruído, elimi
nado, extinto. ex. M~ri 9-re hQe ~-~9a 
ak~9QgQ, M~ri ele fez (dos) bororo 
( d )eles morada destruí da i.e. o espí
rito M~ri destruiu a morada dos bo
roro. 

Ak~9Q9\l - vart. ak~9Q9Q. Destruído, 
eliminado, extinto. ex. baráe hQe ~-~9a 
ak~9Q9\l ké¡e, ~-r~gQg9-re, (os) civi
lizados (dos) bororo ( d )eles morada 
destruída quando, eles fuga tiveram 
i.e. os civilizados, depois de terem des
truí do a aldeia bororo, fugiram. 

Ak~9\l - * ás, superfície; kégl;l, limpeza 
[ superfície li1npa, acabada, alisada J. 
Acabamento, fim, conclusao. exs. i-wa
ºárl) ak~9\l ká-re rQga, minha palavra 
fim nao teve ainda i.e. meu discurso 
ainda nao acabou; "I-w~íga ak~99 
-re?" "Kogomáe, ak~9\l mQ9e". "Meu 
arco acabamento teve ?" "Espera, aca
bamento terá" i.e. "Acabaste meu 
a reo?" "Espera um pouco, terminarei ". 

Ak~999Q - * ak~9\l, acaban1ento; dQ1, 
suf. [ fazer acabamen to J. Acabar, con
cluir. conj. i-:g.úre i-wái ak~999Q, eu mi
nha choupana concluo : "Á-re í:g.o b~!Q 
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iáºQ?" "Bc)rQ, i-ká-re ak~º\ÍºQ rc}ga". 
"Tu minha esteira acabaste?" "Nao, 
eu nao acabei ainda". 

A~~º\lºQºQ - vart. ak~º\lºQª\1· * ak~
º\1' acabamento; dQºQ, suf. Acabado, 
ultimado, concluído. 

A~~º\lºQº\l - vart. ak~º\lºQºQ· Aca
bado, ultimado, concluído. ex. bái ak~-
º\lºQº\I kéje, i-c)gwa aregQº\I mQ
ºe má!Q, (a) choupana acabada quan
do, meu pai chegada terá aqu1 i.e. 
quando a choupana estiver termina
da, meu pai virá. 

Ak~º\lgQº\1 - * ak~º\I, acabamento; gQ
º\11, suf. Acabamento iminente, conclu
sa.o próxima. ex. kágo ak~º\lgQº\1 núre, 
(o) pari acabamento iminente tem 
i.e. o pari está para ser terminado. 

Ak~º\lré\1 - * ak~º\1' acabamento; ré\J, 
suf. poss. O acabado, o terminado, o 
concluí do. 

Ak~gQº\1- áke, afa; gQº\11, suf. Afá, afli
<;áo, pressa, impaciencia, cansa90, fadi
ga. exs. a-l!lára t'áºQ, ak~gQº\1 núre 'í, 
tu pressa ela com, impaciencia é mim a 
i.e. apressá.-te, estou impaciente; ak~
gQº\Í-re tá-i ta-ragQº\Í-WQ, pressa era 
vós a, vqsso canto para i.e. estáveis im
pacientes para cantar. 

Ak~l!lQ - * áke, afá; mQ, peito [afa do 
peitoJ. Cobic;a, desejo ardente, descon
fianc;a; dúvida. exs. son. i!-ag~J!lQ núre 
kárQ kQº\Í-Ji, eu cobi<;a tenho (de) 
peixe carne ela i.e. desejo ardentemen
te comer carne de peixe ; ak-ag~l!lQ-re 
i-Qgwá-Ji, tu dúvida tinhas meu pai 
ele i.e. duvidas de meu pai ; t\lg-~ra 

ak~l!lQ mc}ºe jí, sua m ao cobi<;a terá 
ele i.e. ele deseja espancá-lo ou 
matá-lo. 

Ak~l!lQºQ - * ak~l!lQ, cobi9a; dQ1, suf. 
[fazer cobi9aJ. Fazer cobi9ar, fazer de
sejar ardentemente, fazer desconfiar, 
fazer duvidar. conj. son. a-ºúre i!-ag~-

J!lQºQ i-vié-ji, .. tu me fazes desconfiar 
meu irmáo menor ele i.e. fazes-me des
confiar de ineu irmao menor; tá-re 
i!-ag~l!lQºQ kí kQº\Í-ji, máre ta-gá-re 
mak'1º'ái, vós me fizestes cobi9ar (da) 
anta carne ela, mas vós nao destes 
mim a i.e. fizestes-me desejar carne de 
anta mas nao ma destes; i-mQºe a~ 
-ag~l!lQºQ, eu te farei cobi<;ar. 

Ak~J!lQrél¡l - * ak~J!lQ, cobic;a; rél¡l, suf. 
poss. Aquele que cobi9a, que descon
fía, que duvida. 

Á.ke m\Íga - * áke, aflic;ao ; m\Íga, sede 
[sede da afli<;aoJ. Peito. 

Ak~ºª - * áke, respirac;ao; ~ºª' ponta 
[ponta da respira9áo i.e. nariz]. Por
c;ao de pele seca de algum couro cor
respondente ao nariz do animal. 

Áke tawúje - * áke, respirac;ao; tawú
Je, extra9ao [ extrac;ao da respirac;ao]. 
Respirac;áo, ato de respirar. exs. i-ºúre 
áke tawúje, eu tenho respirac;áo i.e. 
respiro; \1-ká-re áke tawúje, rc}iwa ká 
-re pú d'áºQ kc}ºi, ele nao teve respi
rac;áo, possibilidade náo era si ele 
com, porque i.e. nao respira porque 
náo tem mais fórc;as. 

Ákii - varts. a1, ac, ak, áko, áku1. Tu, 
teu, tua, teus, tuas. ex. ákf ná a-rQ'~Q? 
tu tal vez tua a9ao assim? i.e. fizeste tu 
assim·? 

Ákh - Quadris, ancas, alcatra ~ ÍW\1, 
corpo humano. var. son. i!-ági, ak-ági, 
áki, pag-ági, ceº-ági, tag-ági, ~!-ági, 
meus, teus, seus , nossos (incl.) , nossos 
( excl.), vos sos, deles quadris. 

Akidoboréu - * ? Cór. afl. da dir. do - - - . 
PQ Cerél¡l, r. Poxoreu, pouco a jusan
te da cidade de Poxoreu : cór. Aqui
doboré. 

Akígu - i< á1, semente; kfo, secura; ígu, 
fio [fio duma semente secaJ. Desig
nac;áo : 1. do algodáo; 2. de qualquer 
objeto ou tecido de algodáo; 3. de 
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certo tipo de ~ hQe ~-~aje}éW\l, cinto 
dos bororo; 4. de certo tipo de ~ bc?e 
~-ká:g.a ka}e}éW\l, bracelete dos bür<>
to; S. de certo tipo de ~ bc?e ~-kúie, 
colar dos bororo; 6. de certo tipo de ~ 
bQe ~!-áo kaje]éw1,1, coroa dos bororo. 

1. Algodao : generalidades 
2. Tecidos dos bororo 

2.1. Designa9ao e descri9ao dos vá
rios tecidos dos bororo . . 

3. Crítica 

1. Algodao : Generalidades 

Os bororo conhecem o algodao e 
o seu uso desde tempos lendários. 
Falam dele em várias lendas as quais 
o fazem originar das cinzas do espí
rito iúre. O kuiá~a, milho, o no:g.ógo, 
urucu, que, juntamente com o akí~u, 
sfio as principais culturas de suas p,ri
n5:itivas lavouras, tiveram o mesmo 
princípio. O algodao e os objetos de 
algodao sao primaciais dos membros 
do cla dos BQkQ~Qrl t:~eráe, embora 
todos possam cultivar o primeiro e 
usar e fabricar os outros. 

2. Tecidos dos bororo 

Os tecidos dos bororo sao estreitas 
faixas e fitas, tecidas com fios de al-. 
godao. Servem, conforme o compri
mento e a largura, de cintos, de bra
celetes, de pulseiras, de colares ou de 
coroas. Faixas mais largas sao utiliza
das como base para vistosas tangas de 
penas. As cores usadas na tecelagem 
sao quatro: branca, cor natural do 
algodao; preta, obtida com o suco de 
bíe, jenipapo nao maduro; vermelha e 
amarela, conseguidas com a pasta de 
no:g.ógo, urucu, de dilui96es diferentes. 

2.1. Designa9ao dos tecidos bororo 

al5ígu hQaré1,1 - * akígu, algodao ; 
hQaré1,1, o largo [larga faixa de algo
dao J. Designa9ao genérica das faixas 
mais largas tecidas pelos bororo. Tem 

~ígu 

- OmlOO de largura e sao usadas como 
parte integrante das tangas supramen
cionadas. Podem ser brancas, verme
lhas ou pretas; 

apiá'QQe ~!Q-iága a!ugorét.i akígu hQa
ré\l hc?e ~-kaJe}éw\l - * apiá'QQe, curu
cuís; ~!o, ( d )eles ; iága, cauda ; a!ugo
ré1,1, a pintada; akígu, algodao; hQa· 
rét.i, o largo ; hc?e ~-kajejéWl,I, cinto 
[largo cinto de algodao pintado como 
a cauda de curucuís J. Designa9ao ge
nérica de faixas de algodao de 
- OmlOO de largura, cujos motivos 
pretendem imitar os desenhos das rec
trizes de curucuís. Sao usadas pelas 
mulheres, amarradas por meio de seus 
atilhos, sobre o kc?g1,1, cinto mulíebre ; 

Tipo de apiál]Qe ~!Q-iága a!ugorét,t a~ígu 

bQarét,t bQe ~-~ajejéWt,t, cinto de algodáo, 
privativo dos membros do sub-cla dos Pái
wQe CQl]ugiw(tge ( MRDB B52 892), 
1 - 1m170 

Pormenores do cinto anterior 



Akí - gu • 

apiáºQe ~!Q-iága a!ugoré\l a~ígu hQa
rév hQe ~-~úie - * apiáºQe ~!Q-iága 
a!ugoré\l a~ígu hQarév, c. a. hc?e ~-~úie, 
colar [colar de algodáo pintado como 
cauda de curucuís J. Designa9ao gené
rica de faixas de algodáo de ,..., Om 100 
de largura, cujos motivos preten dem 
imitar os desenhos das rectrizes de 
curucuís. Sao usadas como colares por 
homens e mulheres. 

apiáQ{>e ~!Q-iága a!ugoré\I akígu hQa
réQ hQe ~!-áo ka]e]éwQ - * apiáºQe 
~!Q-iága a!ugoré\l apgu hQarév, c. a. 
hQe ~!-áo kajejéwv, coroa [ coroa de al
godao pintada como cauda de curu
cuís ]. Designa9ao genérica de faixas 
de algodao de ,..., OmlOO de largura, 
cujos motivos pretendem imitar os de
senhos das rectrizes de curucuís. Sao 
usadas como coroas por homens e mu
lheres; 

apiáQQe ~!Q-iága a!ugoré\l a~ígu hc?e 
~-~~a kajejéW\l - * apiáQQe ~!Q-iága 
a!ugoré\l a~ígu, c. a . hc?e ~-~á:g.a ka]ejé
W\l, bracelete [ bracelete de algodao 
pintado como cauda de curucuís]. De
signa9ao genérica de braceletes de 
algodao cujos motivos pretendem 
imitar os desenhos das rectrizes de 
curucuís. Sao de uso masculino e fe-. . 
m1n1no ; 

apiáQQe ~!Q-iága a!ugoré\l a~í'gu hc?e 
~~-~ra pár\l kajeJéw\l - * apiáQQe ~!Q 
-iága a!ugoré\l a~ígu, c. a. hc?e ~~-~ra 
páiv kajejéwv, pulseira [ pulseira de 

Tipo de apiáQQe ~!Q·iága atugoré\1 a~ígu 
. bQe ~-~áºa kajejéwv., b racelete de algodao, 
privativo dos m embros do sub-clá dos Pái
WQe CQQUgi~ge (MRDB B54 1746), 
lt = Om020 

Tipo de apiáQQe ~!Q·iága atugorél;l a~gu 
bQe ~~áºa kajejéwv., bracelete de algodáo, 
p rivativo dos m embros do sub-clá dos Pái
WQe CQQugi~ge (MRDB BSl 1098), 
l t = Om028 

algodao pintada como cauda de curu
cuís]. Designa9ao genérica de pulsei
ras de algodao, cujos motivos preten
dem imitar os desenhos das rectrizes 
de curucuís. Sao de uso masculino e 
feminino; 

.. __.. . ..._.__ -·· 
Tipo de tecido em que se nota a influen-
cia da acultura~áo: os desenhos náo sáo • 
tradiciona is ( MRDB B52 891), lt = Om017 

ba!araré\l m~ j'~ra apgu h9aré\l hc?e 
~-.kajejéw\l - ·k ha!araré\{, vard. de la
gartixa ; m~, la do ; ji, seu ; ~ra, listra ; 
a~ígu, algodao ; h9aré\l, o largo ; hQe 
~-~aje]éW\l, cinto [ largo cinto de algo
dao pintado como o lado de urna vard. 
de lagartixa ]. Designa9áo genérica de 
faixas de ,..., OmlOO de largura, cujos 
motivos pretendem imitar as listras la
terais de urna vard. de lagartixa. Sao 
usadas pelas mulheres, amarradas por 
meio de seus atilhos, sobre o kQg\I, 
cinto mulíebre; 

ha!araré\l m~ j'~ra a~ígu hQaré\l hQe 
~-.f5úie - * ha!araré\l m~ j'~ra apgu 
h9aré\l, c. a. bc?e ~-~úie, colar [largo 
colar de algodao pintado como o lado 
de urna vard. de lagartixa ]. Designa9áo 
genérica de faixas de algodao de 
,..., OmlOO de largura, cujos motivos 
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Akígu 

Índios bororo no MRDB de Campo Grande 
(Mt), empenhados ero preparar a urdidura 
de uro tear 

pretendem imitar as listras laterais de 
urna vard. de lagartixa. Sao usadas 
como colares por homens e mulheres ; 

ha!araré\l m~ j' ~ra akígu hQaré\l hQe 
~1-~o kajejéW\l - * ha!araré1¡l m~ j' ~ra 
ak~gu hQaré1¡l, c. a. hQe ~!-áo kajejéw\l, 
coroa [larga coroa de algodao pintada 
como o lado de urna vard. de lagarti
xa J. Designac;ao genérica de faixas de 
algodao ·de ,..., OmlOO de largura, cujos 
motivos pretendem imitar as listras la
terais de urna vard. de lagartixa. Sao 
usadas como coroas por homens e mu
lheres; 

ha!araré\l m~ j'~ra akígu hQe ~~káº-a 
kajejéw\l - ~'( ba!araré\l 1n~ j'~ra akí
gu, c. a. hQe ~-káºa kaje}éW\l, bracelete 
[bracelete de algodao pintado como o 
lado de urna vard. de lagartixa]. De
signac;ao genérica de braceletes de al
godao, cujos motivos pretendem imi
tar as listras laterais de urna vard. de 
lagartixa. Sao de uso masculino e fe
minino; 

ha!araré\l m~ j'~ra akígu hQe ~-k~ra 
pár1¡l kajejéw\l - * ha!araré\l m~ j'~ra 
akígu, c . a. hQe ~k-~ra pár\l kajejéw\l, 
pulseira [ pulseira de algodao pintada 
como o lado de urna vard. de lagarti
xa J. Designac;ao genérica de pulseiras 

~ de algodao, cujos motivos pretendem 
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imitar as listras laterais de urna vard. 
de lagartixa. Sao de uso masculino e 
feminino. 

3. Crítica 
S teinen declara desconhecer a tece

lagem propriamente dita na tribo bo
roro. Entretanto publica fotografias de 
mulher com braceletes de fitas de al
godao ( Steinen 1897: 376 ). 

Tipo de ba!ararét.t m~ j'~ra a~ígu bQe ~~-~ra 
párt.t kajejéWl¡l, pulseira de algodao, comum 
a todos os clas (MRDB BS3 1252), 
lt = Om024 

A.~gu áo pQri - Novelo de fl.6 de al
godao -t a~gu ~ºá9Q, tecer algodao. 

A~gu hQaré\l - Tipo de faixas de ~ akí
gu, algodao. 

Akígu hQe ~-ia9a9~w\l - Cordao peitoral 
de algodao usado como ~ hQe ~-kúie, 
colar dos bororo. 

Akígu ~ºª - Trama do tecido de algo
dao ~ akígu ~ºá9Q, tecer algodao. 

Akígu ~ºá9Q - * akígu, algodao ; ~º-á9Q, 
tecer [ tecer algodao]. Tecer fios de al
godao. conj. i-u.úre akígu ~u.á9Q, eu 
estou tecendo fios de algodao; í-re 
akígu ~u.á9Q ik-~ra pár\l kajejew¡J.-~e, 
eu teci fios de algodao minha pulsei
ra ela i.e. teci urna fita de algodao 
para fazer-me urna pulseira ; i-mQ9e 
akígu ~u.á9Q, eu tecerei fios de al
godao·: 

1. Tear e técnica da tecelagem 
2. Terminologia relativa ao tear e a 

tecelagem 

1. ·Tear e técnica da tecelagem 
Os bororo tecem sentados numa estei

ra na própria choupana ou no bái m~a 
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gejéw\I, choupana central, ou tam
bém ao ar livre. A tecelagem é 
trabalho exclusivamente masculino. 
O tear consiste em duas varas ou ta
quaras, que desempenham o papel de 
akígu íka, urdideira, cravadas no cháo 
e mantidas afastadas urna da outra 
por meio de dois a)sígu ig.QgiºQº\l épa, 
pecíolos de fólhas de buriti. A largura 
do tecido é fixada pelos fios que, tesos 
na urdideira, formam o urdume. Em 
cada determinado grupo de fios da ur
dideira há vários akígu kigúºu, puxa
dores, ou seja, curtas fibras de rí!Q, 
tucum rasteiro, ou de akígu, fio de al
godáo, que podem correr ao longo dos 
fios, a vontade do teceláo. Sáo divi
didos em pares e ímpares. Para favo
recer a separa9áo entre os dois gru
pos, um akígu iwára, delgada vareta, 
atravessa o urdume, do lado direito 
de quem tece, e chega até ao solo; do 
lado esquerdo, duas finas icíra, nervu
ras de folíolo de palmeira, de compri
mento correspondente a largura do te
cido, sáo fortemente amarradas aos 
fios pares e ímpares. A técnica tece
deira náo apresenta dificuldades: com 
um akígu íra, lan9adeira, fazen1 
passar o fio da trama entre os fios pa
res e ímpares do urdume, puxando-os 
alternativamente por meio dos puxa
dores. A trama é repetidamente com
primida com um akígu iwQga, espátu
la de madeira dura, e cuidadosamente 
polida. Urna urdidura, feita com fios 
de diferentes córes, e urna trama, em 
que se aproveitem inteligentemente os 
puxadores, podem conferir ao tecido 
certo movimento de linhas e equilíbrio 
de córes. 

2. Terminologia relativa ao tear e a 
tecelagem 

akígu áo PQri - * akígu, algodáo ; 
áo, cabe9a; pQri, pote [ fio de algodáo 
enrolado em forma de cabe9a redon-

da com um pote]. Novelo de fio de 
algodáo; 

akígu ~g.a - * akígu, algodáo ; ~g.a, 
ponta [ponta do fio de algodao]. Tra
ma do tecido de algodao ; 

akígu épa - -:, akígu, algodao; épa, 
para [ indivíduo ou coisa para os tra
balhos de algodao]. Fuso, fiandeiro, 
tecelao. 1 O fuso é feito com urna parte 
de flecha inutilizada, do comprimento 
de ,..., OmSOO. Esta atravessa urna pec;a 
cilíndrica de ceramica, de ,..., OmlOO de 

A~ígu épa, fuso (MRDB B52 876), 1 = Om395 
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diametro, a qual serve de castao, que 
se prende perto de urna extremidade 
da vareta por simples pressao. O fian
deiro, sempre homem, trabalha assen
tado sobre um esteira. O algodao, depo
sitado sobre um háku, bandeja, vem 
adaptado a ponta mais longa do fuso, 
que, por movimento giratório impres
so com a mao por esfregamen to con
tra a coxa direita e mantido pela inér
cia do castao, transforma a fibra em 
fio que, depois, se enrola no próprio 
fuso; 

a~ígu i~íra - * akígu, algodao ; i~í
ra, nervura de folíolo ·de folha de pal
meira [nervuras do tear]. É um par de 
curtas nervuras de folíolo de palmeira, 
fortemente amarradas aos fios pares 
e ímpares, a esquerda do tecelao, para 
mante-Ios separados ; 

akígu í~a - * akíg~, algodao ; íka, 
vara [vara do tear]. V aras verticais, 
fincadas fortemente no solo, as quais 
desempenham o papel de urdideira ; 

a~ígu iºQgi~Q~\l épa - * a~ígu, al
godao ; iºQgi, unha da mao ; dQ~\l, 
suf. épa, para [vara para o tear na 
qual se abriram duas forquilhas co
mo se fossem unhas]. Cada um dos 
dois pecíolos de folhas de buriti, com 
as extremidades cortadas em cauda de 
andorinha, os quais, adaptando-se as 
varas verticais, as man tém af as ta das 
e garantem urna boa tesura ao urdu
me. Esta pe9a denomina-se também 
a~gu Q!Q tQW\l; 
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a~gu íra - * akígu, algodao ; íra, 
tabuazinha [ tabuazinha para o tecido 
de algodáol Lan9adeira. É um peda90 
de taquara ou de madeira do compri
men to de ,.., Om 100, com as extremi
dades fendidas, sobre o qual se. en
rola o fio de algodao para conduzir 
a trama; 
a~gu lwára - * a~ígu, algodáo ; 

iwára, vareta [vareta para o tear]. Va-

reta que, colocada na extremidade di
reita do tear, chega até ao chao e serve 
para manter separados os fios pares 
e ímpares da urdidura; 

a,kígu iw\)ga - * a~ígu, algodáo ; 
lw\)ga, lasca de madeira [lasca de ma
deira para a tecelagem] . Espátula de 
madeira dura e polida para compri
mir a trama duran te a tecelagem; 

a~ígu iw\)ga biagaréQ - 1
( a~ígu iwQ

ga, espátula; biagaréQ, o pequeno [pe-

A~ígu iwQga, espátula de aroeira, para com
primir a trama durante a tecelagem (MRDB 
BS3 1536), 1 = Om385 

A~gu m~ga, tear bororo (MRDB B53 1906), 
h = lm320 



Akígu épa 

Pormenor de a~ígu m~ga, tear bororo. Dis
tinguem-se, a come9ar da esquerda : o urdu
me ; os a~ígu kigú~u, puxadores ; o a~ígu 

j'agíWl¡l, lan9adeira com fio ; o a~gu iwára, 
vareta para separar os fios pares e ímpares 
e o a~gu í~a, vara vertical direita, que, jun
tamento com a esquerda, desempenha o 
papel de urdideira (MRDB B53 1906) 

quena espátula]. Espátula de propor-
96es menores que a precedente; 

akígu iwQga kt.Iriré\1 - •'< akígu iwQ
ga, espátula; l~·.iriré\1, o grande [gran
de espátula]. Espátula de grandes pro
porc;6es; 

akígu j'agíw\1 - * akígu, algodao; 
ji, ( d)ele ; ía1, abertura ; gi, dentro; 
W\J, aquele [ fio de algodao que está 
dentro da abertura da lanc;adeira]. Li
nha de algodao enrolada na lanc;a
deira; 

· akígu kigú9u - * akígu, algodao ; 
kigú9u, resto [ fiapo de algodao]. Pu
xadores dos fios pares e ímpares da 
urdidura; 

akígu m\lga - * akígu, algodao ; m\1-
ga, assento [dispositivo em que se as
senta a linha de algodao J. Tear ; 

akígu Q!Q tQW\1 - * akígu, algodao ; 
Q!Q, pon ta; tQ, em; W\1, aquilo [ aqui
lo que está na pon ta do tear]. Cada 
urna das varas que estao nas extremi
dades superior e inferior do tear. Esta 
pe9a denomina-se também -+ akígu 
iºQgi9Q9\1 épa. 

Akígu épa - Fiandeiro, tecelao, fuso 
-+ akígu ~ºá9Q, tecer fios de algo da o . 

Akígu iwQri 

Akígu i~íra - Nervuras de folíolos de 
palmeiras usadas na tecelagem -+ akí
gu ~ºá~Q, tecer fios de algodao. 

$gu íka - * akígu, algodao ; íka, ar
busto [arbusto de algodao] . Designa
c;ao : 1. · do algodoeiro ( Gossypium 
sp.); 2. de cada uma das varas verti
cais do tear -+ akígu ~ºá9Q, tecer fios 
de algodao. ! Os bororo conhecem duas 
vards. de malváceas nativas e perenes 
que lhes fornecem algodao. 

Akígu ikú9Q - ~" akígu, algodao ; ikú9Q, 
fiar [fiar algodao]. Fiar algodao. conj. 
i-ºúre akígu ikú9Q, eu fio algodao ; 
á-re akígu ikú9Q, tu fiaste algodao; hQe 
~-mQ9e akígu ikú~Q, (os) bororo eles 
fiarao algo da o. 

A.fµgu iºQgi9Q9\1 épa - Vara transver
sal do tear, denominada também akígu 
Q!Q tQW\1 -+ akígu ~ºáºQ, tecer fios de 
algodao. 

Akígu íra - Lanc;adeira -+ akígu ~ºáºQ, 
tecer fios de algodao. 

Akígu irá k~jejéw\1 - (neo l.) * akígu, 
algodao ; irá, tabuazinha ; kajé¡e, ao 
redor; W\J, aquele [linha de algodao 
que envolve urna tabuazinha] . Carre
tel de linha de algodao. 

Akígu iwára - Vareta do tear para man
ter separados os fios pares e ímpares 
da urdidura -+ akígu ~ºáºQ, tecer fios 
de algodao. 

Akígu iwQga - Espátula de madeira para 
comprimir a trama durante a tece]a
gem -+ akígu ~ºáºQ, tecer fios de al
godao. 

Akígu iwQga hiagaré\1 - Espátula me
nor para comprimir a tra~a duran
te a tecelagem -+ akígu ~ºá4Q, tecer 
fios de algodao. 

Akígu iwQga k\lriré\1 - Espátula maior 
para comprimir a trama durante a te
celagem -+ akígu ~ºáºQ, tecer fios de 
a lgodao. 

Akígu iwQri - '~ akígu, algodao ; íwQ, ca
nic;o ; rí1 , resistencia [ cani9os resisten-
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Akígu j'agíwu. 

tes para a confec<;áo de um objeto de 
algodao J. Par de cani<;os destinados ao 
fabrico do --> akígu hQe ~-iaQaQáwu., 
cordáo peitoral, usado como --> hQe 
~-kúie, colar dos bororo. 

'- ~ígu j'agíwu. - Linha de algodao da 
-....,,~ lan<;adeira --> akígu ~:g.áQQ, tecer fios 

de algodáo. 

Akígu kigúQU - Puxadores do tear 
--> akígu ~:g.áQQ, tecer fios de algodáo. 

Akígu kQQU. - * akígu, algodao ; kQQU., 
carne [ polpa de algodáo J. Algodáo em 
rama. 

A~gu mQga - Tear --> akígu ~:g.áQQ, te
cer fios de algodáo. · 

A~gu mt.tgQQQ - ~'< a~gu, algodáo ; mu.
gQQQ, assentar [ assentar o algodáo J. 
Armar o tear. conj . i-:g.úre a~gu mu.
gQQQ, eu armo o tear; á-re a~gu mu.
gQQQ, tu armaste o tear ; hQe ~-mQQe 
akígu mu.g*ºº' (os) bororo eles ar
maráo o tear. Para pormenores sobre 
a tecelagem --> akígu ~:g.áQQ, tecer fios 
de algodáo. 

Akígu 9réu. - ·k akígu, algodáo; Q1, pon
ta ; réu., suf. poss. [arbusto com folhas 
revestidas de um tomento cotonoso J. 
Designa<;áo de um --> ~rúºo, vegetal 
mágico. 1 É o algodáozinho. O banho 
tomado com urna decoc9áo de suas fó
lhas e raízes deveria ser remédio para 
qualquer doen<;a. 

Akígu Q!Q tQwu. - Cada urna das duas 
varas transversais do tear denomina
das também ak.ígu i:g.QgiQQQ\l épa 
--> a~ígu ~:g.á~Q, tecer fios de' algodao. 

AkigurQQQ - n. p. --> II v. 

Akináho - * ? R. afl. da dir. do c. m. do - -
Bá~e :t:-iáo2, r io Itiquira: r. Akinabo ou 
Peixe de Couro. 

Áki pío - Designa<;áo : 1. da regiáo sa
cra --> íwu., corpo humano ; 2. de qual
q uer quadrúpede acau dado como p. ex. 
a capivara e a cutia. 
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Akíri 

Áki pío rá - Cóccix --> hQe ~-rá, es
queleto. 

Akíra - Cintura ilíaca --> íwu., corpo hu
mano. 

Akíra rá - Osso ilíaco --> h9e ~-rá, es
queleto. 

Akíri - ~" á ( = áii), pelos; kíri, abun
dancia [abundancia de pélosl. Desig
na9ao : 1. da penugem branca de qual
quer ave; · 2. de um tipo de --> hQe ~-p~-
1p~ga~QQ\l, pintura somática dos boro
ro. 1 A penugem das aves serve de com
plemento a muitos adornos. Conforme a 
ave da qual vem retirada é primacial 
de clas diferentes; p. ex. a do ar9e 
~~~ºª' gaviáo-real, é do cla dos Api
ºQrége; a do turuºári, pato selvagem, 
é do clá dos Páiw9e; a do kú]e, mu
tum, é do cla dos IwagúQn-dóge; a 

Adolescente com o tronco ornamentado de 
~rl, penugem branca, colada diretamente 
sobre a pele com kí~Q gúru, resina 



AkiriáQQ . . 
1 

do bá~e, garc;a, é do el~ dos AplQQré· 
ge; a do bái, urubu-rei, é do cla dos 
Kíe. Todós os membros da tribo po
dem, porém, em seus enfeites, usar 
qualquer penugem sem lesao dos di
reitos alheios. Reza urna tradic;ao que 
antigamente os bororo nao emprega
vam esta matéria prima em seus ador
nos, mas se serviam para fins análogos 
de urna paina retirada do ~ powa
riré\l í. 

AkiriáQQ - ~'( akíri, penugem; a2, suf. 
poss. hQa, rio [rio com penugem i.e. rio 
bonito]. É urna denominac;ao menos 
comum do __. PQ~QQ Cerét.t, r. Sao 
Lourenc;o. 

Ak,íri Barét.t - n. p. ~ II v. 

A!iríºQ - * akíri, penugem branca ; bQ3, 
rio [cór. da penugem branca]. Cór. 
afl. do PQg\ÍºQ Cerét.t, r. Sao Lourenc;o. 

A~ri-dóge - Pleiadas ~ ikuiéje, astro. 

Akíri-dóge :t:-w\Ír~ KQW\Íª\I - ·k Akíri 
-dóge, Pleiadas ; ~, ( d )elas ; W\Ír~, pé; 
kQW\Í~\I, queima [ queima dos pés das 
Pleiadas]. Festa realizada no meado 
da estac;ao da seca (fins de junho e 
comec;os de julho ), estando a conste
la<;ao das Pleiadas, antes da aurora, 
no horizonte. 1 Consiste esta cerim6-
nia, a qual todos podem tomar parte, 
em danc;as e cantos ao redor de 
urna grande fogueira que, em certos 
momentos, é atravessada aos pulos. 
Com isto os bororo querem manifestar 
a intenc;ao de queimarem os pés das 
Pleiadas para que dilatem seu curso, 
prolongand.') assim o período da seca 
mais favorável a vida nómade dos 
índios. 

Akíri í - * akíri, penugem branca; í, ár
vore [árvore que, durante a florac;ao, 
parece vestida de penugem branca]. 
Angico-branco (Acacia angico). 

Akirío ~k1;1réq. 

A!íri í bíri ha!agagarélJ - * akíri í, an
gico; bírh, casca; ha!agága, vard. de 
lagartixa; ré\I, suf. sem. [angico de 
casca semelhan te a pele de certa lagar
tixa l Angico-cascudo (Acacia sp.). 

Akíri í kúru - * akíri í, angico; kúru, 
líqüido [ líqüido de angico]. Resina de 
angico. 1 É ingerida pelos homens para 
fins afrodisíacos. O mesmo uso fazem 
do bokwa~QQ~, resina de jatobá, e 
do káªQ ~ºQ gúru, seiva do broto de 
taquara. 

Tronco de ~íri í bíri ba!agagaré\l, vard. de 
angico-cascuao (Acacia sp.) 

Akíri KQª\lré\l - n. p. __. II v. 

Akirío - Tipo de ~ hQe ~!-áo kaJeJéw\l, 
coroa dos bororo. 

Aklrío BQrQrQ Kejéw\I ~ n. p. --+ II v. 

Akirío ~k\lré1;1 - Tipo de __. hQe ~!-áo 
kajejéw1;1, coroa dos bororo. 
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Akirío íka ~k\lré\t - Tipo de -) bQ~íga, 
arco dos bororo. 

Akirío íka kujaguré\l - Tipo de -) hQ«rí
ga, arco dos bororo. 

Akirío Ikáre - n. p. -) II v. 

Akirío kujaguré1,1 - Tipo de -) bc}e ~!-áo 

kajejéw\I, coroa dos boror.o. 

A.kirío K\Íri - n. p. ---> II v. 

Akíri Rúk'\> - n. p. -) II v. 

Akirc} - * ? Presente, dádiva, dom, gor
jeta, gratifica9ao, objeto trocado; ob
jeto comprado (neol.). 1 Os índios 

·nao temo conce1to de compra e venc:Ia: 
tudo é dádiva, presen'le, que tácita ou 
explicitamente exige sempre outro aki
rc}, embora. freqüentemente nao haja 
nenhuma propon;ao entre um e outro. 
Assim p. ex. em troca de um pequeno 
adorno de penas, o bororo poderá exi
gir um cobertor oú um terno. As ve
zes as fs. akirc} e ---> mc}ri, retribui<;ao, 
correspot1dem-se ~ Na tribo bororo era 
desconhe.cida qualquer forma de co· 
mércio propriamente dito. Para no9óes 
sobre rela<;óes com tribos limítrofes 
---> bc}e, íp.dios bororo. 

Akir~Q - * akirQ, coisa trocada-; d91, 
suf. [fazer coisa trocada]. Trocar, pre
sentear; comprar (neol.). conj. i-ºúre 
~irc}gQ, eu troco ; á-re akir\lgQ m~a Jí, 
tu compraste tabaco ele i.e. compras 
te tabaco; i-mc}ge akirc}gQ, eu trocarei. 

A.kirQ~Q~ª - * akirc}, coisa trocada; dQ

ga, suf. Lugar onde se troca; lugar 
onde se compra, loja (neols.). ex. pa 
-g\Í-WQ baráe akirQgc}ga káe, nossa ida 
para. (dos) civilizados lo.ia a i.e. va
mos a loja dos civilizados. 

1 

A.kirQgc}gQ - vart. akirQgc}g\I. *a~-
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rc}, coisa trocada; dc}gQ, suf. Trocado, 
presenteado, comprado (neol.). ex. m~a 
akirQgc}gQ mc}ge ta-gé-je, (o) tabaco 
comprado será vosso alimento ele i.e. 
comprar-se-á tabaco para vós. 

AkirQgQg\l - vart. akirQgc}g9. Troca-
do, presenteado; comprado (neol. ). 

A.kir{l RigQ~\l - n. p. -) II v. 
A.kirc} Rig\lré\l - n. p. ---> II v. 
ÁkQ - * áz, superfície; kQi, eleva9ao [su

perfície elevada]. Reuniao, indistinta
mente, acúmulo, montículo. ex. kaiQá 
1-mQªe j''~rígi á~Q? onde eu farei (de) 
ela lenha seca montículo? i.e. onde 
acumularei a lenha seca? 

Áko - pl. akc}ge. varts. a1, ac, ak, á~.i1, 
áku1. Teu, tua, teus, tuas, o teu, a tua. 
exs. íºo agúgo bíri mQ!\Í-re, áko p~gá 
-re, minha esteira de pele de jaguar bo
nita era, a tua feia era; áko h~!Q-dóge 
p-rgá-re, tuas esteiras de bróto de pal
meira feias eram. 

Ák9 - varts. áka4, mákQ. * áz, boca; kc}1~ 
som [som da bocal Voz, fala, locu9ao, 
palavra, canto, nenia, som. var. son. in 
-ágQ, a~-ágQ, á~Q, pag-ágQ, ceº-ágQ, tag 
-ágQ, ~'g:Q, minha tua, sua, nossa 
( incl.), nossa ( excl.), vossa, deles voz. 
ex. iº·ágQ mc}ge tá-i: ta-viapagágQ, mi
nha palavra será vós a : vós escutais 
i.e. escutai: falar-vos-ei. 

Ak9 - * áku2, macaíba; Q1, coco [coco 
de macaíbaJ. Coco de macaíba. 

Ak9 apára - ~'e ak9, coco de macaíba; 
apára, interstício (cocos de macaíba 
com interstícios J. Cacho ralo de cocos 
de macaíba. 

Ak9 b~re - Caldo de carne ou peixe com 
Il).esocarpos de macaíba ---> hc}e ~-ké, 

alimento do bororo. 

Ak9gQ - * ákQ, reuniao; dQ1, suf. [fazer 
reuniao J. Reunir, ajuntar, acumular, 
amontoar. conj. i-ºúre tc}ri akQgQ, eu 
(a) pedra amontoo i.e. amontoo pe
dras; í-re tc}ri ak9~Q, eu (a) pedra 
amontoei i.e. amontoei pedras. 

Akódo - vart. akúdu. Frio. - - -·-· 
Akc}gQ - * ál5.Q1, som ; dQ1, suf. [ fazer 

soml Tocar um instrumento musical. 
conj. i-ºúre páºa akc}gQ, eu (o instru-



mento) páºa toco ; h\)e ~-re íka-dóge 
a,k\)gQ, (os) bororo eles (os instrumen
tos) íka-dóge tocaram ; harogwá!Q pa 
-m\)ge aíj~-dóge ak\)gQ, amanhá .nós 
(os) zunidores de madeira tocaremos 
i.e. amanha faremos zunir os zuni
dores de madeira. 

1. Instrumentos :musicais 
1.1. Generalidades 
1.2. Instrumentos musicais de sópro 

1.2.1. B\)e ~-kúie powári : generali
dades 
1.2.1.1. Elenco e descri9áo de 

vários tipos de h\)e ~-,kúie po
wári 

1.2.2. Íka : generalidades 
1.2.2.1. Elenco e descri9áo de 

vários tipos de íka 
1.2.3. Iw9r~QQe 
1.2.4. Pána 
1.2.5. Paríra 

1.2.5.1. Elenco e descri9áo de 
vários tipos de paríra 

1.3. Instrumentos musicais de per
cussao 
1.3.1. Bápo: generalidades 

1.3.1.1. Elenco e descri<;áo de 
vários tipos de hápo 

~ 1.3.1.2. Origem len'dária do há-
po rógu 

1.3.1.3. Elenco e· descri9ao dos 
principais tipos de bápo rógu 

1.3.2. Ká: generalidades 

1.3.2.1. Elenco e descri9áo de vá
rios tipos de ká 

1.3 .3. B\l!\)re 
2. Propensáo · dos bororo para a mú-. s1ca 

l. Instrumentos musicais 

1.1. Generalidades 

Os bororo nao possuem instrumen
tos , musicais propriamente di tos, ou 
seja, dispositivos capazes de emitirem 

sons de timbre agradável e de freqüen
cia variável. Exceto o iw9r~QQe, o pa
ríra e o hári, todos os outros nao 
possuem nenhum dispositivo apto a 
produzir som musical. As embocadu
ras do arigáo hári, do ~gQgQªQgQ bári, 

. do í,ka e do páºª' recebem os lábios do 
tocador os quais--produzem nelas um 
ruído qlie vem·-refor9ado pelo pseudo
instrumento. A- título de orienta9áo, a 
lingüeta do Q hári (MRDB B52 899), 
introduzida pela inetade na cabacinha 
que completa o instrumento, origina 
urna nota cuja freqüencia é satisfató
riamente a do mis. Como altura do 
som de um paríra (MRDB B52 803), 
encontramos mib4. Os instrumentos 
musicais dos bororo, assim concebi
dos, podem, pois, classificar-se nos se
guintes grupos: 

1.2. Instrumentos musicais de sópro 

1.2.1. B\)e ~-kúie powári: generalidades 
* b\)e, índios boro ro ; ~, ( d )eles ; 

kúie, colar; powári, cucu.rbitácea sil
vestre [ in.strumento musical dos boro
ro feito com urna pequena cucurbitá
cea e levado como colar, caído entre 
as espáduas, por meio de um cordel]. 
Designa<;áo genérica de certos instru
mentos musicais de sópro. 1 Sáo fabri
cados com pequenas cucurbitáceas 
cultivadas nas primitivas ro9as dos 
bororo. A fruta, depois de seca, recebe 
dois orifícios : um, aberto na sumida
de do pescoc;ozinho e ou tro, de 
- Om040 de diametro, na ex tremi-
da de oposta. No furo do pesco90 in
troduz-se um se~mento de taquarinha, 
denominada arQe ~-ké powári íwQ ou 
ar\)e ~-kúie powári ÍWQ, ou de outra 
chamada r\)kQe ~ºQguraré\l na qual, 
por meio de urna incisáo, foi feita urna" 
pequena palheta batente. O pesco<;o do 
instrumento é sempre revestido de fios 
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pretos e vermelhos que prendem um 
cordel o qual se adaptará ao peJ>coc;o 
de quem o carregar. A superfície do 
objeto poderá ser livre de enfeites, ou 
receber pirogravuras, ou belos orna
mentos de plumas, conforme o cla a 
que pertence. 1 Pela finalidade a que 
se destinam e nao pela diferen~a de 
feitio, há dois tipos de b9e ~-~úie po
wári : o primeiro denomina-se powári 
ar\)e, instrumento-alma, e representa 
um finado. É conservado, pelo pai ou 
cunhado de um defun to, longe dos 
olhares de mulheres e crianc;as e é 
usado durante as cac;adas oficiais pelo 
iá~\1, representante do morto. O se
gundo, que pode ser chamado powári 
mQri, nao representa nenhum finado. 
Pode ser visto por todos e é dado de 
presente, como recompe~sa, juntamen
te com um arco e flechas, ao mata
dor de alguma onc;a na festa -+ harége 
~-~e~Q~\1, banquete das feras. Naquela 
mesma ocasiao o <loador ensina prati
camente ao presenteado o modo como 
<leve ser tocado o instrumento, por 
meio de toques mais ou menos pro
longados e mais ou menos espac;ados. 
Esses toques parecem ser. privativos e 

NESTA ZONA APLICAM-SE 
OS Ll{BIOS. rlCANOO T&:JA 
A TAOOARINHA [SCONDIOA 
NA BÓCA 00 TOCADOR 

nos PRCTOS 

IDAOE íCCHAOA 

SEGMCNTO. DE TAQUARINHA 
COM PAl..HCTA BATENTE 

COROCL PARA 
CARRt~R O INSTRU
M[NTO AS COSTAS 

BQe ~-~úie powári, do tipo: mais comum 

distintivos do cla do <loador. O powárl 
ar\)e é tocado nas cac;adas oficiais, nas 
represen tac;6es AíJ~-dóge ArQe, os Es-

EMBOCADURA 

SEGMENTO DE TAOUARA 
SEM PALHETA 

ORlrl'clO 

CORDEL PARA CARREGAR 
O INSTRUMENTO AS COSTAS 

CUCURBITÁCEA 
SEM ORNAMENTOS 

BQe ~-~úie powári, do tipo de embocadura 
sem palheta 

CORDCL PARA 
CARREGAR O INSTRU
M[NTO AS COSTAS 

Tipo de bQe ~-~úie powári, no qual a ta
quarinha com palheta atravessa toda a 
cucurbitácea 



í~a Q-iagarév ~~vrél¡l, trombeta ornada corn penas e plumas amarelas 

Tipo de ká Q~Qgerév, tambor; duas ká iwára, varetas para o tambor, e quatro 
bápo rógu, pequenos rnaracás: Tipo de paríra CQrév ( esq.), flautim préto; de 

,paríra kujagurév, flautim vermelho, e tres tipos de bQe ~-~úie powári, instrumentos 
musicais de sópro 





píritos Terríficos, e Maríg9 ArQe, o Ci
lindro de Buriti, e em sinal de alarme 
no caso de algum perigo. Para a ori
gem lendária do powári arc}e ~ arc}e 
~!-awára áre, xama das almas. 

· Vários t ipos de bQe ~-~úie powári, usados 
.como colares, caídos nas costas, durante a 
fase final de um funeral 

1.2.1.1. Elenco e descri9ao de vários 
tipos de bc}e ~-kúie powári 

apQgQ bári - .¡, apQgQ, tucanu9u ; 
bári, instrumento [instrumento do cla 
que tem a primazia sobre o tucanu9uJ. 
Nao apresenta enfeites e distingue-se 
dos outros pelo modo particular com 
que <leve ser tocado. É privativo dos 
membros do cla dos Kíe; 

arigáo bári - * arigáo, cao; bári, 
instrumento [instrumento do cla que 
tein a primazia sobre o caol Nao leva 
enfeites e distingue-se dos outros pelo 
modo particular com que deve ser to-

cado. Este tipo de hQe ~-]súie powári, 
a diferen9a dos outros, nao possui pa
lheta. É fabricado com urna cucurbi
tácea bastant~ maior, cujo pesco90 é 
substituído por um segmento de ta
quara de - Om060 de comprimento, 
no qual é aberta urna janela retangu
lar, que serve de embocadura, deno
minada powári ~º-ª f áka. A ela , apli
cam-se os lábios que geram o ruído 
característico do instrumento. É pri
vativo dos membros do cla dos Iwa
gúgu-dóge; 

arc}e ~-wári - ~"< arc}e, membros do 
cla dos B9k9gQri :t;~eráe; ~' ( d )eles; 
wári, instrumento [instrumento dos 
B9k9gc}ri :t;~eráe]. Toda ·sua superfície 
é recoberta de pequenas plumas ver
melhas de nal?t;íre, ararapiranga, cola
das com resina. Duas rnaiores, da mes
ma cor, sao amarradas ªº pé do pesco-

Tipo de arigáo bári ( MRDB B52 973), 
h = Om230 
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90 a guisa de b andeirinhas. Apresenta 
também quatro filas duplas longitudi
nais de penugem branca. É privativo 
dos membros do cla dos BQkQgQri 
~~eráe; 

hQrQ bári - * hQrQ, caracol; bári, 
instrumento [instrumento com ador
nos de caracol J. Leva na sua super
fície ornamentos de discozinhos de ca
rapa9a de caracol. É privativo dos 
membros do cla dos Ba~igQ Jeºáge CQ
ºugiwt)ge ; 

céje bári - * céje, gaviao-da-fuma-
9a; bári, instrumento [instrumento do 
claque tema primazia sobre o gaviao
da-fuma9a J. Nao leva adornos par
ticulares e distingue-se dos outros pelo 
modo com que deve ser tocado. É pri
vativo dos membros do cla dos Iwa
gúgu-dóge; 

Tipo de CiQáe ~-wári (MRDB B51 1807), 
h = Om170 

so 

Tipo de CiQáe K\lg\lrirél}ge ~-wári (MRDB 
B51 806), h = Oml40 . 

cil>áe ~-wári - * Ciºáe, membros do 
cla dos BQ~QgQri ~~eráe ; ~' ( d )eles ; 
wári, instrumento [instrumento do 
cla dos BQ~QgQri ~~eráe J. É todo re
vestido de pequenas plumas de arara
canga. Ao pé do pesco90 apresen
ta também duas plumas vermelhas, 
um pouco maiores, a guisa de bandei• 
rinhas. É privativo dos membros do 
cla dos BQk99Qri ~~eráe ; 

ctl>áe k\lg1;1riré\lge ~-wári - * Cil>áe 
K\lg\lriré\lge, me m b ro s do sub-cla 
dos BQkQgQri ~~eráe Ceºegiwt)ge; ~, 
( d)éles; wári, instrumento [instru
mento do sub-cla dos BQ~\>9Qri ~e
ráe Ceºegiwt)ge J. Ao pé do pesco90 
tem pequenas plumas vermelhas e 
amarelas, a guisa de bandeirinhas. 
A metade superior do corpo é reco
berta de plumas vermelhas de arara-



• 

canga e a parte inferior, de penas ama
relas de arara. É privativo do sub-cla 
dos BQ~Q~Qri ~~eráe Ceºegi~ge; 

~~QgQ~QgQ hári - * ~~QgQºQgQ, cer
to pássaro ; hári, instrumento [ instru
mento do cla que tem a primazia so
bre a ave ~ºQgQ~(>gQl Nao leva enfei
tes e distingu e-se dos ou tros pelo mo
do como deve ser tocado. É cónstruí
do com a mesma técnica do ~ arigáo 
hári e é um pouco menor que aquele. 
É privativo dos m embros do cla dos 
Baá~Q ieºáge Ceºegi~ge; 

ipíe ~-wári - * ipíe, ariranhas; ~, 

( d )elas ; wári, instrumento [ instru
mento do cla que tem a primazia so
bre as ariranhas ] . Nao leva nenhum 
adorno e distingue-se dos outros pelo 
modo como deve ser tocado. É priva
tivo dos membros do cla dos ArórQe; 

Tipo de KQgaekQgáe-dóge ~wári ( MRDB 
B53 1301 ), 125 = Om140 

Ak ' d _ Q .. 9. 

Tipo de KQgaekQgáe-dóge ~-wári ( MRDB 
B54 1704), 125 = Om120 . 

júre hári - * júre, sucuri; hári, ins
trumento [instrumento do claque tem 
a primazia sobre a sucuri J. Nao leva 
adornos e se distingue dos outros pelo 
modo como deve ser tocado. É priva
tivo dos membros do cla dos Kíe; 

karáo hári - * karáo, certo pássaro 
das lagoas; hári, instrumento [instru
mento do cla que tem a primazia só
bre o pássaro karáol O segmento da 
taquara, que leva a palheta, atravessa 
este tipo de lado a lado, passando por 
furos aos quais se adapta com certa 
precisao. A extremidade· inferior da ta
q uarinha é ornada com tufos de ca be
los humanos. o corpo nao tem adornos 
de penas, mas apresenta dois grupos 
simétricos de quatro janelinhas retan
gulares, cada um. É privativo dos 

membros do cla dos lwagúºu-dóge; 
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kQgaekQgáe-dóge ~-wári - * KQgae
kQgáe-dóge, designa<;ao de certos espí
ri tos; ~, ( d)eles; wári, instrumento 
[instrumento do cla que tem a prima
zia sobre os espíritos KQgaekQgáe 
-dógel É semelhante ao anterior, ten
do, porém, na extremidade inferior da 
taquarinha, além dos cabelos huma
nos, também pequenas plumas amare
las e vermelhas de araras, a guisa de 
bandeirinhas. Ao redor dos polos apre
senta elementares desenhos geométri
cos em pirogravuras. É privativo dos 
membros do sub-cla dos Baá~Q Íeºáge 
CeQegi~ge CQºugiw~ge. l Há outro ti
po, com plumas somente vermelhas e 
menos cabelos. As janelinhas e as pi
rogravuras apresentam também pe
quenas variantes. É privativo dos mem
bros ' do sub-cla dos Baá~Q Íeºáge Ce
ºegiwVge Ceºegiw~ge; 

ku~óra hári - * ku~óra, araraúna ; 
bári, instrumento [instrumento ,do cla 
que tem a primazia sobre a araraú
nal É inteiramente revestido de plu
mas vermelhas de ararapiranga, atra
vessadas por quatro listras longitudi
nais de plumas azuis de araraúna. É 
privativo dos membros do cla dos 

PáiwQe; 

ku~úgi hári - ~>r ku~úgi, macaco ; 
bári, instrum~nto [instrumento do cla 
que tem a primazia sobre o macaco]. 
Assemelha-se ~o --+ koráo hári. É pri

vativo dos membros do el.a dos 

ArórQe; 
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kuiá~Qe ~-wári - * kuiá~Qe, aves 
dos pantanais; ~, ( d)elas; wári, ins
trumento [instrumento do claque tem 
a primazia sobre certas aves dos pan

tanais l Nao apresenta adornos e dis
tingue-se dos outros pelo modo como 
deve ser tocado. É privativo do cla 

dos 1 wagú~u-dóge; 

kuí~Q bári - ·k kuí~Q, arara ; bári, 
instrumento [instrumento do cla que 
tem a primazia sobre a arara]. Tem 
o corpo revestido de plumas amarelas 
de arara. A base do pesco<;o é circun
dada por um pequeno colar de penu
gem preta de mutum. É privativo dos 
m.embros do cla dos PáiwQe; 

~urége ~-wári - '/: kurége, aves des
conhecidas ; ~, ( d )elas; wári, instru
mento [instrumento do cla que tem a 

primazia sobre certas aves desconhe
cidas]. Nao leva adornos e distingue-se 

dos outros pelo modo como <leve ser 
tocado. É privativo dos membros do 

cla dos Baá~Q Íeºáge CeºegiwVge; 

kurugúgwa bári - * kurugúgwa, ga
viao-caracaraí; bári, instrumento [ins
trumento do claque tema primazia so
bre o gaviao-caracaraí J. Desprovido de 
adornos de plumas, é semelhante ao 
segundo tipo de --+ KQgaekQgáe-dóge 
~-wári. É privativo dos membros do 

cla dos ApiºQrége ; 

marí~Q bári - * marí~Q, buriti; 
hári, instrumento [instrumento do cla 
que tem a primazia sobre o buritil 
Desprovido de adornos de plumas, é 

semelhan te ao --+ KQgaekQgáe-dóge 
~-wári, do qual se distingue pelo modo 
como deve s.er tocado. É privativo dos 
membros do cla dos Iwagú~u-dóg~ i. 

m~ríri bári - * m~ríri, metal ; 
bári, in_strumento [instrumento do 

sub-cla que possui o metal J.. Ao pé do 
pesco<;o leva quatro plumas vermelhas 

e amarelas de arara, a. guisa de ban
deirinhas. A metade superior do corpo 
é revestida de plumas vermelhas de 
ararapiranga e a parte inferior d.e plu

mas azuis de arara. É privativo dos 
membros do sub-cla qos PáiwQe Ce
Qegiw~ge; 



naºV,re ~-wári - * naºV,re, arara
pirangas; ~, ( d )elas; wári, instrumento 
[inst:i;-umento do cla que tem a pri
mazia sóbre as ararapirangas]. Ao pé 
do pesco90 leva quatro plumas verme
lhas de ararapiranga a maneira de ban
deirinhas. A metade superior do corpo 
é revestida de plumas pretas de mutum 
e a parte inferior de plumas vermelhas 
de ararapiranga. É privativo dos mem
bros do sub-cla dos ArórQe CQºugi
wV,ge; 

Q bári - ·" Q2, socó ; bári, instrumen
to [instrumento do cla que tem a pri
mazia sobre o socó J. O pesco90 é re
coberto de um tran9ado de acúleos 
brancos de ouri90 e linha preta de al
godao. A base do mesmo leva pluma
zinhas, coladas a guisa , de coroa. Nas 
duas extremidades do pesco90 há plu
mas vermelhas de ararapiranga como 

Naº~re ~-wári (MRDB B54 1701), h = Om160 

M~rírl bárl (MRDB BS3 1347), h = Om190 

bandeirinhas. É privativo dos mem
bros do cla dos BaágQ ieºáge Ceºe· . , g1W1;1ge; 

Qkc}ge ~-wári - * Qkc}ge, membrct5 
do cla dos BQk999ri :t;.~eráe ; ~, ( d )e
les; wári, instrumento [instrumento 
dos membros do cla dos BQkQgQri :t:~e
ráe J. É identico ao ~ KQgaek9gáe 
-dóge ~-wári, do qual difere pelo modo 
com'o <leve ser tocado. É privativo dos 
membros do cla dos BQkQgQri :t;.~eráe; 

Q \Í-ke PQQQ bári - * Q2, socó; \1, 

( d)ele; ké2, alimento; PQQQ, água; bá
ri, instrumento [instrumento do clá 
que tem a primazia sóbre o socó cujo 
alimento é a água i.e. do socó que 
gosta de lugares alagadi9os]. É seme
lhante ao ~ Q bári, do qual difere por 
ter algumas plumas amarelas no pes-
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co<;o. É privativo dos membros do 
sub-clá dos Baá4Q iel1áge CQQUgiw\Íge 
C9l1ugiw\Íge ; 

Q bári (MRDB B52 899), h = Om200 

tagáe ~-wári - -:: tagáe, tachas; ~, 

( d)elas; wári, instrumento [instru
mento do clá que tem a primazia só
breas tachas J. É semelhante ao segun
do ~ K9gaek9gáe-dóge ~-wári, do 
qual difere pela ausencia de pirogra
vuras e de penas. É privativo dos mem
bros do clá dos Páiw9e; 

tQróa bári - * tQróa, gaviáo; bári, 
instrumento [instrumento do cla que 
tem a primazia sóbre certo gaviáo J. É 
semelhante ao ~ K9gaek9gáe-dóge 
~-wárl, do qual difere pela ausencia 
de pirogravuras. É privativo dos mem
bros do clá dos Api'~Qr~ge ; 

Í\IQQre ~-wári - * t1¡1QQre, lamba
ris; ~, ( d)éles; wári, instrumento [ins-
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trumento do clá que tem a primazia 
sóbre os lambarisJ. Nao leva adornos 
de penas e difere dos outros pelo modo 
como deve ser tocado. É privativo ~os 
membros do clá dos ApiQQrége. 

1.2.2. íka: generalidades 
íka - * í, árvore; ká1, qualidade 

do que é esguio [instrumento 
esgu10, de madeiraJ. Instrumento 
musical de sópro, de embocadura 
semelhante a da flauta, mas usada 
como se fósse a de urna trombeta 
ou de um clarim. É um objeto 
obtido pela reuniáo coaxial de dais 
tubos de madeira mole de dia1ne
tros diferentes. Estes sao prepara
dos esvasiando-se a madeira, previa
mente partida em duas partes, as quais 
sao depois unidas e amarradas com 
mi~\)ri, casca de cipó-imbé. As juntas 
sao vedadas com b~rágu, cerol. O tu
bo mais fino traz a embocadura, aber
ta na sua extremidade. Esta pode ter 
forma de cabe9a de cobra ou retangu
lar, conforme o cla a que pertence. O 
instrumento varia no seu comprimen
to e pode ser desprovido de adornos 
ou levar belas penas e plumas na parte 
mais delgada que, as vézes, é também 
revestida de um elegante tran9ado de 
acúleos brancas de ouri<;o e de linha 
preta de algodáo. A parte mais dilata
da pode apresentar penugem branca 
ou preta, colada com kí4Q gúru, resi
na. É usado para acompanhar certos 
cantos e danc;as, as vézes, em uniao 
corri outros instrumentos. É o instru
mento distintivo . do herói lendário 
~ Bakoróro. 1 Frie e Radin explicam 
que a parte mais dilatada do íka é 
feita com casca de jatobá. Cremas que 
esses autores estejam equivocados, 
pois só conhecemos íka-dóge feitos 
com pedac;os de madeira esvasiada ar
tificialmente (Frie e Radin 1906: 
XXXVI : 398). 
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Embocaduras de íka, em forma de cabe<;a 
de cobra e retangular 

Tipo de í~a, com embocadura retangular 
(MRDB BS3 1349), 1 = Om870 

1.2.2.1. Elenco e descri9áo de vários 
tipos de f~a 

íka - *c. a. Náo leva adornos. A 
embocadura é retangular, feíta na ex
tremidade cuja forma imita urna ca
be9a de cobra. É privativo dos mem
bros do clá dos BaágQ Jeºáge Ceºegi
~ge; 

íka Q-iagaréQ ~kt.trét.t - * íka, ins
trumento esguio; 01 ( d )ele; iága, cau
da; réQ, suf. pos s. ~k\lrét.t, o amarelo 
[instrumento esgu10, com plumas 
amarelas e com retrizes de araras] . 
Leva na parte mais delgada retrizes e 
plumas amarelas e vermelhas de ara
ras. Essa mesma parte é revestida por 
um elegante tran9ado de acúleos bran
cas de ouri90 e linha preta de algo
dao. A metade mais larga é recob er
ta de penugem branca, colada. É pri
vativo dos membros do sub-cla dos 
BQkQgQri J;:~eráe CeºegiW1Jge ; 

íka Q-iagaréQ kujaguréQ - * íka, 
instrumento esguio; 0 1, ( d )ele; iága, 

cauda; réQ, suf. poss. kujaguréQ, o 
vermelho [instrumento esguio, com 
plumas vermelhas e com retrizes de 
araras J. É semelhante ao anterior do 
qual difere por apresentar, além das 
retrizes de araras, plumas somente 
vermelhas, e por ter a parte mais di
latada revestida de penugem escura. É 
privativo dos membros do sub-clá dos 
BQkQºQri :t;~eráe CQºugiw~ge. 

Íka Q-iagarét,l ~~t¡Iré\1 ( MRDB BSS 2460), 
l Om890 

í~a Q-iagarét,l kujaguré\1 (MRDB BSS 2461), 
1 = Om830 

1.2.3. lwQr~ºQe 

iwQr~ºQe - * ÍWQ, taquarinha; re2, 
ser; hQe, coisa [instrumento de taqua
rinha]. É um gomo de taquarinha, fen
dido em todo seu comprimento. Urna 
das extremidades é fechada pelo nó 
e a outra, aberta, recebe os lábios do 
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Par de iwQr~'!?Qe (MRDB B53 1727) e (MRDB 
B53 1726), 1 = Oml 70) : o superior apresen ta 
a fenda aberta, para evidenciar o dispositivo 
produtor do som 

Bororo, empunhando um p~a de tres ele
mentos: na cabe9a cinge um apQ~Qe ~-víri, 
coroa de peles do peito de tucanu9us; das 
orelhas pendem brincos de cugúie ~-vírl, 

peles do peito de ara9aripocas; nos bra9os 
e nos pulsos apresenta braceletes e pulsei
ras de penas 
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tocador, que for9am o ar através da 
fenda. Produz-se um som de freqüen
cia bastante elevada. É privativo dos 
membros do cla dos BQ'kQ~Qri :t;:~eráe 
e é usado em várias ocasi5es e diver
s5es, como p. ex. no ArQe :t:·kQ~\l Are
gQQQ·i Marí~Q Ka~Q\t, Dan9a do Buriti. 

1.2.4. Pána 

páºa - * ? Instrumento musical de 
sópro. É formado por duas ou ma~s 
cucurbitáceas ·silvestres, previamente 
secadas, esvaziadas e furadas nos dois 
polos. Sao elas mantidas unidas entre 
si, com as aberturas justapostas, por 
meio de cera. As vezes . levam listras 
circulares de penugem branca. O páºa 
é privativo do cla dos BaáQQ leQá· 
ge CQ'QugiwV.ge e é instrumento distin
tivo do herói lendário -+ I!\IQQre. É 
usado para acompanhar certos cantos 
e dan9as, as vezes em uniao com 
outros instrumentos, como p. ex. na 
representa9ao Bakoróro-dóge ArQe, as 
Almas de Bakoróro e Companheiro. Se
gura-se com ambas as maos e sopra-se 
num dos orifícios com a mesma técni-

Tipo de pá'ºa de dois elementos (MRDB 
B53 1791 ), 1 = Om520 

Tipo de páºa de quatro elementos (MRDB· 
B52 898), 1 = Om520 
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ca empregada para tocar um contrabai
xo de metal. 

1.2 .5. Paríra 
paríra - ·k pári, ema; rá1, osso; [ins

trumento musical semelhante a tíbia 
de emal É urna espécie de flautim, 
obtido com dois gamos de taquara 
contendo um nó, perto do qual se 
abre a embocadura a guisa da de tubo 
de órgao. Produz um som de timbre 
bastante agradável, embora de altura 
.invariável; 

paríra c9ré\l - -1< paríra, flautim; 
c9rét;1, o preto. Flautim preto. É com
pletamente revestido de plumas pre
tas de mutum, com quatro ou seis 
pequenos tufos anulares de plumas 
brancas. Tem também pequenas zonas 
revestidas de plumas vermelhas de ara
ra, cuja disposic;ao varia. É privativo 
do su.b;_cJá dos Kíe CeQegiw~ge; 

Dois tipos de paríra cQré1;1 (MRDB BSl 802), 
1 = Om410 e (MRDB B54 1822), 1 . Om380 

paríra koag9ré\l - * paríra, flau
tim; koagt;1ré\)., o limpo [flautim sem 
adornos J. Flautim. Nao leva adornos 
e de ambos,_ os lados da embocadura 
apresenta ataduras de mi~<)ri, casca de 
cipó-imbé. É privativo do cla dos 
Kíe; 

paríra kujagurét;1 - -1< paríra, flau
tim; kujaguré\J., o vermelho [flautim 
vermelho J. É completamente revesti
do de plumas vermelhas de arara
piranga, com tufos anulares de plumas 

Paríra koag.1;1ré1;1 ( MRDB B52 803), 1 = Om520 

Tipos de paríra kujaguré1;1 (MRDB BSS 
1815), 1 = Om390 e (MRDB B57 3149) 

brancas de mutum. É privativo do sub
cla dos Kíe CQQugiw(1ge. 
1.3. Instrumentos musicais de per

cussao 

1.3.l. Bápo 

bápo - -;, bápo, corac;ao ; [ instru
mento em forma de corac;ao J. Mara-

, 
cá. E um tipo de instrumento obtido 
pela adaptac;ao de urna cucurbitácea 
elipsoidal, previamente s~cada e esva
ziada, a um pequeno cabo de madei
ra, de ,..., OmlOO de co1nprimento, ao 
qual, as vezes, se prende um cordel. 
O ponto de uniao é rematado con1 b~~ 
rágu, cerol. Contém bápo á, semen
tes para o maracá, e fragmentos de 
conchas. Usam-se sempre dois, um na 
mao direita, que acompanha o canto, 
denominado bápo parag\).ré9, maracá 
que danc;a, e outro na mao esquerda, 
que marca o ritmo, denominado bápo 
ht;1!\lré9, maracá marcador; 

/ · 

bápo birikégt;1 pororé1}. - -1< bápo, 
maracá; birikégt;1, nudez; póro, furo ; 
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Vard. de cana índica silvestre da qual os 
bororo retiram as sem entes para colocá-las 
nos m aracás 

ré\l, suf. poss. [maracá despido de en
feites, mas cheio de furozinhosJ. É um 
maracá sem nenhum adorno, apre
sen tan do várias séries simétricas de 
furozinhos. É privativo dos clas dos 
Api~Qrége e dos ArórQe ; 

Sementes de urna cana índica silvestre, usa
das pelos bororo no interior de seus n1aracás 

bápo h\lté\l - * bápo, maracá; ht,í1, 
pluma; ré\t, suf . poss. [ maracá com 
plumas] . É um maracá apresentando 
pequenas plumas como enfeite. É pri
vativo do cla dos BQkQ~Qrl ~~eráe; 

bápo CQré\l - ,~ bápo, maracá; CQ
ré\l, o pre to [ maracá preto J. É um ma
racá cuja superfície é tingida de pre
to . É privativo do clá dos Kíe; 

bápo ~:n.aw\lré\l - * bápo, maracá ; 
~:n.áw\l, enfeite; ré\l, suf. poss. [mara
cá com enfei tes J. É um maracá com 
um tran9ado de acúleos brancos de 
ouri90 e linha preta de algodáo, ao 
redor do cabo. Leva também algumas 
plumas de arara. É privativo do clá 
dos Baá~Q ie~áge CQ~ugiwt,íge; 

Tipos de bápo biriké~\l pororé\l (MRDB BS3 
1387), I = Om270 e (MRDB B53 1386), 
I = Om 290 

bápo rógu - * bápo, maracá; rógu, 
pequenez [pequeno maracá l Maracá 
menor. É um chocalho sensivelmente 
m enor, em geral cuidadosamente or
nado no seu corpo e cabo com ador
nos de penas e tran9ados. 

1.3.1.2. Origem lendária do bápo rógu 

Narra urna antiga tradi9ao que 
quando algun1 bororo desconhecido 
chegava a urna aldeia, imediatamente 
os companheiros o revistavam para 
ver se trazia algo que lhes fósse de 
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utilidade. Em caso afirmativo, era 
bem aceito e, em caso negativo, su
mariamente assassinado. Certa vez 
chegou a urna aldeia urna índia, cha
mada Tagagúie TQgiwvºQ, do cla dos 
BQkQºQri :t:~eráe. Como de costume, 
foram-lhe ao encontro com sinais de 
pouca amizade. Tendo-lhe revistado a 
cesta e o cestinho, encontraram um 
objeto do qual sentiam grande falta 
(sic) : era um bápo rógu. En tao disse
ram : " Isto sim ! Vale a pena! Desse 
precisávamos para alegrar nossos can
tos e danc;as ! " Recebida a mulher, com 
alegria e festa, apoderaram-se do pe
queno m aracá que tanto desejavam 
(note-se: sen1 antes conhece-lo ). É 
agora um objeto de alto valor estima
tivo. Normalmente é usado nos can
tos e danc;as fora dos funerais. Em 
certas ocasióes, em vez de dois, u sa-se 

, 
um so. 

1.3.1.3. Elenco e descri9ao dos prin
cipais tipos de hápo rógu 

hápo rógu - * c. a. É um pe
queno maracá apresentando apenas 
quatro fileiras duplas de pequenos fu

ros. É privativo do sub-cla dos BaáºQ 
ielláge Cellegiwvge CQllugiwVge; 

hápo rógu áo ~k9ré\l - * hápo ró
gu, pequeno maracá; áo, pon ta; ~k\l
ré1¡1, o amarelo [ maracá ornado com 
plumas amarelas]. Pequeno maracá, 
com adornos de plumas amarelas de 
arara, na parte superior. É privativo 

do sub-cla dos BQkQºQri :t:~eráe CQ~u
giw~ge; 

hápo rógu ·ar\)e ~-wári - * bápo 
rógu, pequeno maracá; ar\)e, mem

bros de um cla ; ~' ( d)eles; wári, 
cucurbitácea [pequeno maracá de 
cucurbitácea, privativo do cla dos 
ar9e J. É um pequeno maracá cujo 

Tipo de bápo rógu \l·r\{g\lré\l ( MRDB B53 
1357) 1 = Om200 

corpo é inteiramente revestido de plu
mas vermelhas de ararapiranga. O ca
bo é envolvido por um elegante tran
c;ado de acúleos brancos de ouri90 e 
linha preta de algodao. É privativo 

do sub-cla dos BQkQºQri :t:~eráe CQ
llugiwVge; 

hápo rógu CQré\l - * hápo rógu, pe
queno maracá; CQré1¡1, o preto [peque-, 
no m aracá preto]. Pequen o maracá 
tingido de preto com suco de jenipa
po nao maduro. É privativo do cla dos 

Kíe; 

hápo rógu p~ra ~k\lré9 - * hápo . 
rógu, pequeno maracá; p~ra, parte in
ferior ; ~k\lré9, o amarelo [pequeno 
maracá com plumas amarelas na par
te inferior] . É privativo do sub-cla dos 

BQkQºQri :t:~eráe B\)e :t:-iaºªºªwVge ; 
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Tipos de bápo rógu arQe ~-wárl ( MRDB BSS 
1955 1 ), e (MRDB BSS 1955 2), 1 = Om250 

' 

Ká a!uruaré\l, grande tambor de cerami
ca; éste é desprovido do couro que de
veria cobrir-lhe a bóca ( MRDB B60 4592) , 
~ = Om345 

Tipo de ká iwára ( MRDB B53 1772), 
1 = Om425 
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Tipo de ká iwára ( MRDB B55 2050), 
1 = Om300 

Tipo de ká iwára (MRDB BS5 2501 ), 
1 = Om260 

Tipo de ká iwára (MRDB B52 844 ), 
1 = Om340 

hápo rógu \t-~gt.trét.t - -1: hápo ró

gu, pequeno maracá; \{, ele; rt.tg1;lré1;1, 

o vermelho [pequeno maracá com plu
mas vermelhas J. Pequeno maracá que 
leva quatro fileiras duplas de furozi
nhos, no corpo, e plumas vermelhas de 
arara, na extremidade do cabo. Este é 
revestido de um tranc;ado de brancos 
acúleos de ouric;o e linha preta de al
godao. É privativo do cla dos BQ~Q
~Qri ~~eráe. 

1.3.2. Ká : generalidades 

ká - * f. onom. ? [instrumento que 
ao ser percutido produz o som kál 
Tambor. 1 É um tipo de pequeno tam
bor obtido amarrando-se urna pele seca 
de mamífero na bóca de um káia, pilao. 
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É percutido com urna única vareta, 
denominada ~ ká iwára, vareta de 
tambor. As vezes o pilao é belamente 
revestido de plumas coloridas, cola
das na sua superfície. 

1.3.2.1. Elenco e descric;ao de vários 
tipos de ká 

ká - ~'< c. a. Pequeno tambor sem 
adornos. É privativo do sub-cla dos 
Baá9Q iel]áge CQl]ugiw1¡Íge Cel]egi
wúge · . ' 

ká a!uruarél}. - * ká1, tambor; a!u
ruarél}., o grande [grande tambor]. 
(!rande tambor. É feito com urna gran
de ceramica em cuja boca se adapta 
urna pele de animal, devidamente 
amarrada. Pela forma da ceramica ad
quire o aspecto de pequeno tímbale. 
É privativo do cla dos Kíe; 

Tipo de ká Q~QgeréQ (MRDB BSS 2052), 
h = Oril270 

Tipo de ká Q~QgeréQ (MRDB BSS 2100), 
h = Om290 

ká Q,k9gerél}. - 1
< ká1, tambor; Q,kQ· 

gerél}., o bonito [belo tambor J. É um 
tambor cuja pele é adaptada a boca 
por meio de um cordel ornado de plu
mas vermelhas e amarelas de arara. 
Todo ele é revestido de plumas cola
das com resina. Estas sao dispostas 
em cinco faixas latitudinais das seguin
tes cores a comec;ar da base : verme
lha, de plumas de ararapiranga; preta, 
de plumas de mutum; branca, de plu
mas de pato; preta, c. a . ; vermelha, 
c. a . É privativo do cla dos Baá9Q Je
}]áge CQl]ugiw1¡Íge. 1 Há outro tipo re
vestido de plumas coladas com resina, 
distribuídas em quatro faixas latitu
dinais brancas de plumas de pato, al
ternadas com tres pretas de plumas 
de mutum. É privativo do sub-cla dos 
Baá~Q iel?áge C9l]ugiw1¡Íge Cel]egi
W\Íge. 
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1.3 .3. Bv:!c?re 

hv:!c?re - -1: h(t!Q, queda; re2, ter 
[instrumento que se chocalha com mo
vimentos verticais J. Chocalho. 1 É for
mado por urna tran9a de broto de bu
ri ti, a qual estao amarradas pela cúspi
de unhas de porcos silvestres. É usa
do enrolado muitas vézes ao redor 
do tornozelo, ou é agitado com u'a 
mao, a guisa de maracá.' É privativo 
do cla dos IwagúQu-dóge. Além désse 
chocalho, há um outro denominado 
também hv:!\)re, que propriamente é um 
~ b\)e ~-kaleléwv:, tanga, e como tal 
por nós classificado, guarnecida de 
unhas de porcos silvestres. Durante as 
dan9as o seu chocalhar auxilia o ritmo 
das mesmas. 

B1;1!Qre (MRDB BSS 2057), 1 = lm600 

2. Propensao dos bororo para a mú-. 
s1ca 

' 
Apesar dessa escassez de meios, ma

nifestam os bororo urna propensao ex
traordinária para a nossa música vo
cal e instrumental. Suas atuais 
execu96es sao impecáveis na afina9ao 
e ritmo. Sadiamente aproveitada pela 
Miss a o Salesiana, no curto espa90 de 
um lustro de contacto com os aborí
genes, esta inclina9ao permitiu orga
nizar urna banda musical de mais de 
vinte rapazes os quais, na Exposi9ao 

Nacional do Rio de J aneiro de 1908, im
pressionaram favoravelmente a Capi
tal. Deles há ainda alguns sobreviven
tes ( 1962). Filhos e netos continuam 
a iniciativa e mantém na Missao do 
Merúri urna banda, por eles mesmos 
dirigida, que é sempre a alegria das 
festas e desperta a admira9ao de todos 
que visitam aqueles sert6es. 

AkQQQQa - * ákQ, reuniao; dc?ga, suf. 
Lugar da reuniao, lugar onde se amon
toa algo ; depósito (neo l.). ex. son. hc?e 
~, gQQQQa, (dos) bororo ( d )eles lugar 
de reuniao i.e. lugar onde os bororo 
se reunem. 

AkQQQQa - * ákQ, som; dc?ga, suf. Lugar 
onde se toca algum instrumento; sala 
de banda de música (neo l.). 

AkQQQQQ _ , vart. akQQQQ\I. * ákQ, reu
niao; dQQQ, suf. Reunido, amontoado, 
ajuntado, depositado. ex. son. PQºQ 
kóia, j' ~rígi-dóge ~-re ~!-agQQQQQ QÍgQ, 
(da) água causa suas lenhas secas elas 
foram elas reunidas assim i.e. pela 
correnteza do rio ajuntaram-se peda-
9os de lenha seca. 

AkQQQQQ vart. akQQQQ\I· ~'< ákQ, 
som; dQQQ, suf. Tocado. ex. pága akQ

QQQQ núre baá-!Q, (o) instrumento pá
na tocado é aldeia em i.e. o instru
mento pága é tocado na aldeia. 

A~QQQQ\I - vart. ~QQQQQ. Reunido, 
amontoado 1 ajustado, depositado. 

AkQQQQ\l - vart. akQQQQQ. Tocado. ex. 
powári akQQQQ\l kéje, b\)e ~-pag\IQ(t-re, 
(o instrumento) powári tocado quan
do, (os) bororo eles assustaram i.e. ªº 
som do instrumento powári os bororo 
assustaram-se. 

AkQQQQ\lrév: - * al5QQQQ\I, reunido ; . ré\l, 
suf. subst. Aquilo que foi reunido, 
amontoado. 
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~QgQg\lré\1 - * akQgQg\J., tocado ; ré\1, 
suf. subst. Aquéle ou aquilo que foi 
tocado. ex. akQgQg\lré\1 páy.a BaágQ 
ieQáge ~y.o; aquéle que foi tocado pá
y.a, (dos) BaágQ JeQáge ( d )él es i.e. o 
instrumento páy.a que foi tocado é pri
vativo dos membros do cla dos BaágQ 
ieQáge. 

AkQg\1 - .¡, ákQ, reuniao; d\11, suf. Reü
niao, ajuntamento, montículo. 

Akc?9\1 - * ákQ, som; d\11, suf. Som. 

AkQg\Íki - * akQ9\J., som ; kfo, aspereza 
[som com aspereza]. Estrondo, ruí
do, estampido ex. hc?e iarúru ak99\Íki 
\Í-re i~gágQ, (do) trovao (o) estron
do ele me despertou i.e. o estrondo do 
trovao despertou-me. 

~Qg\lkiré\1 - '': akQg\Íki, estrondo; ré\J., 
suf. poss. Aquilo que produz estron
do, ruído ou estampido. 

AkQ9t.trét.t - ·k ak<}g\J., reuniao ; rét.t, suf. 
poss. Aquilo que é reunido, amontoado. 

AkQg\lré\1 - * akQg\J., som; ré\J., suf. 
poss. Aquele ou aquilo que produz 
som. 

AkQg\Íri - -J: akc?9t.t, som ; rí1 grandeza 
· [grande som]. Som forte, som agradá

vel produzido por instrumento musi
cal, indistintamente. ex. hápo akQg\Íri 
aregQg\Í-re i-viajá-!Q, (do) maracá (o) 
som agradável chegada teve meu ouvi
do em i.e. ouvi o som agradável do 

, 
maraca. 

AkQg\lriré\1 - * akQg\Íri, som forte ; ré\J., 
suf. poss. Aquele ou aquilo que tem 
som forte e agradável. 

AkQge - pi. de áko. Os teus, as tuas. [ 
Esta f. indica também os maridos de 
urna mulher com a qual se fala. Na 
tribo bororo· é possível a poliandria, 
mas raríssima ; mais fácil é o -? ha
kóra, poliginia. 

A~QgQ í, tarumazeiro 

Ak9gQ1 - -:: ákQ, som; gQ1, suf. Voz, es

pecialmente de animal. ex. i-J!l~art.tg\Í 

-re agúgo akQgQ-ji, minha audic;ao tive 
(do) jaguar voz ela i.e. ouvi o rugido 
do jaguar. 

AkQgQ2 - '': ? Taruma; verruga, por se
melhanc;a com a fruta. 

Ak«}gQ bt.trét.I - »: akQgQ, taruma; ht.Irét.t, 
o peludo [ taruma peludo]. Vard. de 
taruma com frutos recobertos de fi
na penugem. 

AkQgQ h\lré\1 í - -:: akQgQ ht.Iré\1, vard. 
de taruma; í, árvore [ vard. de taru

mazeiro J. Vard. de tarumazeiro que 
produz frutos recobertos de fina pe
nugem (Vitex sp.). 

AkQgQgQ - * akQgQ1, voz; dQ1, suf. [fa
zer vozJ. Falar baixo, falar suavemen
te, comec;ar a falar, suplicar, conj. son. 
iJ!l-agQgQgQ núre á-i, eu falo suave
mente ti a i.e. falo-te suaveménte; ka
jáo, pag-iJ!lej~ra akQgQgQ mQge, espe
ra, nosso chefe comec;ará a falar. 
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AkQgQgQrét.t - -:( ªªQgQg(>, falar baixo; 
rét;l, suf. subst. Aquele que fala baixo, 
·que suplica, que come9a a falar, que 
emitiu a voz. 

AkQgQg\l - -]( ákQ, voz ; gQg\J.1, suf. Voz, 
especialmente de animais. ex. kí akQ
gQgv-re, máre e' ~r*9\l ká-re jí, (a) 
anta voz teve, mas nossa visao nao ti
vemos ela i.e. a anta assobiou, mas 
nao a vimos. 

A~QgQ í .....- * akQgQ2, taruma; í, árvore: 
Tarumazeiro (Vitex sp.). 
- * c. a. [cór. do tarumazeirol Cór. 
afl. do Ipíe Bága2, cór. Ipieboga. 

AkQgQ Í BQrQrQ - 1
( akQgQ í, cór. do ta

rumazeiro ; hQr(lrQ, aldeia [ aldeia do 
cór. do tan1mazeirol Antiga aldeia 
nas margens do cór. Akc)gQ Í. 

AkQgQ Í Gúru - * akQgQ· í, tarumazeiro ; 
gúru, abundancia [abundancia de ta
tarumazeiros]. Designa9ao : 1. de um 
cór. afl. da esq. do c. s. do Akináºº' 
rib. Peixe de Couro; cór. Acogaiguro; 
2. de um cór. que nasce na serra de 
Jerónimo e deságua no pantanal do 
Bá~e :t:-iáo2, r. Itiquira: cór. Akogai
guro. 

AkQgQ kúru - Refresco nao alcoólico · 
preparado com tarumas desfeitos na 
água ---+ hc?e ~-ké, alimento dos bororo. 

Akc?ia - * ákQ, palavra; ia, suf. Dize
res, boato. Para a var. ---+ ákQ, palavra. 

AkQiá!Q - ,'( akc?ia, dizeres; tQ, fabrica-
9ao [fazer dizeresJ. Remedar, imitar 
urna voz. conj. son. i-ºúre júkQ akQiá
!Q, eu (do) macaco imito a voz; í-re 

kí akQiá!Q, eu (da) anta imitei a voz; 
pa-mQge arél!le ~'gQiá!Q, nós (das) 
mulheres imitaremos a voz i.e. imita
remos a voz das mulheres. 

AkQia!Q9\l - 7
' akc?ia, dizeres ; tQg\l, fa

b rica9ao [ dizeres f ei tos]. Remedado, 
voz imitada, voz reproduzida. ex. Júkv 

64 

akQia!Qg\l kéje, aregQg\l mQge, (do) 
macaco o grito imitado quando, · che
gada terá i.e. se imitarmos o grito do 
macaco, ele se aproximará. 

AkQia!Qg1.1rét;l - * akQia!94\l, remedado ; 
rét;l, suf. subst. Aquel e ou aquilo cuja 
voz é reproduzida ou imitada. ex. ba
rQgQ akQia!Q4\lrét.t aregQg\l mQge, (o) 
mamífero, aquele cuja voz é imitada, 
chegará i.e. o mamífero cuja voz imi
tamos se aproximará. 

ÁkQ íwa - * ákQ, palavra; íwa, esperte
za [ palavra esperta J. Boa linguagem, 
conversa alegre. ex. son. iº-ágQ iwá-re, 
minha conversa alegre foi. 

ÁkQ iwágQ - "( ákQ íwa, boa linguagem; 
d91, suf. [ fazer boa linguagem]. Ensi

nar a falar bem. conj. son. i-ºúre ak 
-ágQ iwágQ, eu te ensino a falar beµ¡; 
í-re tag-ágQ iwágQ, eu vos ensinei a fa
lar bem; ta-mc?ge iº-ágQ iwágQ, vós me 
ensinareis a falar bem. 

ÁkQ iwaré9 - * ákQ íwa, boa lingua
gem; réQ, suf. poss. Aquele que fala 

bem, que tem conversa alegre. ex. á-Q 
ha!árlJ. P~l!lt;gá-re; ákQ iwarét;l núre 
~l!lª' (de) teu pai palavra beleza tinha; 
aquéle que fala bem é éle i.e. teu pai 
falou bem ; ele é realmente bom 
orador. 

Ak(l kúgu - Mingau preparado com 
mesocarpo de coco de macaíba ---+ hc?e 
~-ké, alimento dos bororo. 

ÁkQ KQriré9 - n. p. ---+ II v. 

ÁkQ mí!\! - ·:: ákQ, palavra ; mí!\l, encer
ramento [palavra velada]. Rouquidao. 

ex. son. i-kQgQg\l núre, k<}~i iº-ágQ mi
!v-re, eu doente estou, por isso eu rou
quidao tenho i.e. estou doente e rauco. 

ÁkQ mi!\ÍgQ - * ákQ mí!Q, rouquidao; 
dQr, suf. [fazer rouquidaol Produzir 
rouquidao, fazer produzir um som rou-



Coluna da esquerda : dois tipos de bQ~íga ki9goáro, tufos de plumas e penas que 
omam a extremidade superior dos arcos festivos; quatro tipos de bQe ~!-áo 

kalejéWl;l, coroas; tres tipos de bQe ~-viaºáW\l, brincos. Col una da direita: cinco 
asas de flechas; quatro bqe ~-~íga, pregos para os cabelos; tres tipos de bQe 

~-~áºa kajeiéwi.i, braceletes, e um bQe ~~úie, colar, denominado ba~aráia 
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co, enrouquecer. conj. son. buiáku 9-re 
i-0-ágQ mi!\ÍªQ, (o) fria ele me produ
ziu rouquidao; a~rvª\Í-WQ bokwá-re, 
kc)ªi a-mc?ªe p~a ~Q mi!\ÍªQ, teu co
nhecimento para nao tinhas, por isso 
tu (o instrumento) pág.a farás produ
zir um som rouco i.e. nao sabes tocar, 
por isso o instrumento pág.a emitirá 
um som rauco. 

ÁkQ mi!t;trét;t - * ákQ mí!t;t, rouquidao; 
rét;t, suf. poss. Aquele ou aquilo que é 
rauco, que nao· tem timbre agradável. 

ÁkQ m\Ígt;t - * ákQ, canto; m\Íg\1, assen
to [canto assentadoJ. Canto estando os 
cantores assentados, discurso estando 
o orador assentado. ex. son. hQe ~'g9 
m\Ígt;t núre bái máºa gejew9·!Q, (os) 
bororo eles canto fazem estando assen
tados choupana central em i.e. os bo
roro cantam assentados na choupana 
central. 1 Nos ritos da nac;ao bororo há 
cantos que sao executados estando os 
cantores de pé e outros estando eles 
assentados. A f. ákQ m\Ígt;t indica jus
tamente esses últimos. 

ÁkQ ID\lg\ÍªQ - * ákQ m\Ígt;t, canto 
executado por cantores assentados; 
d91, suf. [fazer canto executado por 
cantores assentadosJ. Fazer executar 
um canto por cantores assentados, fa
zer discursar um orador assentado. 
conj. son. hQe ~-il!lej~ra \l·g.úre pag-ágQ 
m\lg\ÍªQ, (o) chefe (de canto) ele nos 
manda cantar assentados i.e. o chefe 
de canto manda que executemos um 
canto permanecendo assentados. 

ÁkQ ID\lg\Íio - * ákQ m\Ígt;t, canto 
executado por cantores assentados; io, 
suf. pass. Cantor que executa cantos 
estando assentado. 

ÁkQ M\lgt;tré\1 - n. p. --+ II v. 

ÁkQ Q!aigQª\1 - * ~Q, canto; Q!aigQª\l, 
angústia [canto angustiado]. Pranto 
de saudade, pr;:into ritual. ex. son. bc?e 

ce? párv kéje, aréJ!1e ~'gQ mQªe Q!aÍgc)ª\1 t'áºQ, ( ao) crepúsculo (as) mulhe
res seu pranto terao de saudade ele 
com i.e. ao crepúsculo as mulheres 
chorarao de saudade. 

ÁkQ páºQ -- * ákQ, palavra, páªQ, estar 
deitado ; [ palavras deitadas sobre urna 
dor J. Gemer, queixar. ex. son. iº-ágQ 
páªQ núre i!-áora kajé}e, eu gemo mi
nha cabec;a ao redor i.e. gema por 
causa da dor de cabec;a. 

Akc)re - pl. de akc)rQ. Jurumpenséns. 

Akc)re :t:-iáo - ~'< akc)re, jurumpenséns; 
~, ( d)eles; iáo, localidade [rib. dos 
peixes jurumpensénsl Rib. afl. da esq. 
do c. i. do iak9rét;tge :t:-iáo, r. das 
Gan;as. 

AkQré\1 - * akQ, coco de macaíba; ré\1, 
suf. sem. [fruta semelhante no· seu as
pecto exterior a coco de macaíba J. 
Ólho-de-boi, fruta do cerrado. 

AkQré\11 - * ákQ, palavra; rét;t, suf. poss. 
Aquele ou aquilo que fala, que emite 
urna voz. 1 Esta f. em uniao com m~
ríri, metal, origina um neologismo que 
indica máquinas falantes, como p. ex. 
vitrola, rádio, amplificador, gravador 
magnético, ~te. A f. composta é, pois, 
:m~ríri akQrét;t, máquina falante. 

Ak9rét;t2 - ~~ ái, semente; kQré\1, subs
. tancia que · desprende mau cheira. 

Vard. de fruta do cerrado que tem se
mentes fétidas. 

A~Qrét;t í - * ak9rét;t, olho-de-boi ; í, · ár
vore [ árvore do olho-de-boi]. Ólho-de

. boi, arbusto do cerrado (Dio
spyros sp.). · 

AkQré\1 í - * akQrét;t2 , fruta do cerrado 
de sementes fétidas; í, árvore [árvore 
de sementes fétidas]. Designac;ao de 
um --+ ~rúºº' remédio. 1 É lima árvore 
do cerrado. A seiva viscosa de suas fó
lhas é usada como remédio para as fe-
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ridas, sobre as quais é colocada e dei
xada até a cicatriza9ao das mesmas. 

Galho de al59rét,l í, ólho-de-boi, com frutos 
(Diospyros sp.). 

Ak(>rl - * ákQ, palavra; rí1, asperidade 
[palavra áspera]. Zombaria, escárnio, 
mofa. Para a var. ~ ákQ, palavra. 

~Qrí9Q - * ak(>rl, zombaria; dQ1, suf. 
[fazer zombarial Zombar, escarnecer, 
mofar. conj. son. i-yúre iy-ag9rígQ á'i, 
eu me zombo ti a i.e. zombo de ti ; 
tá-re tag-ag9rig'í, vós vos zombastes 
mim a i.e. zombastes de mim ; b(>e ~ 
-m(>9e ~, gQrí9Q tá-i, (os) bororo eles se 
zombarao vós a i.e. os bororo zomba
rao de vós. 

Ak9rig(>9Q - vart. akQri9(>9\l. *a~(>
rl, zombaria; d(>9Q, suf. Zombado, es
carnecido, mofado. ex. son. a-r~gQ9\l 
m(>9e má, ak-agQrig(>9Q m99e, tua fu
ga terás se, tu escarnecido serás i.e. se 
fugires serás escarnecido. 

AkQri999\l - vart. a~Qrig(>gQ. Zom
bado, escarnecido, mofado. ex. son. iº 
-ag9rl999\l kéje, i!-Qºareg~9\l Qragt.191) 
-re, eu escarnecido quando, meu filho 
chorou i.e. meu filho chorou ao ver
me escarnecido. 

Al5,Qriré\t - * ak(>ri, zombaria; ré\t, suf. 
poss. O zombador. 

Al5,(>rQ - * ákQ, som; ro, suf. [peixe que 
produz um som quando retirado da 
águal Jurumpensém (Siluridae fam.). 
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Ak<) t' QJV. - Coco de macaíba assado 
~ b(>e ~-ké, alimento dos bororo. 

Ak<) tugú9\t - Coco de macaíba fervid9 
em água pura - b(>e ~-ké, alimento 
dos bororo. 

Akouá - * ? F. que indica afirma9ao, 
con ten tamen to, repreensao . 

Áku1 - varts. a1, ac, ak, ákh, áko. Teu, 
tu~, teus, tuas, o teu, a tua. 

Áku2 - * ? Macaíba. 1 Palmeira de gran
de utilidade aos bororo comumente de
nominada akú9Q1. Fornece-lhes pal
mitos, farinha para mingaus, frutas e 
matéria prima para tran9ados. A ma
caíba nova denomina-se mo!óre. 

Ákua - pl. akúge e akuié. * ? Animal do
méstico, cria9ao. var. son. iº·águ, ak 
-águ, áku, pag-águ, ceº-águ, tag-águ, 
~'gu, minha, tua, sua, nossa (incl.) , 
nossa ( excl.), vossa, deles cria9ao. exs. 
son. áku arigáo-dóge, (seus) animais do
m~sticos caes i.e. seus caes; ~'gu na
Ql)re ~-virik~9\t núre, ak-águ mQ!l)-re, 
deles animais domésticos ararapiran
gas depenadas sao' teu animal domés
tico bonito era i.e. suas ararapirangas 
estao sem penas, a tua é bonita. 

Ákt.t - * áz, boca; kú2, fluido [fluido da 
boca i.e. sópro para limpar ou res
friar algo]. Limpeza, frio. exs. p(>llQ ál5.\l 
núre, (a) água frio tem i.e. a água é 
fria ; i-wái akl)-re, minha casa limpeza 
tinha i.e. minha casa é limpa.' 1 Parece 
que se justifique a f. ák\t, na acep9ao 
de limpeza, porque o sistema usual dos 
índios para limpar algo é soprar, pro
duzindo assim um frio ou um vento. 

Ak1)9Q - * ák\t, limpeza; dQ1, suf. [fazer 
1impezal Limpar, varrer, resfriar. conj. 
i-ºúre i-ké ak1)9Q, eu meu alimento res
frio ; b(>e ~-re aíj~ ml)ga ak1)9Q, (os) 
bororo eles o pátio dos zunidores de 
madeira . limparam; pa-m(>ge b(>e ~-WQ· 
r<)rQ a~1)9Q, nós (dos) bororo sua pra-
9a limparemos i.e. limparemos a pra9a. 
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Palmeira a~ú~Q, macaíba ( Acrocomia glau
cophylla) 

Akú4Q1 - * áku2 , macaíba; í4Q, estipe 
[estipe de macaíbaJ. Estipe de macaí
ba. É a designa~ao usual para indicar 
o ~ áku2, palmeira macaíba (Acroco
mia glaucophylla). 

~úg92 - * á~us, cria~ao; dQ1, suf. [fa
zer cria9ao]. Criar. 

~\l4Q4a - * ák\l, limpeza; dQga, suf. 
Lugar onde se limpa, lugar onde se 
resfria algo ; geladeira (neo l.). 

A~\l4Q4Q - vart. a~\l4Q4\l· * ák\l, lim
peza; dQ4Q, suf. Limpado, varrido, res
friado. 

Ak\14Qg\l - vart. a~\14Q4Q. Limpado, 
varrido, resfriado. ex. kajáo, im~4\l ! 
kúgu ak\l4Q4\l kéje, a~-Qgwáge mQge, 
espera homem ! (o) mingau resfriado 
quando, tua comida será i.e. espera 
menino ! quando o mingau estiver 
frio, o comerás. 

Akuié 

~ú4Q kúgu - Mingau preparado com 
estipe de macaíba ~ hQe ~-ké, alimen
to dos bororo. 1 As mulheres bororo 
obtém-no assim : depois de terem 
abatido a palmeira, reduzem a pe
da9os, de preferencia, a parte superior 
do estipe. Em seguida, apiloando-o, 
transforma-no em massa informe que 
submetem a urna rápida macera9ao. 
Eliminada a parte fibrosa, o líqüido 
obtido, rico de polvilho, serve como be~ 
bida, ou pode ser transformado em 
mingau pelo aquecimento. 

Ak\Í.4\l - vart. akó4o. * ák\l, frio; d\11, 
suf. Frio. 

A~4\l -
Cria9ao. 

* áku criarao · - , y ' d\11, suf. 

Aku4\Í4Q - '{, akú4\l, cria9ao, dQ1, suf. 
[ fazer cria9ao]. Criar. 

Aku4\lré\l - '-r akú4\l, cria9ao; ré\l, suf. 
poss. Aquele que foi criado. 

Akúge - pl. de ákus, animal doméstico ; 
Animais domésticos, cria96es. var. 
son. iº·agúge, ak-agúge, akúge, pag 
-agúge, ceº-agúge, tag-agúge, ~'gúge, 

meus, teus, seus, nossos ( incl.), 
nos sos ( excl.), vossos, deles animais 
domésticos. exs. son. ~-agúge kuíg9e 
~-mQ!\Í-re: ~'gúge p~gá-re, minha cria-
9ao doméstica araras elas bonitas 
eram : deles animais domésticos, ruins 
eram i.e. minhas araras sao bonitas, 
as deles sao feias. 

Akuié - pi. de á~us. Animais domésti
cos, cria96es. var. son. iº-aguié a~ 
-aguié, ak~ié, pag-aguié, ceº-aguié, tag 
-aguié, ~'guié, meus, teus, seus, nossos, 
( incl.), nossos ( excl.), vossos, deles 
animais domésticos. 1 Os animais do
mésticos dos bororo, propriamente di
tos, sao apenas araras, papagaios, pe
riquitos e caes. Transitoriamente, as 

A • • • vezes, cnam pequenos an1ma1s, como 
macacos e quatis, especialmente para 
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Áku i'áo Pár\l 

passatempo das crianc;as. Depois do 
contacto com os civilizados, cuidam 
também de galinhas, patos domésticos 
e porcos. Os animais domésticos tra
dicionais nao sao u sados na alimen
tac;ao embora, quando livres, nao go
zem de nenhum privilégio. 

Áku i'áo PáTIJ. - * áku2, macaíba; ji, 
( d )e la; iáo, lugar ; pár\l, barra [foz do 
cór. da localidade da macaíba J. Cór. 
afl. da dir. do c. i. do QkQge t:-iáo1, rib. 
Coguejau, e de sua foz. 

Áku kúgu - Mingau preparado com pol
vilho retirado do estipe de macaíba 
~ hQe ~-ké, alimento dos bororo. 

Akurára _._ pl. akurár9e. * ? Pacupeba 
(Myletes sp.). 
- n. p. ~ II v. 

Akurára agaré\l - * akurára, pacu ; aga
ré\l, o cabeludo [pacu com longo fila
mento na barbatana dorsal]. Vard. de 
pacu ( Myletes sp). 

Akurára c9ré\l - * akurára, pacu ; CQ
rét.1, o escuro [ pacu escuro]. Vard. de 
pacu (Myletes sp.). 

Akurára m~ríri - * akurára, pacu; m~
ríri, metal [pacu brilhantel Vard. de 
pacu (Myletes sp.). 

Akurára peripéri - * akurára, pacu ; pe
ripéri, pontinhos [pacu com máculas 
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Tipo de parí~o a~urararél;l, diadema de pe
nas de arar as, curto e largo como um pacu 
(MRDB B56 2593), ~ = Om610 

Akúru - . . 

pretas e vermelhas nas guelras]. Vara. 
de pacu ( Myletes sp.) . 

Akurararét.1 - ~'< akurára, pacu ; ré\l, suf. 
sem. [coisa semelhante a pacul Qual
quer objeto ou animal semelhante, na 
forma, no tamanho ou na cor, a um 
pacu; objeto pequeno e largo. ex. pa
ríko akurararét.1, pequeno e largo dia
dema de penas de arara. 

Akurár9e - pl. de akurára. Pacus. 

AkurárQe t:-iáo - 1
< akurárQe, pacus ; ~, 

( d)eles; iáo, localidade [cór. dos 
pacus]. Designa9ao : l. de um cór. afl. 
da esq. do c. m. do Tt.1gQri i'áo, rib. 
Diamantino; 2. de um cór. afl. da esq. 
do PQºQ Kt.1rirét.1, r. das Mortes, a ju
sante de Xavantina. 

Akt.Iré\l - * ákt.11 limpeza; ré\l, suf. poss. 
Aquéle ou aquilo que. é limpo, frio. 

Ak\lríri - * ákt.11 frio; ríri, f. onom. 
[ ventilac;ao J. Ventila9ao produzida 
pelo agitar de algo p. ex. de um aba-

- nico, de urna pessoa que passa apres
sada, de um ventilador, de um aviao 
que decola ; desordem. ex. í-re hQe aJs.\1-
ríri 'í, parikihó!o t'á1?Q, eu fiz coisa 
ventilac;ao mim a, abanico ele com i.e. 
abanei-me com o abanico. 

Ak\lriríºQ - 7
' ak\lríri, desordem ; dQ1, 

suf. [fazer desordeml Ventilar, desor
denar, remexer, revolver. conj.· son. 
i-:g.úre hQe ag\lriríºQ, eu (as) coisas re
mexo ; i!-óre k\fgt)re ~-re hQ marégwa 
taºá-w\l ag\(riríºQ, meus filhos peque
nos eles (a) plumagem estojo dentro 
aquela remexeram i.e. meus filhinhos 
remexeram as penas dentro do estojo ; 
halWTIJ. \f·IDQºe hQe j'am~º\l agvriríºQ, 
(o) ven to ele (a) coisa ela toda re
mexerá i.e. o vento ren1exerá tudo . 

Ak\Ír\l - ~'< ák\l, ventilac;ao; TIJ., suf. [pro
duc;ao de ventilac;aoJ. Vento, trajetó
ria, pulo, salto, expirac;ao, ato de exa
lar o último respiro, ato de pousar <le 
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pessoa ou ave. var. son. i!-ag\Ír\l, ak 
-ag\Ír1;1, ak\•.r\l, pag-ag\Ír\l, ceº-ag\Ír1;1, 
tag-agVr\l, ~!-ag\Ír1;1, meu, teu, seu, 
nosso. ( incl.), nosso ( excl.) , vosso, de
les pulo. exs . son. i-!\ÍgQ ak\1.r\l p~ga 
núre ( da) minha flecha (a) tra jetó
ria ruindade tem i.e. nao atirei bem 
a flecha ; naº\1.re ~!-ag\laj-re mari
º'í!Q, (as) ararapirangas elas pouso ti
veram buriti estipe i.e. as ararapi-. '. ' . 
rangas pousaram sobre a palmeira bu-
riti. 1 Esta f. na acep9áo de exalar o 
último respiro aplica-se apenas a se-. . 
res rac1ona1s. 

Ak\lrVºQ - * ak\1.r1;1, ventila<;ao; dQ1, suf. 
[fazer ventila<;aol Produzir vento, fa
zer pular, atirar, fazer morrer, fazer 
pousar. conj. son. i-:g.úre i!-ag\lr\ÍºQ, eu 
me fa<;o pular i.e. eu pulo; í-re i-!\ÍgQ 
ak\lr\ÍºQ, eu minha flecha atirei; pa 
-m<)ºe pag-ag1;lajºQ PQºQ <)kwa kéje, 
nós nos faremos pousar (da) água mar
gem sobre i.e. pousaremos na mar
gem do rio. 1 Esta f. em uniao com 
iºági, atrás, significa reanimar um ser 
desmaiado; ex. í-re ak-ag\lajºQ a-iºági, 
eu te produzi vento tu atrás i.e. aba
nei-te para reanimar-te. 

Ak\lr\lºQºª - ·/( ak\1.r\l, ventilac;ao; d<)
ºª' suf. Lugar onde se produz vento, 
lugar do pulo, lugar de trajetória, 
pouso. 

Ak\lr\lºQº\l - ·1: ak~r\l, ventila<;áo; d<)
º\l, suf. Pulado, atirado, matado, pou
sado. ex. i-!\ÍgQ ak\lr\lºQº\l kéje, kuíºQ 
kQº\Í-re, minha flecha atirada quando, 
(a) arara voo teve i.e. a arara voou 
quando atirei a flecha. 

Át!ia - * ? Bem, bondade, amor. ex. i-rQ 
aJ!lá-re b<)e ~i, minha ac;ao ( com) bon
dade tive bororo eles i.e. beneficiei os 
boro ro. 

At!lagáº\l - * ? Tremor, mexida, agita-
9ao, palpita<;ao, cac;ada. var. i!-aJ!lagá
~\l, ak-aJ!lagá~\l, aJ!lagáº\l' pag-aJ!lagá-

Ámi 

º\l' ceg-aJ!lagáº\t, tag-aJ!lagáº\l, ~!-aJ!la
gáº\t' meu, teu, seu, nosso (incl.), 
nosso ( excl.), vos so, deles tremor. ex. 
b<)e ~!-aJ!lagáº\t m<)ºe barogwá!Q, (os) 
bororo eles cac;ada teráo amanha i.e. · 
os bororo amanha cac;arao. 1 Note-se o 
idiotismo: i-l!lQr<)ra aJ!lagáº\l mQº\t 
ká-re, meu peito tremor ter á náo i.e. 
eu espero, eu confío. 

AJ!lagag\1.gQ - "' aJ!lagáº\t' tremor; dQ1, 
suf. [fazer tremar J. Fazer tremer, fa
zer mexer, agitar, fazer cac;ar. conj. ba
k\Ír\t \t-:g.úre í aJ!lagag\ÍºQ, (o) vento 
ele árvore agita i.e. o vento agita a ár
vore; pag-iJ!leJ~ra \Í-re b<)e ~!-aJ!laga

º\ÍgQ, nosso chef e ele (os) bororo 
eles fez cac;ar ; i-m<)ºe í ªJ!lagag\ÍºQ, eu 
(a) árvore agitarei. 

AJ!laga~\lré\l - * aJ!lagáº\t' tremor; ré\t, 
suf. poss. Aquéle ou aquilo que é me
xido; aquele que cac;a. 

AJ!laré\t - * áJ!la, bem; ré\l, suf. poss. 
Aquele que é bom, que quer bem. exs. 
r<) aJ!laré\J., ac;ao ( d )aquele que é bom 
i.e. indivíduo que faz bem ; ákQ aJ!la
ré\(, palavra ( d )aquele que é bom i.e. 
indivíduo bom falador, indivíduo que 
fala bem do próximo. 

Améma - -1: ? Teiú (Tupinambis sp.). 

AJ!leJ!laré\l í - * aJ!léJ!la, teiú; ré\t, suf. 
sem. í, árvore [ árvore cuja casca as
semelha-se a pele do teiú]. Mulher
pobre. 

AJ!leJ!lári - * aJ!lé:rp.a, teiú; rí1, morro 
[morro do teiú]. Pequena elevac;ao 
nas nascente do Tagári Vmá:g.a, r. 
Prata. 

AJ!le:rp.ári BQrQI"Q - * AJ!leJ!lári, elevac;áo 
nas nascentes do Taºári Vmá:g.a; hQ
rQrQ, aldeia [aldeia do morro do teiúl 
Antiga aldeia ao sopé do morro A:rp.e-

, . man. 
, 
Ami - vart. ámu. - . Apiloamento, masti-

gac;ao. 
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Amía 

Amía - n. p. ~ II v. 

AmiarQºQ - Designa9ao de urna ante
passada, progenitora dos membros do 
sub-cla dos Iwagúgu-dóge BQe :t:-iaºa
ºawt)ge ~ hQe ~-wa, aldeia bororo. 
- n. p. ~ II v. 

Amíge - . pl. de amígi. Vard. de peixes
cachorro. 

Amíge :t:-iáo - ,-: amíge, peixes-cachor
ro; ~, ( d)eles; iáo, localidade [cór. dos 
peixes-cachorro]. Cór. afl. da esq. do 
c. m. do ia:f5Qré\lge :t:-iáo, r. das Gar-
9as: cór. Aldeia. 

Amígi - pl. amíge. * ? Vard. de peixe
cacho:r:ro ou pirá-andira femea ( Cyno
don hydrocyon). É denominado tam
bém aragoré\l. 

AJ.!1iré\l - Designa<;ao genérica de bolos 
feitos com substancias . apiloadas, 
~ hQe ~-ké, alimento dos bororo. ex. 
kuiaºá aJ.!1iré\l, (de) semen te de milho 
bolo i.e. bolo de farinha de milho. 

ÁlpQ - pi. áJ.!1Qe. ·/( ? Tapiti ( Sylvilagus 
brasiliensis). 

AmQº\l - ,-: ? Velhice, indistintamente. 
ex. á:f5o h~!Q amQº\l' tua esteira velhi
ce ( tem) i.e. tua esteira é velha. 

AmQº\lgQº\l - -/( arnQQ\l, velhice; gQQ\11, 
suf. Velhice incipiente. conj. i!-amQ
Q\lgQº\l núre, eu velhice incipiente te
nho i.e. envelhe90; pa-g\lºáw\l aígQ 
bíri amQº\lgQºt)-re, (de) nós embaixo 
aquela pele de su<;uarana velhice in~i
piente tinha i.e. a nossa esteira de pele 
de su~uarana está gastando-se; ak 

' -
-amQQ\lgQQ\l núre, tu velhice incipien-
te tens i.e. estás envelhecendo. 

AmQº\lgQº\lré\l - ,'( amQQ\lgQQ\l, velhice; 
ré\l, suf. poss. Aquele ou aquilo que 
envelheceu, aquilo que foi muito 
usado. 

AmQQ\lrét¡t - * amQº\l' velhice ; ré\l, suf. 
poss. Aquele ou aquilo que é velho, 
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aquilo que é muito usado. ex. a-pQgQra 
jíW1,l amQº\lré\l mak'iº-'-ái, tua cal9a 
ela aquela usada dar mim a i.e. dá-tne 

' 
tua cal9a usada. 

ÁJ.!1Qe - pl. de áJ.!1Q. Tapitis. 
, 

Al!J.Qe ~rúl]o - ,-: áJ!lQe, ta pi tis ; ~, 

( d )eles ; ~rúl]o, vegetal mágico [ve
getal mágico cujas folhas se asseme
lham a patas de tapitisl Designa9ao 
de um ~ ~rúl]o, vegetal mágico. J É 
um arbusto do cerrado. Com suas fó
lhas os índios fazem urna infusao para 
banharem as crian~as e com o carvao 
de suas raízes, temperado com resina, 
tra9am riscos pelo corpo das mesmas 
para que fiquem sossegadas como ta
pitis. 

Ál!l\l - * ? vart. ál!li. Descanso, repou
so, satisfa9ao, mastigá~ao, esfarela
mento, apiloamento, delicadeza, cor
tesia. 

Al!l\ÍºQ - ·1< áJ!l\l, descanso; dQ1, suf. [fa
zer descanso]. Descansar, apiloar, re
pousar, esfarelar, mastigar, socar, ser 
cortes. conj. bQe ~-re ~!-aJ.!1\ÍQQ pága 
rogú-!Q, (os) boro ro eles se descansa
ram córrego pequeno em i.e. os bororo 

Cabe9a de amígi, peixe-cachorro femea 



descansaram nas margens de um pe
queno córrego ; kai'~á pa-m94e pag-
3.J!l'l)QQ? onde nós nos descansaremos? 
i.e. Ónde descansaremos? arél!,le ~-re 
kuiaQá aJ!l\ÍQQ, (as) mulheres elas (a) 
semente de milho socaram i.e. as mu
lheres socaram milho. 

Alp\lQQQa - * ál!,l\l, descanso; dQQa, suf. 
Lugar do descanso, lugar onde se api
loa. ex. i-!Qríga ogwá-re i!-al!l\lQQQa 
ké]e, minha faca desaparecimento teve 
meu lugar de descanso sobre i.e. perdi 
minha faca onde pernoitei. 

AI!t\lQQQQ - vart. ªl!l\lQQQ\l. * ál!t\l, 
descanso; dQQQ, suf. Descansado, mas
tigado, esfarelado, apiloado. ex. ké hQi 
-re 'í, máre mo!óre fil!l\lQQQQ ká-re rQ
ga, (de) alimento desejo· era mim, mas 
macaíba nova socada nao ainda i.e. 
tenho fome, mas o mingau de estipe 
de macaíba nao está ainda . pronto. 

AJ!l\ldQd\l - vart. ªl!l\lQQdQ. Descan
sado, mastigado, esfarelado, apiloado. 
ex. ~údQ aJ!l\ld\ld\l mak'iº'ái, estipe 
de macaíba apiloado dar mim a i.e. 
dá-me o estipe de macaíba apiloado; 
ced-aJ!l\lQQQ\l kéJe, ceº·Qgwáge mQde, 
nós descansados quando, nossa co
mida teremos i.e. depois de termos 
descansado, comeremos. 

Alp\lQQd\lré\l - * ªl!l\lQQd\l, descansa
do; ré\l, suf. subst. Aquéle que é des
cansado, aquilo que é mastigado, api
loado, esfarelado. ex. a-m\lde kuiaQá 
ªl!l\lºQº\lré\l kág\l, tu farás semente 
de milho aquela que é apiloada pe
neira9ao i.e. peneira o milho apiloado. 

A1pt.tgQQ\l - * árp\l, descanso; gQº\11, suf. 
Descanso iminente, sosségo iminente, 
morte iminente, satisfa9áo. exs. i! 
-arp\lgQº\l núre, eu safisfa9áo tenho 
i.e. estou satisfeito; i-Qgwa atp\lgQQ\l 
núre, meu pai morte iminente tem i.e. 
meu pai está para morrer. 1 Nesta úl-

tima acep9áo aplica-se apenas a seres 
racionais. Para os irracionais usa-se a 
f. bigQd\l que, porém, náo lhes é ex
clusiva. 

Al!t\lgQº\lrét.t - * atp\lgQºQ, descanso 
iminente; ré\l, suf. poss. Aquele que 
descansa, que sossega, que faleceu. 

AI!t\lrét.t - * ál!t\l, descanso ; ré\l, suf. 
poss. O repousado, o cortes, o api
loado. 

Áºa - vart. Qna. * ? Lado, inclina9ao, 
amparo, desejo, vingan9a, escondimen
to, oculta9áo. exs. i!-aºá-re i-!\Í-WQ ká
re ~!-ái, meu desejo era minha ida para 
peixes eles a i.e. desejo pescar; aná-re 
'í, desejo tinha mima i.e. deseja-me i.e. 
deseja matar-me; kail}á i-w~íga aná
·re, onde meu arco escondimento teve? 
i.e. onde está escondido meu arco? 

~áºQ - * áºª' inclina9áo; d91, suf. [fa
zer inclina9áo]. Inclinar, amparar, de
sejar, vingar, esconder, ocultar, recor
tar o lado de algo, abrir umél; picada. 
exs. pa-mQºe ípo ªºádQ, nós (o) esteio 
inclinaremos ; á-re ak-~ra anáºQ a-m~
!\liá-]i, tu ( com) tua máo amparaste 
teu companheiro ele i.e. amparaste teu 
companheiro; i-ºúre i!-aºáºQ, eu me 
oculto; ta-mQºe b\)e anáºQ iº'ái, vós 
(na) floresta abrireis picada mim a 
i.e. abri urna picada na floresta para 

• m1m. 

Anági - * ána, lado; gí, ponta [na ponta 
do ladoJ. A cavalo. ex. b~!Q ípo ana
gÍ-W\l, mak'in'ái, esteira (do) pau a ca
valo aquela, doa9áo mim a i.e. dá-me 
aquela esteira estendida sobre um pau. 

AnágQ - * ána, inclina9áo; gQ1, suf. Pron
tidáo, desembara90, ganho, obten9ao. 

exs. i-ºúre i!-anágQ i-rparagQº\Í-WQ, eu 
tenho minha prontidáo meu trabalho 
para i.e. estou pronto para trabalhar; 

tá-re tag-anágQ ta-l!l~r\Í-}i, vós tínheis 
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vossa prontidao vossa ca9a ela i.e. es
táveis prontos para ca9ar. 

~agc}gu. - >'e án.a, inclina9ao; gQg\ti, suf. 
Prontidao, posse, recebimento, obten-

9ao, lucro, ganho, exs . i!-aºagQg\l mc}ge 
i-wuQ~-wQ, prontidao terei minha pes
·ca com anzol para i.e. estou pronto 
para pescar com anzol ; i~áre ak-an.a-

.. gQg\Í-re agúgo birí-ji, e tu obten9ao ti
veste (do) jaguar pele ela i.e. entao 
ganhaste urna pele de jaguar. 

~agQg\ÍgQ - * an.agQg\l, prontidao; dQ1, 
suf. [fazer prontidao l Fazer estar 
pronto, fazer ganhar, fazer obter. ex. 
.i-mc}ge ak-an.agQg\ÍgQ hQ~igá-ji, eu te 
farei ganhar arco ele i.e. far-te-ei ga-

- nhar um arco. 

AºagQg1;lréu. - >°: an.agQg\l, prontidao; 
_ · réu., suf. poss. Aquele que está pron-

to, que possui, que recebe, que ganha. 

AºágQ í - ·k an.ágQ? í, árvore. Vard. de 
lixeira do cerrado (Cura tell a sp.). 

An.áji - ~-r ? Juntamente. 

Aºári - * án.a, inclina9ao ; rí1, grandeza 
· [grande inclina9ao i.e. grande defe

rencia]. Respeito, considera9ao, acata
men to, consola9ao. 

~arígQ - ,.( an.ári, respeito; dQ1, suf. [fa
zer respei to]. Respei tar considerar, 
acatar, consolar. conj. i-ºúre i!-an.arígQ 
ha!aaj-}i, eu me respeito palavra ela 
i.e. respeitei suas palavras; á-~e kia
rigQg\Í-re a-ká-re ak-an.arígQ ha!aaj-Ji 
kc}gi, tua mae tris teza tinha tu nao tu 
consideraste palavra ela porque i.e. tua 
m ae é triste porque nao acataste suas 
palavras; bc}e maekQg\Í-re i-!ága, máre 
áre i!-an.arígQ a-wagár1;1 P~I!l~garé\l 
t'áQQ, coisa tristeza era mim em, mas 
tu me consolaste tua palavra bondade 

o· ela com i.e. estava triste mas tu me 
-. consolaste com tuas palavras. 
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An.a!QW\l - * áºª' inclina9ao ; tQ, em ; 
wu., aquilo [objeto inclinado que se 
coloca nalga ]. Escora. 

Áo - pi. áe1, ái1. Cabelo, cabe9a ~ ÍW\I, 
corpo humano; copa de árvore, coma, 
ponta, sumidade, extremidade, fim, 
término, acréscimo ; urna ou mais es
trófes acrescentadas no fim de certos 
cantos. var. i!-áo, ak-áo, áo, pag-áo, 
ceg-áo, tag-áo, ~!-áo, meu, teu, seu, 
nosso ( incl.) , nos so ( excl.), vosso, de
les cabelos. exs. i!úra áo, (da) flores
ta extremidade i.e. extremidade da 
floresta; bc}e ~-ragQg\l áo, (dos) bo
roro ( d )eles canto estrofe acrescenta
da i.e. estrofe acrescentada ao canto 
dos bororo. 

Aó - · F. usada para alertar, chamar. 
Aobaragári - * áo, sumidade; barága 

( = baragára), prego com tufo de pe
nas ; rí1, morro [morro tendo na sumi
dade vegeta9ao semelhan te a um tufo 
de penas]. Morro nas nascentes do 
ArárQe :t:-iáoa, cór. Arareau : morro 
Baraga. 

AoQár1;1 - Regiao occipital ~ íwu., cor
po humano. 

A0Qár9 kejéwt.t - Tegumento de penas, 
que recobre a regiao occipital ~ bc}e 
~!-áo kajejéwt.t, coroa dos bororo. 

AoQár1;1 rá Occipital ~ bc}e ~-rá, es-
queleto. 

AoQí]i - son. de aopí]i. Vontade. 

AoQíri - ,.( áo, cabelo; bíri2, pele [pele 
dos cabelos J. Cauro cabeludo. ex. i-má
ºª \Í-re i!-aoQíri kúgQ, meu · irmao 
maior ele meu couro cabeludo fez 
sangrar. 

AoQirir~QQe - •°: áo, sumidade; bíri2, 
pele; re:.i, ser ; bc}e, coisa [ coisa, seme
lhante a pele, que se forma na sumi
dade de um líqüido]. Subtil camada, 
em geral gordurosa, que se forma na 



Aogé¡e • 

superfície livre de líqüídos em des
canso. 

Aogéje - son. de aokéje. Sobre. 

AogiguQúri - * áo, sumidade; gigúQu, 
cisco; rí1, morro [morro em cuja sumi
dade há vegetac;ao semelhan te a cis
co J. Elevac;ao a ,..., 12 Km a oeste da 
colonia indígena do Merúri. 

Aógwa1 - -:e áo, pon ta; ógwa, ocultac;ao 
[ocultac;ao da ponta de algo]. Inter
rupc;ao, interrup9ao do fio do discurso, 
interrupc;ao de um trabalho, interrup
c;ao de um can to. 

Aógwa2 - ''( áo, cabec;a; gwá, lasca [ave 
com lasca i.e. com penacho na cabec;a]. 
Tico-tico-rei ( Coryphospingus cuculla
tus rubescens). 

Aógwa, tico-tico-rei (MRDB) 

Aógwa áo - .¡, aógwa, tico-tico-rei; áo, 
cabec;a [ cabec;a de tico-tico-rei J. De
signac;ao: 1. da cabec;a de tico-tico-rei; 
2. de certo tipo de -7 hc;?e ~-viaºáw\f, 
brinco dos bororo . 

.., 
Aógwa Ceré\f - n. p. -7 JI v. 

AogwáQQ - .¡, aógwa, interrupc;ao; dQ1, 
suf. [fazer interrupc;ao]. Interromper, 
suspender. conj. i-º-úre a-J!laragQºáe 
aogwáQQ, eu teu trabalho interrompo ; 
ta-gáºa i-waQár\f aQgwáºQ, vós nao 
meu discurso interromper i.e. nao in
terrompais meu discurso; hc;?e ~-mQQ\l 
ká-re rQia aogwáQQ, (os) bororo eles 

• 

Aokuré\lge 

nao (o) canto interromperao i.e. os 
bororo nao interromperao seus cantos. 

AogwaQQQQ -- vart. aogwaºQQ\f. * aó
gwa, interrup~ao; dc)QQ, suf. Inter
rompido, suspenso. 

AogwaQQQ\l - vart. aogwaQQQQ. Inter
rompido suspenso. 

AogwaQQQ\fré\f - '~ aogwaQQQ\l, inter
rompido; ré\f, suf. subst. Aquele ou 
aquilo que foi interrompido. ex. i-mc;?-
9e i-J!laragQ9áe :iogwaQQQ\fré\f iá9Q, 
eu meu trabalho, aquele que foi in
terrompido, acabarei i.e. acabarei o 
trabalho que interrompi. 

Aógwa K~ri -- n. p. -7 II v. 

Aokajéje - 1
' áo, sumidade; kajéje, ao 

redor [ ao redor de algo J. Ao redor. 
eX¡. awára kQQ\l mc;?Qe i!úra aokajéje, 
(o) caminho percurso terá (da) flo
resta ao redor i.e. o caminho contorna
rá a extremidade da floresta. 

AokéJe - ·k áo, sumidade; kéje, sobre 
[sobre a sumidadeJ. Sobre. 

AokQQO - ''( áo, cabec;a; kQ1, parte alta; 
hóa, esfericidade [ pedac;o de madeira 
com a sumidade esferoidal]. Toco. 

Aok9º9-dóge - * aokQºº' toco; dóge, 
suf. pl. [inseto com a cabec;a como 
um toco]. Formigas saúvas (Atta sp.). 

Vard. de aok9ºo-dóge, formigas saú vas 
(MRDB) 

Aokugc;?g\l K\lriré\l - n. p. -7 II v. 

Aokuré\(ge - 1
< áo, cabec;a; kú2, sangue, 

ré\l, suf. poss. ge, suf. pl. [ insetos que 
tem a cabec;a cor de sangue J. Vard. de 
formigas saúvas (Atta sp.). 
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Aokúru mc?d\l 

Aokúru mc?g\l - * áo, cabe9a; kúru, na
ta9áo; m<}g1,l, beleza [animal que, na
dando, ergue belamente a cabe9a]. 
Vard. de lontra (Lutra sp.). 

Aop~ga - Cabelos posti¡;os --+ hc?e ~!-áo 
kajejéw1,l, coroa dos bororo. 

Aopíji - * áo, cabe¡;a; píji, de [de pró
pria cabe¡;a J. Vontade; livremente. ex. 
ú, á-!\l mc?ge, máre i!-aopíji karéga, 
sim, tua ida terás, mas minha von
tade nao i.e. irás, mas nao porque eu 
permito. 

Aopc?ri - * áo, cabe9a; pc?ri, pote [obje
to em forma de cabe9a esférica como 

1 

um poteJ. Novelo. ex. rí!Q fku aop<Jri, 
(de) tucum fio' novelo i.e. novelo de 
fio de fibra de tucum-rasteiro. 

Áora - Cabe9a --+ ÍW\l, corpo humano. 

Áora hQ - Plumas que revestem a ca
be9a das aves --+ kiQgo, ave. 

Áora CQrógo - * áora, cabe9a; CQ, pre
to; rógo, pequenez [peixe com peque
nas pintas pretas na cabec;;aJ. Jacun
dá ( Crenicichla sp.). 

Áora Q-~Qri - * áora, cabe9a; 01, 
( d)ela; k-Qri, dor [cór. da dor de cabe-
9aJ. Cór. afl. da dir. do c. m. do Po
rubí, rib. Porube Aidjau: cór. Aura-

, 
core. 

Áora rá - Cranio, caveira --+ bc?e ~-rá, 
esqueleto. 

Aoraré1,l - ;': áo, cabe9a; rá1, osso; rét.i, 
suf. poss. [indivíduo com cabe<;a dura 
como ossoJ. Ladrao, mentiroso, aquele 
que tem genio ruim. 1 Esta f. designa 
certos indivíduos lendários de má vida, 
membros do cla dos BaáºQ ieQáge Ce
QegiW1¡Íge, do sub-clá dos ArórQe Ce
Qegiwt)ge e do sub-clá dos Iwagúºu 

V , 

-dóge CQQUgiW1¡Íge, que, com o seu pro-
ceder, desonraram os clas aos quais 
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Apagáo 

pertenciam .. i\ssim, hoje, cada mem
bro dos sobreditos clás pode ser cha
mado de aoraré\l. 

Áora túgu - * áora, cabe¡;a ; túgu, colo
ca9áo [ coloca9ao da cabec;;a na água]. 
Mergulho. ex. í-re i!-áora túgu, eu tiv~ 
meu mergulho i.e. mergulhei. 

Áora tugúgt.i - * áora túgu, mergulho ; 
d\11, suf. Mergulho. exs. i!-áora tugúº\l 
núre, eu mergulho tenho ; a~-áora tu
gugt)-re, tu mergulho tiveste. 

Áora tugugt.irét.i - ~'( áora tugúg\l, mer-
. . 

gulho; ré1,l, suf. pass. Mergulhador. 

Áo rí bóra - Designa¡;áo de certa amar
radura na emplumac;;ao de um --+ tQgQ, 
flecha . 

Aotagáw\l - * áo, cabe<;a; tá9a, den
tro; W\l, aquilo [objeto que' contém a 
cabe9a J. Designac;;ao de qualquer en
feite da cabe9a; chapéu (neo l.). 

Ápa - * ái, testículo; pá2, lugar [lugar 
dos testículos]. Vao das pernas, for
quilha. var. son. i!-áQa, a~-áQa, ápa, 
pag-áQa, ceg-áQa, tag-áQa, ~!-áQa, meu, 
teu, seu, nosso (incl.), nosso (excl.), 
vósso, deles vao das pernas. 

Apá9Q - 7
( ápa, forquilha; dQ1, suf. [fa

zer forquilha J. Fazer urna forquilha, 
indistintamente. conj. i-~úre ípo apá
gQ, eu (no) esteio fa90 (urna) forqui
lha ; hQe ~-re ípo-dóge apágQ, (os) bo
roro eles (nos) esteios fizeram forqui
lhas ; ce-mc?ge ípo-dóge apágQ, (nos) 
esteios faremos forquilhas. 

Apagáo - * ápa, vao ; gáo, em [no vao J. 
Entre, no meio. ex. son. i-~Qg\l m<}ge 
páre ~!-aQagáo, minha ida terei (das) 
emas ( d )elas no meio i.e. irei entre 

.. -J 

as emas ; i-l!J.aragQgt)-re kuiága apa-
gáo, meu trabalho tive (do) · milho no 
meio i.e. trabalhei na ro¡;a de milho. 



Apára 

Apára ·k ápa, forquilha; rá ? Inters-

tício, vao, afastamento. ex. bái-dóge 
apára j'a~QQ, (das) choupanas (o) vao 
ele alargar i.e. distancia mais as chou

panas urna da outra. 

AparáQQ - * apára, intestício; d91, suf. 
[ fazer interstício J. Abrir interstícios, 
alargar, afastar, fazer vaos.~ conj. i-:g.ú
re káQQ aparáQQ, eu (a) taquara afas
to i.e. afasto urna taquara da outra; 
hQe ~-re bái-dóge aparáQQ, (os) boro
ro eles (as) choupanas afastaram i.e. 
os bororo afastaram as choupanas urna 
da outra; a-mQQe ípo-dóge aparáQQ, 
tu (os) esteios afastarás i.e. afasta um 
esteio do outro. 

Apararé\! - ·k apára, interstício; ré\l, suf. 
poss. Aquilo que tem interstícios, es
pac;os. 

Aparé\! - * ápa, forquilha; ré\J., suf. 
poss. Aquilo que é bifurcado. 

Ápe - * ái, semente; pé, pequenez [ve
getal de semente pequenaJ. Palmeira 
acuri, comumente denominada apíQQ. 1 

É urna palmeira da floresta, de gran
de utilidade aos bororo. Fornece-lhes 
palmitos, farinha para mingaus, fru
tas e matéria prima para tranc;ados. 
A seiva, recolhida na cavidade aberta . 
no palmito, é ótima bebida. Pode ser 
usada imediatamente ou depois de fer
mentada e recebe o nome de --+ iwóro, 
bebida de acuri. 

Apéa - * ápe, acuri; ál, semente [se
mente de acuril Semente de cóco de 
acuri. 

Apéa arége * apéa, semente de cóco 
de acuri; áre1, possuidor; ge, suf. p1. 
[ peixes que possuem a forma de se
mentes de cóco de acuril Vard. de 
pequenos peixes. 

ApeáQu rúwo épa 

ApeáQu - * apéa, semente de cóco de 
acuri ; áQu, concha [concha das se
mentes de cóco de acuri J. Endocárpio 
de cóco de acuri. 

ApeáQu gagúru - ·k apeáQu, endocárpio 
de cóco de acuri; gagúru, gordura [lar
va de aspecto gorduroso no endocár
pio de cóco de acuri]. Vard. de lar
va parasi ta do cóco de acuri. 

ApeáQU ókwa h\Ír~a épa - * apeáQu, en
docárpio do cóco de acuri; ókwa, lobi
nho ; h\Ír~a, ras to ; épa, para [ endocár
pio de cóco de acuri para imitar rastos 
de lobinho J. Endocárpio de cóco de acu
ri seccionado latitudinalmente. É usa
do como carimbo, para imitar pega
das de lobinhos, no corpo dos atóres 
da represen tac;ao --+ ókwa-dóge Ar\)e, 
os Lobinhos. 

Apeáºu rúwo épa - ~·, apeáºu, endocár
pio do cóco de acuri; rúwo, caracol; 
épa, para [ endocárpio de cóco de acuri 
para o caracol J. Endocárpio de cóco 
de acuri que se usa para quebrar a 
carapac;a de um grande caracol que 
serve de raspadeira no trabalho das 
flechas e dos arcos. 

Apeá4.u ó~wa b¡Jr~a épa; é o endocá:1])io do 
cóco de acuri seccionado, o qual, usado 
como carimbo, serve para manchar a pele 
dos atores de certa representa9ao com dese
nhos semelhantes a pegadas de lobinhos 
(MRDB B54 1897), ~ = Om035 
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A esquerda, um apeá~u rúwo épa : é o ca
ro90 de um coco de acuri usado para 
quebrar a carapa~a do caracol que se ve 
ao lad<;>, a fim de manter-lhe vivo o corte, 
durante o trabalho de alisamento de um 
arco ou de urna flecha (MRDB B52 851 ), ~ 
= Om060 e ( MRD B B53 850), ~ = Om090 

Ape~ágQe - pl. de ape~águ. Tuviras. 

Ape~águ - pl. ape~ágQe. ·/( ? Tu vira (Ca
rapus fasciatus). 

Apegíre - "'' ápe, acuri; gíre, multidao 
[ mul tidao de acuris J. Reuniao de 
muitos cocos de acuri. 

Apegíre kúgu - Mingau preparado com 
polpa fermentada de cocos de acuri, 
cozida em água pura, caldo de carne 
ou de peixe -+ bQe ~-ké, alimento dos 
boro ro. 

Apegireré\l - ~" apegíre, cocos de acuri ; 
rél;l, suf. sem. [frutas semelhantes a 
cocos de acuriJ. Fruto do cinzeiro ou 
pau-terra. 

Apegireré\l í ~" apegirerél;l, fruto do 
cinzeiro; í, árvore [árvore do fruto do 
cinzeiro J. Cinzeiro ou pau-terra (Qua
lea sp.). 

Apegíre t'Qr\l - Bolo preparado com 
polpa de coco de acuri e assado de
baixo das cinzas. É amassado com 
água e com gorduras de animais -+ hc?e 
~-ké, alimento dos bororo. 

Ap~k\l - -;, ápe, acuri ; ~k\I, cacho [ca
cho de acuri J. Cacho de cocos de . 
acun. 

76 

ApéQ rígi 

Ap~k\Íra - ~-: ap~k\l, cachos de cocos de 
acuri ; rá1, osso [ osso do cacho de co
cos de acuri]. Pecíolo do cacho de 
cocos de acuri. 

Ap~k\Íra arége - i< ap~k\Íra, pecíolo do 
cacho de cocos de acuri; árei, possui
dor; ge, suf. pl. [ insetos do pe
cíolo do cacho . de cocos de acuri]. 
Vard. de formigas freqüentadoras do 
pecíolo do cacho de cocos de acuri. 

ApéQ - * ápe, acuri ; Qi. coco [coco de 
acuri]. Coco de palmeira acuri. 

ApéQ b~re - Espécie de sopa prepara
da com polpa de cocos de palmeira 
acuri, em caldo de carne ou de peixe 
-+ hQe ~-ké, alimento dos bororo. 

ApéQ kQ~\l - * apéQ, coco de acuri ; kc?
~\l, polpa [polpa de coco de acuriJ. 
Mesocarpo de coco de palmeira acuri. 

ApéQ kQ~\l - * apéQ coco de acuri ; kQ
mesocarpo de cocos de acuri, em água, 
caldo de carne ou de peixe -+ hQe ~-ké, 
alimento dos bororo. 

ApéQ rígi - "'' apéQ, coco de acuri; rí1, 
dureza ; gí, secura [coco de acuri duro 
e seco J. Coco seco de palmeira acuri. 

Ap~~t.t-dóge, cachos de cocos de acuri 



ApéQ tugú~t.t 

ApéQ tugú~t.t - Espécie de sopa, p repa
rada com mesocarpos de cocos de pal
meira acuri, e1n água, caldo de carne 
ou de peixe ~ b<}e ~-ké, alimento dos 
bororo. 

Ápi - * á i, semente ; pí, pequenez [fru
to com pequena sementeJ. Fruto de 
sucup1ra. 

Apí - .,< ápi, fruto de su cupira; í, árvore 
[árvore da fruta da sucupiral Sucupi
ra ( Ormosia sp.) . 

Apiál}o - pl. apiál}Qe. ~'< ·? Curucuí ( Tro
gonurus collaris). 

Apiál1Qe - pl. de apiál1o. Curucuís. 

Apiál}Qe ~!Q-iága a!ugorév akígu b9arév 
b<}e ~-kajejéW\l - Tipo de faixa de 
~ akígu, algodao. 

Apiál}Qe ~!Q-iága a!ugorét.t alcígu b9arév 
hQe ~-kúie - Tipo de faixa de ~ akí
gu, algodao. 

Apiál}Qe ~!9-iága a!ugorét.t akígu hQarét.t 
hQe ~!-áo kajejéwv - Tipo de faixa de 
~ akígu, algodao . 

Apiál}Qe ~!Q-iága a!ugorév akígu b<}e 
~-káºa kajejéwv - Tipo de faixa de 
~ akígu, algodao. 

Apiál}Qe ~!Q-iága a!ugorét.t akígu b<}e 
~k-~ra párv kajejéwt.t - Tipo de faixa 
de ~ akígu, algodao. 

Apiál}o ~kvrét.t - * apiál1o, curucuí; 
~kt.trél,1, o amarelo [ curucuí amarelo]. 
Surucuá ( Trogonurus viridis) , 

Apíl}Q - vart. apí~Q. Palmeira acuri. 

Apíl}Q BQr(>rQ - .,, apíl}Q, palmeira acuri ; 
hQr(>rQ, aldeia [ aldeia da palmeira 
acuril Antiga aldeia nas margens do 
c. i. do P9g(11}9, r. Vermelho. 

Apil}Qrége - pl. de Apil}Qreg~~\l· Mem
bros homens e mulheres de um clá da 
metade dos Tvgarége, cujo principal 
símbolo é a palmeira acuri. Para por
menores ~ b<}e ~-wa, aldeia b ororo. 

Apil}Qrége B<}e :t;:-iaºªºªw\Íge - pl. de 
Apil}Qreg~º\l B<}e :t;:-iaºaºáw\l e de Api-
1}9reg~º\1 B<}e :t;:-iaºªºª~ºQ· Mem
bros homens e mulheres de um sub-cla 
do cla dos ApiQQrége. 

Apil}Qrége CeQegiwl¡Íge - pl. de ApiQQ
reg~º\1 Cel}egíwt.t e de Api1}9reg~~\l Ce
l}egiw\Í~Q. Mem bros homens e mulhe
res de um sub-clá do clá dos ApiQQrége 
denominados também ApiQQrége CQ
rél,1ge ou ApiQQrége Kt.trirét.tge ou 
KáºQ Mogarége. 

Api~Qrége C9l2ugiw\Íge - pl. de ApiQQ· 
reg~º\1 C91}ugíw\1 e de Apil}Qreg~º\1 
CQQUgi~ºQ· Membros homens e mu
lhores de um sub-cla do cla dos ApiQQ
rége, denominados também ApiQQrége 
K\lg\lriré\lgé ou Apil}Qrége Kujagu-

, 
re\lge. 

Apil}Qrége CQrévge - pl. de Apil}Qreg~º\l 
CQré\1 e de Apil19reg~º\l CQre\ÍºQ· 
Membros homens e mulheres de um 
sub-cla do cla dos ApiQQrége, denomi
nados também Apf~Qrége Cel}egiw\Íge 
ou Apil}Qrége K\lrirél,1ge ou KáºQ Mo-

, 
garege. 

ApiQQreg~º\I - pl. Apil}Qrége. Mem
bro hornero ou mulher do cla dos 
ApiQQrége da metade dos Tt.tgarége. 

Api1}9reg~~\1 B<}e :t:-iaºaºáW\1 - pl. Api
QQrége B<}e :t;:-iaºaªaw\Íge. Membro 
homem de um sub-cla do clá dos Api
QQrége. 

ApiQQreg~º\1 Bc?e :t;:-iaºªºªw\ÍºQ - pl. 
ApiQQrége BQe :t;:-iaºªºª~ge. Mem
bro mulher de um sub-cla do cla dos 
Apil}Qrége. 

ApiQQreg~~\1 CeQegíw\1 - pl. ApiQQrége 
-CeQegiw\Íge. Membro homem de um 
sub-cla do clá dos ApiQQrége, denomi
nado também ApiQQreg~º\1 C9ré\1 ou 
ApiQQreg~º\l Kt.trirél,1 ou KáºQ Moga

reg~º\1· 
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Api1i9reg~g\l CeQegiw1¡ÍgQ - pl. ApiQ9-
rége CeQegiwV.ge. Membro mulher de 
um sub-cla do cla dos ApiQQrége, de
nominado também ApiQQreg~g\l CQ
re1¡ÍgQ ou ApiQQreg~g\l K1;1rire1¡ÍgQ ou 
KágQ Mogareg~g\l. 

ApiQQreg~g\l CQQugíwl;l - · pl. ApiQQrége 
CQQugiw1¡Íge. Membro homem de um 
sub-cla do cla dos Apft?Qrége, denomi
nado também ApiQQreg~g\l K1;1g1,1riré1;1 

ou ApiQQreg~g\I Kujagurél;l. 

ApiQQreg~g\I CQl]ugiwV.gQ - pl. ApiQQré
ge CQQugiw1¡Íge. Membro mulher de um 
sub-cla do cla dos Apil?Qrége, denomi
nado também Apil?Qreg~g\I K1;1gl;lrire1¡Í

gQ ou ApiQQreg~º\I Kujagure1¡ÍgQ. 

ApiQQreg~g\I CQré\I - pl. ApiQQrége CQ
ré1;lge. Membro homem de um sub-cla 
do cla dos Apil?Qrége, denominado tam
bém Apil?Qreg~g(l Ce]_?egÍW\l ou ApiQQ

reg~g\I K1;1riré\t ou Ká~Q Mogareg~g\l. 

ApiQQreg~g\I CQre1¡ÍgQ - pl. Api°t?Qrége 
V 

CQré1;lge. Membro mulher de um sub-
cla do cla dos Apil?Qrége, denominado 
também ApiQQreg~g\I Cel?egiW1¡ÍgQ ou 
Apil?Qreg~g\I K1;1rire1¡ÍgQ ou KágQ Mo

gareg~g\J . 

ApiQQreg~g\I K1;1g1;lriré1;1 - pl. ApiQQrége 
K1;1gl;lriré1;lge. Membro homem de um 
sub-cla do cla dos Api}_?Qrége, denomi
nado também Apil?Qreg~g\I CQQugíw1;1 

ou Api°t?Qreg~g\l Kujagurél;l. 

ApiQQreg~g\I K\lgl;lrire1¡ÍgQ - pl. ApiQQ
rége Kl;lgl;lriré\).ge. Membro mulher de 
um sub-cla do cla dos Apil?Qrége, de
nominado também Apil?Qreg~g\l CQ
"t?ugiw1¡ÍgQ ou ApiQQreg~9\I Kujagu
re1¡ÍgQ. 

Apil?Qreg~g\l Kujaguré1;1 - pl. ApiQQrége 
Kujagurél;lge. Membro homem de um 
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Apil?Qrége K1;1riré1;lge 

sub-cla do cla dos ApiQQrége denomi

nado também Apil?Qreg~g\l <\ll?ugíwv 
ou ApiQQreg~g\l K1;1gl;lriré\l. 

ApiQQreg~g\l Kujagure1¡ÍgQ - pl. ApiQQ

rége Kujaguré1;lge. Membro mulher de 
um sub-cla do cla dos ApiQQrége, de
nominado também ApiQQreg~g\l CQQU· 
giw1¡ÍgQ ou ApiQQreg~g\I K1;1g\lrire1¡ÍgQ. 

ApiQQreg~g\I K1;1riré1;1 - pl. ApiQQrége 
K1;1riré1;lge. Membro homem de um sub
cla do cla dos ApiQQrége, denominado 
também ApiQQreg~g\I Cel?egíw\I ou 
Apil?Qreg~g\I CQré\I ou KáºQ Mogare· 
g~g\J. 

ApiQQreg~g\I K\lrire1¡ÍºQ - pl. Apil?Qrége 
K1;1riré1;lge. Membro mulher de um 
sub-cla do cla dos ApiQQrége, denomi
nado também ApiQQreg~g\I Ce't?egiwV.
gQ ou ApiQQreg~g\I CQre1¡ÍgQ ou KágQ 

Mogareg~º\I· 

ApiQQrége K1;1g1;lriré\{ge - pl. de ApiQQ· 

reg~g\1 Kujaguré\I e de ApiQQreg~g\1 
Kujagure1¡ÍgQ. Membros homens e mu
Iheres de um sub-cla do cla dos ApiQQ· 
QQrége, denominados também ApiQQ
rége CQQugiwV.ge ou Apil?Qrége Kuja
guré\).ge. 

Apft?Qrége Kujaguré1;lge - pl. de ApiQQ

reg~g\I K1;1g1;lriré\I e de Apil]Qreg~g\l 

K1;1g1;lrire1¡ÍgQ. Membros homens e mu
lheres de um sub-cla do cla dos Apil?Q
rége, denominados também ApiQQrége 
CQQUgiw1¡Íge ou ApiQQrége K\lg\lri
ré1;lge. 

ApiQQrége K1;1riré1;lge - pl. de ApiQQre
g~g\l K1;1riré\I e de Apil?Qreg~g\I K1;lri
re1¡ÍgQ. Membros homens e mulheres 
de un::i sub-cla do cla dos ApiQQrége, 
denominados também Apil?Qrége Ce
~egi~ge ou ApiQQrége C9ré1;lge ou 
KágQ Mogarége. 



• 

Palmeira apí~Q, acuri (Attalea speciosa); é o 
principal distintivo do cla dos Apil)Qrége, da 
metade dos Tl;lgarége , 

Apigái - * apígQ, palmeira acuri; áii, 
fólha de palmeira [ fólha de acuri]. 
Fólha de palmeira acuri. As folhas 
dessa palmeira podem ser usadas na 
construc;ao de habitac;oes provisórias, 
porque de pouca durac;ao. 

Apigái lVg\t - * apigái, folha de acuri ; 
tVgt;t, brilho [fólha lúcida de acuril 
Fólha recente e entreaberta de pal
meira acuri. 

Apigáo - * apígQ, acuri; áo, coma [co
ma de acuri]. Coma de palmeira acuri. 

ApígQ - * ápe, palmeira acuri ; ígQ, es
tipe [ estipe de palmeira acuri]. Desig
nac;ao : 1. da palmeira acuri ( Attalea 
speciosa) ; 2. do principal símbolo do 

cla dos Apf~Qrége, da metade dos T\1· 
garége; 3. de um -+ arc}e, espírito. 

Este, segundo a crendice bororo, pode 
aparecer em qualquer circunstancia 
especialmente nas proximidades de 
acurizais. Tal fato é sempre sinal de 
desgrac;a ou de morte. É denominado 
também Iwóro. 

ApígQ al!liré1,1 - Bólo de farinha de pal
meira acuri -+ bc}e ~-~é, alimento 
dos bororo. ! O estipe dessa pal
meira, depois de derrubado, reduzido 
a pedac;os e apiloado, é pósto a mace
rar. O líqüido, rico de polvilho, decan
ta-se' e a farinha assim obtida serve 
para bebidas, mingaus e bolos. 

Apigc}t?Q - ~·( apígQ, acuri; bó2, carapac;a 
[palmeira acuri cujo estipe, ainda ine
xistente, é substituído pelas próprias 
fólhas, como se fóssem urna carapac;al 
Palmeira acuri muito nova, sem estipe. 

Apigc}gwa - * apígQ, acuri ; 0 1, ( d )ela; 
gwá, lasca [lasca que está no estipe de 
acuri]. Pecíolo de fólha de palmeira de . 
acun. 

Apigc}ia - * apígQ, acuri; 01, ( d)ela; ía1, 
centro [parte central do acuril Palmi
to de palmeira acuri. Ótimo alimento 
da dieta bororo, usado cru, cozido ou 
assado. 

Apigc}ia b~re - Espécie de sopa, prepa
rada com palmito de palmeira acuri, 
cozido em caldo de carne ou de peixe 
-+ bc}e ~-~é, alimento dos bororo. 

Apig(Jia kúgu - Mingau preparado com 
palmito de palmeira acuri cozido em 
água pura, caldo de carne ou de peixe 
-+ bc}e ~-~é, alimento dos bororo. 

Apigc}ia t' QlV - Palmito de palmeira 
, acuri assado inteiro, debaixo das 

cinzas -+ bc}e ~-~é, alimento dos bo
roro. 

Apigc}ia tugúg1,1 - Palmito de acuri cozi
do em água -+ · bc}e ~-~é, alimento dos 
boro ro. 
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Pari~ibó!o, abanico tran9ado com api~Qro, 
bróto de palmeira apí~Q (MRDB B52 1018), 
1 = Om365 

ApigQia \l-1"\l~ri - * apigQia, palmito de 
acu ri; \J., ( d )ele; r\lg(tri , faixa; [ faixa 
que envolve o palmito de acuril Par
te externa e coriácea do palmito de 
palme ira acuri. 

ApígQ irági - * apígQ, acuri; irági, fatia 
[fatia de acuri l Fatia obtida do miolo 
do estipe de palmeira acuri. Deixa-se 
secar ao sol para depois ser usada na 
alimen ta9ao. 

ApígQ irági kúgu - Mingau preparado 
com farinha retirada de fatias do esti
pe da palmeira acuri, apiloadas e des
feitas em água, caldo de carne ou de 
peixe ~ hQe ~-'ké, a limento dos bororo. 

ApígQ i~Qi]Q - ·k apígQ, acuri ; i!Qi]Q, pe
da~o de pecíolo [peda90 de pecíolo de 
acuri J. Peda90 de pecíolo de folha de 
palmeira acuri, que permanece ainda 
no estipe, depois da queda daquela. 

ApígQ i!Qi]Qri - .,, apígQ i!Qi]Q, peda90 
de pecíolo de fólha de acuri; rí1, resis
tencia [parte mais resistente do pecío
lo da folha de acuri] . Resíduo basilar 
do pecíolo da fólha de palmeira acuri 
que permanece no estipe, depois de 
completamente caídos a fólha e o pe
cíolo. 

ApígQ i!Qgwa - ·k apígQ, palmeira acuri ; · 
í!Q, estipe; gwá, margem [aquilo que 
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está na margem do estipe de acuril 
Pecíolo de fólha de acuri. 

ApígQ i!Qgwá~i - ~~ apígQ i!Qgwa, pecío
lo de fólha de acuri ; kfo, secura [ pecío
lo seco de folha de acuri] . Fólha seca 
de palmeira acuri ainda presa ao estipe. 

ApígQ k(>g\l - .,, apígQ, acuri ; kQg\l, pol
pa [polpa de acu ri l Parte interior do 
estipe de palmeira acuri da qual se 
retira um amido nutritivo. 

ApígQ kúgu - Farinha retirada da parte 
interior do estipe de palmeira acuri 
~ hQe ~-~é, alimento dos bororo. 

ApígQ kúgu - Mingau de farinha retira
da da parte interna do estipe de pal
meira acuri. É preparado com água, 
caldo de carne ou de peixe - > hQe ~-~é, 
alimento dos bororo. 

ApígQ k\lg\lriré\l - .,, apígQ, acuri; k\l
gvriré\l, o pequeno [pequeno acuril 
Acuri novo que, neste caso, é primacía! 
dos membros do cla dos BQ~QgQri 

:e~eráe. 

ApígQ k\lriré\l - * apígQ, acuri; kvriré\l, 
o grande [grande acuri] . Pa lmeira 
acuri adulta, primacial do cla dos Api
º9rége. 

ApígQ Qnareg~g\l - .,, apígQ, acuri; Q:ga
reg~g\l, filho [ filho de acuri J. Cacho 
recente e entreaberto de cocos de pal
meira acuri. 

ApQ~Q, tucanu9u ( MRDB) 



ApigQré9 - * apígQ, acuri, ré9, suf. sem. 
[árvore cuja coma é semelhante a de 
acuri]. Candiubá ( Anonacea). Fornece 
boa entrecasca. 

ApigQro - ~'( apígQ, acuri; óro, broto 
[broto de acuri]. Broto de palmeira 
acuri. É a única parte da palmeira 
usada em trabalhos de tranc;ados. 

A:plgQrOgQQ\1 - * apígQ, acuri; óro, fi
lho; gQg\11, suf. [fruto de acuri.l Ca
cho de cocos de palmeira acuri ainda 

- fechado nas brácteas. 

Apíg9 t'9iv - Bolo preparado com fa
rinha de estipe de palmeira acuri, tem
perado com água ou gordura de ani
mais e assado sob as cinzas ~ hQe 

~-ké, alimento dos bororo. 

ÁpQ - Com. var. son. i!-áQQ, al5-áQQ, ápQ 

ou t'áQQ, pag-áQQ, ceg-áQQ, tag-áQQ, 

~'QQ, comigo, contigo, com ele, conos
co ( incl.), conosco ( excl. ) , convosco, 
com eles. exs. i-kQQ\l mQge i-Qgwa ápQ, 
minha ida terei meu pai com i.e. irei 
com meu pai ; i-máºa m~r(t-re iº-águ 
arigáo ápQ, meu irmao maior cac;ada 
teve meu animal doméstico cao com 
i.e. meu irmao maior foi cac;ar com 
meu cao; í-re awág\l hí!Q ípo t'áQQ, eu 
cobra matei pau ele com i.e. matei 
urna cobra com um pau. 

ApQgQ - pl. apQgQe. * ? Tucanuc;u ( Ram
phastus toco). 

ApQQQ bárl - Tipo de instrumento mu
sical de sopro ~ a!5QQQ, tocar instru
mento. 

ApQQQ híri -· .,( ap\)QQ, tucanuc;u; bíri2, 

pele [pele de tucanuc;ul Designac;ao: 
1. da pele de tucanuc;u; 2. de certo ti
po de ~ b\)e ~-viagáw\J., brinco dos 
bororo. Pode ser denominado também 
apQQQ \1-pára. 

ApQ9Q Q!Q, tipo de pintura facial dos bororo, 
imitando dois bicos de tucanu9us 

ApQQQe - pl. de apQQQ. Tucanuc;us. 

Ap\)gQe ~-víri - Designac;ao : 1. de_· um 
tipo de ~ b\)e ~!-áo kajejéw\J., coroa 
dos bororo ; 2. de um tipo de -+ hQe 
~-viagáw9, brinco dos bororo. 

Ap\)gQ Q!Q - -1: ap\)gQ, tucanuc;u ; Q!Q, 
bico [bico de tucanuc;ul Designac;ao: 

Tipo de apQ9Qe ~-vírl, coroa de peles do 
peito de tucanu9us (MRDB B54 1816), 
l = Om450 
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... 

ApQéwa (dir.) e apQéwa QtQrál 

, ·Ap-QQQ Q!Q cQré\l, tucano-de-bico-preto 
<MRDB) 
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1. do bico de tucanui;u; 2. de certo tipo 
de --+ hQe ~-~jíW\l, pintura facial dos 
bororo; 3. de certo tipo de --+ hQe ~-kí
ga, prego dos bororo; 4. de certo tipo 
de --+ hQe ~-via~áwQ, brinco dos bo
roro. 

Tipo de apQ~Qe ~víri, par de brincos de pe
les do peito de tucanuc;us (MRDB B52 1992) 
e (MRDB BSl 1103), 1 = Om160 

ApQgQ Q!Q cQréQ - °1< apQ~Q, tucanu9u; 
Q!Q, bico; c9réQ, o preto [ tucano 
de bico preto l Tucano-de-bico-preto. 
( Ramphastus ariel). 

ApQgQ · Q-pára - * apQ~Q, tucanu9u; \l, 
( d)ele; pára, peito [peito de tucanu-
9u J. Designa9ao : 1. da pele do peí to 
de tucanu9u ; 2. de certo tipo de ~ hQe 
~-viagáW\l, brinco dos bororo. Pode 
ser também denominado apQ~Q bíri. 

ApQéwa - *f. onom. [ave que cantando 
parece dizer ap9éwa]. Vard. de arapa
<;u ( Xyphorhynchus guttatus gutta
tus). 

Ap9éwa Q!Qrái - ~-. apQéwa, vard. de ara
pa9u; Q!Q, bico ; rái, comprimento 
[arapa<;u de bico compridol Vard. 
de arapa9u ( Campylorhamphus trochi
lirostris falcularius). 

Ap\)gQ - pi. apQgQe * ? Tamanduá
mirim ( Tamandua tetradactylus). 

Ap\)gQe - pi. de ap\)gQ. Tamanduás-. . 
m1r1ns. 

Ap\)gQe ~~r~ gQg\lréq - * ap\)gQe, ta
manduás-mirins ; ~, ( d )eles ; wt.írfY, pé ; 
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gQ~\lré\J., o salpicado [vegetal com 
aparencia de pata posterior de ta
manduá-mirim, depois de assadal 
Vard. de cará silvestre comestível. 1 

Antes de come-lo os bororo costumam 
bater com ele na fronte, no peito, no 
ombro esquerdo e no direito, afim de 
evitarem os solu~os. 

ApQgQ \l·!Qri rá - Osso das pernas pos
teriores do tamanduá-mirim, com o 
qual os bororo preparam as pontas de 
certo tipo de ~ t(ÍgQ, flecha. 

Áp\l - pl. áp\le. '" ? Paca ( Cuniculus 
paca). 

Áp\l b(Ír~ rá - Ossinho dos pés de paca 
.. usado pelos bororo na confec~ao das 

pon tas de certo tipo de ~ t(ÍgQ, flecha. 

Áp\le - pl. de áp\l. Pacas. 

Áp\le ~~~Qª -· * áp\le, pacas ; ~e, ( d )elas ; 
éfia, ferida [ utensílio para pre judicar 
as pacas]. Rede para apanhar pacas 
vivas. i É armada na saída principal 
da toca do animal que, por meio de 
fago produzido nas outras aberturas 
ou de varas introduzidas nelas, é for
~ado a entrar em suas malhas. É de
nominada também pareré\J. 

Áp\1, paca, carregada as costas depois de 
urna ca9ada 

v 

Ápt.te ~~~~a, rede de cordel de fibras de 
tucum para apanhar pacas ( MRDB B53 
1399), 1 = lm300 

Áp\le :t:-iáo - .,( áp\le, pacas ; ~, ( d )elas ; 
iáo, localidade [rib. das pacas]. Rib. 
afl. da esq. do J~rígi, rib. Jorigue: cór. 
Apoiau. 

, 
Apt.te ~W\lr~aré\l í - '" áp\le, pacas; ~, 

( d )elas ; w(Ír~a, pegada; ré\l, suf. 
sem. í, árvore [ árvore cujas fólhas se 
assemelham a pegadas de paca]. Vard. 
de árvore da mata. 

Ap(Íie - '" ? Piquiré;ls, peixinhos, sar
dinhas. 

Ap(Íie ~~~fia - Tipo de ~ hQ~e, rede, 
para pescar piquiras. É de malhas 
muito estreitas. 

Apul!lóio - .,( ? Designa~ao de um ~ arc}e, 
espírito. 

Áp\l Q - .,( áp\l, paca; Q1, dente [dente de 
paca]. Designa~ao : 1. de cada um dos 
incisivos de paca e de seu conjunto; 

83 



. 
Ap\l \l·!Qri rá 

2. de um u tensílio em forma de peque
n o goivo, feito com um ou dois in
cisivos de paca fortemente amarrados 
num cabo de madeira. Para pormeno
res ~ barc?gQ Q, goivo de incisivo de 
capivara. 

Áp\l \l·!Qri rá - Osso das pernas pos
teriores das pacas com o qual os bo
roro preparam as pontas de certo tipo 
de ~ tl}.gQ, flecha. 

Aragióro - * ? Abelha arapuá ( Trigona 
sp.). 

Aragióro-dóge ~rúl?o - * aragióro, abe
lha arapuá ; dóge, suf. pl. ~' ( d )elas ; 
~rúl?o, remédio ; [ remédio com o gós
to do mel das abelhas arapuás i.e. 
doce]. Pau-doce ( Vochysia sp). 1 Sua 
casca adocicada é ~ ~rúl?o, remédio, 
contra a tosse. Mastigam-na ou pre
param infusoes. 

Arágo - * ? Cace te de madeira. var. i! 
-arágo, a~-arágo, i\14-arágo, pa4-arágo, 
ce4-arágo, ta~-arágo, ~t-arágo, meu, 
teu, seu , nos so ( incl.) 1 nosso ( excl.)' 
vosso, deles cacete. 
l . Cacetes 

1.1. Generalidades 
1.2. Elenco e descric;ao dos princi

pais tipos de cacetes 
2. Escudos e lanc;as 

1.1. Generalidades 

Com esta denominac;ao designam-se 
verdadeiros cacetes, muito bem aca
bados. Variam na sua forma e gran
deza e sao fabricados com madeiras 
duras, poss1.velmente com aroeira, 
apresentando, na empunhadura, um 
estreitamento, onde se amarra um cor
del. ~ste serve para carregá-los, presos 
ªº pescoc;o ou a fronte, e caídos nas 
costas, ou apensos a um ombro. A ex-

. tremidade da empunhadura é mais di
latada, as vezes em forma de cauda 
de peixe; a outra é pontiaguda ou 
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Arágo 

truncada. Sao usados geralmente pa:ra 
dar o golpe de grac;a a cac;a ou a pesca. 

1.2. Elenco e descric;ao dos principais 
tipos de cacetes 

arágo a~urararé\l - ·k arágo, cace
te; a~urararé\l, o largo e pequeno [ca
cete largo e pequeno]. Pequeno cacete. 
O corpo, lanceolado, apresenta urna 
secc;ao reta romboidal. Em cada éx
tremidade do maior eixo latitudinal 
leva duas plumas vermelhas de arara
piranga. É privativo dos membros do 
sub-cla dos BQ~Q4Qri ~~eráe C9Jiugi-

, 
W\lge; 

Tipos de ápt.t Q, pequenos goivos, feitos com 
incisivos de paca; destinam-se ao fabrico 
de vários objetos bororo, especialmente das 
pon tas de certas flechas; no meio, um 
maxilar do roedor, com um dente, muitas 
vezes usado como u tensílio de emergencia 
(MRDB B54 1840), 1 = Om215 ; (MRDB BS4 
1899), 1 = OmlOO e (MRDB B54 1836), 
1 = Oml85 



Arágo • 

Tipos de arágo ~urararét.t (MRDB BS2 999), 
1 = Om320 e (MRDB BSS 2056), l = Om435 

arágo bakoróro a!úgo - ,-: arágo, 
cacéte ; Bakoróro, herói lendário ; a!ú· 
go, pintura [ cacéte listrado com as 
pinturas somáticas do herói lendário 
Bakoróro]. ·Grande cacéte tingido em 
listras latitudinais vermelhas e pretas, 
alternadas. As vermelhas sao a própria 
cór da madeira, que é sempre aroeira, 
e as pretas sao obtidas por .macera<;ao 
em água lamacenta. O objeto é pre
viamente protegido com. folíolo.s de 
fólhas de palmeira nas zonas que se 
desejam conservar . vermelhas. É pri
vativo dos membros do cla dos 
BaáºQ Jel]áge C9l]ugiW1J,ge ; 

arágo hakoróro ipíe ~!-Qré\l - * ará
go, cacéte ; Bakoróro ; herói lendá1.:-io ; 
ipíe, ariranhas ; ~t, ( d )elas ; Qi, cauda; 
ré\l, suf. sem. [ cacete, semelhante ·a 
cauda de ariranha, listrado com as piIJ
turas somáticas do herói lendário Ba
koróro J. Grande cacé te de sec<;ao reta 
satisfatoriamente elipsoidal, com lis-

Arágo 

tras semelhantes as do anterior. É pri
vativo dos membros do cla dos Arór9e; 

arágo hokoºága ípo - * arágo, ca
cete ; bokoºága ípo, pororoca [ cacete 
de pororoca]. Grande cacéte feíto com 
um simples ramo de pororoca. Nada 
de especial apresenta, a nao ser urna 
amarradura na extremidade mais fina 
pela qual se maneja a guisa de clava. 
É privativo dos memhros do cla dos 
BQkQºQri :t:~eráe ; 

arágo ipíe Q - * arágo, cacéte; ipíe, 
ariranha; Q1, cauda [cacete semelhan
te a cauda de ariranhaJ. Grande cacete 
com o aspecto de urna espada de dois 
gumes. Apresenta sec<;ao reta romboi
dal. É de aroeira tingido em preto por 
macera<;ao na lama. É privativo dos 
membros do sub-cla dos Aróive CQ
l}ugiwt;íge ; 

Tipo de arágo ba~oróro a!úgo (MRDB B56 
2634 ), 1 = lm180 e de arágo b~oróro ipíe 
~!-orét.t (MRDB BSl 1084 ), 1 = Om950 
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Arágo akurararé\1 

Tipo de arágo lpíe 9 ( MRDB B55 2498), 
1 = Om850 e de arágo k9rlré\I (MRDB B51 
1083 ), 1 = Om920 

arágo k\lriré\1 - * arágo, cacete; 
k\lriré\l, o grande [grande cacete]. É 
um longo cacete de sec9ao reta 
circular, privativo dos membros do 

cla dos BaágQ Je\?áge Ceºegiw-V.ge. 

2. Escudos e lan9as 

Os bororo nao conhecem o fabrico 
e o uso de escudos e lan9as . 

Arágo akurararé\l - Tipo de ~ arágo, 
cace te. 

Arágo b~oróro a!úgo - Tipo de ~ ará
go, cacete. 

Arágo bakoróro ipíe ~!-Qré\1 - ~fipo de 
~ arágo, cacete. 

Arágo bokogága ípo - Tipo de ~ arágo, 
cace te. 

Arágo ipíe Q - Tipo de ~ arágo, cacete. 
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Arágo kl)riré\l 
cace te. 

Tipo de -~ arágo, 

Aragoré\l - '/( arágo, cacete; ré\l, suf. 
sem. [peixe semelhante a um cacete] . 
Vard. de peixe-cachorro femea ou pirá
andira ( Cynodon hydrocyon). É deno
minado também amígi. O ma~ho, mais 
grosso, denomina-se jQJs\1 kl)rirél). 

Aráo - pl. aráQe. * ? Vard. de grande la
gartixa azulada. . 

AráQe - pl. de aráo. Vard. de grandes la
gartixas; vard. de peixinhos dos pan
tanais. 

Aráre - pl. de arárl). Piraputangas. 

AraréºQ - '" aráre, piraputangas; hQ1., 
água [cór. das piraputangasl Cór. afl. 
do K\lJÍºQ, rib. Coxipó. 

AraréºQ BQrQrQ - * Arai;éºQ, cór. das 
piraputangas; hQr<}rQ, <¡l.ldeia [ aldeia 
do cór. das piraputangas]. Antiga al
deia nas margens do AraréºQ· 

AraréºQ :t;:-iáo Pál'\1 - *Araréºº' cór. 
das piraputangas; ~, ( d)elas; iáo, lu
gar; pár\t, foz [foz do cór. das pirapu
tangasJ. Cór. afl. da esq. do PQg"V.ºQ, r. 
Vermelho e sua foz; cór. Aloreboeiau 
-paro. 

Aráre :t:J!l~r\l - n. p . ~ II v. 

Aráre :t;:r"V.g\l - n. p. ~ II v. 

Aráre :t;:!ága_ - n. p . ~ II v. 

Aráre ~-wQgQré\l í - * aráre, piraputan
ga; ~, ( d)elas; wQgQ, escan1a; ré\1, suf. 
sem. í, árvore ; [ árvore com fólhas se
melhan tes a escamas de piraputangas]. 
Vinhático (Platymenia reticulata). l É 
urna árvore do cerrado cuja lenha é 
assaz procurada para o fogo. 

ArárQe - pl. de arárl). Piraputangas. 

ArárQe Arc}e - Designa9ao : 1. de um 
~ arc}e ~-!awtij~g\11 , representa9ao; 2. 
dos atores da mesma. 



Arár9e ~'~úgo 

ArárQe ~, ~úgo -· Tipo de --+ hc?e ~-P~l!l~
ga~Q~, pintura son1ática dos bororo. 

ArárQe t:-iáo - * arár9e, pira pu tangas : 
~, ( d)elas; iáo, lugar [cór. das pirapu· 
tangas]. Designa9ao : 1. de um cór. afl. 
da esq. do c. i. do PQg\ÍºQ Ceré9, r. Sao 
Louren<;o : cór. Arareau; 2. de um cór. 
afl. da dir. do c. m. do r. Correntes; 3 . 
. de um cór. afl. da di.r. do PQg\ÍºQ, r . 
Vermelho, na cidade de Rondonópo
lis: cór. Arareau. 

Arar9eré\t - * ará1ve, piraputangas; ré9, 
suf. sem. [fólha semelhante na forma 
a piraputangas]. Pacová. 

Arárt) - pl. aráre, arárQe. Piraputanga 
( Brycon hilarii). 
- n. p. --+ 11 v. 

Ararúa - n. p. --+ II v. 

Arar1J,ºQ - * arárt), piraputanga; h(>3 , 

água [cór. da piraputanga]. Cór. afl. 
do P9g1J.ºQ Ceré9, r. Sao Louren90. 
- n. p. --+ 11 v. 

Arar1J,ºQ ~~9rét.t - n. p. --+ II v. 

AraiV~Q K1Jri - n. p. --+ II v. 
1 

Arán,i, piraputanga 

Arár9 CQré\1 - Designa9ao de u1n ator 
da representa9ao --+ ArárQe ArQe, as 
Pira pu tangas. 

Arar1J,ga - * ? Cór. afl. do r. Cuiabá a 
montante de cidade homónima. 
- n. p. --+ 11 v. 

ArarlJ,ga BQrQrQ - * arar1J,ga, cór. afl. 
do r. Cuiabá; hQrQrQ, aldeia [ aldeia de 
um cór. afl. do r. CuiabáJ. Antiga al-

Folhagem dos brejos denominada ararQeré\t, 
pacová · 

deia nas margens do Aran}.ga. 
- n. p. --+ 11 v. 

Arar1J,ga Párt) - n. p. --+ 11 v. 

Arár\1 hp,oré\1 - * arárt), piraputanga ; 
il!loré9, o enfeitado [piraputanga com 
urna listra vermelha na cara como se 
fósse um enf ei te J. V ar d. de grande pi
rapu tanga. 

Arár\l Kujagurét.t - Designa9ao de um 
ator da representa9ao --+ ArárQe ArQe, 
as Piraputangas. 

Arárt) Kt.trirét.I - n. p. --+ 11 v. 

Arart)ré\1 - * arárt), piraputanga; rét.t, 
suf. sem. [peixe semelhante a pirapu
tanga J. Designa9ao : 1. de um lam
bari semelhante a piraputanga; 2. de 

_ um tipo _de --+ bQe ~g.-Qgwa~áwt.t, la
brete dos bororo; 2. d~ um tipo de 
--+ bQe ~-via~áwt.t, brinco dos bororo. 
- n. p. --+ 11 v. 

Arar9ré9 ap\lieré\l - Designa9ao : 1. de 
um tipo de --+ bQe ~g.-Qgwa~áW\l, la
brete dos bororo.; 2. de um tipq de --+ · 

hc?e ~-via~áw9, brinco dos bororo. 

Arar9ré\1 biagarét.t - Designa9ao : 1. de 
um tipo de --+ h«?e ~g.-Qgwa~áw\1, la
brete dos bororo; 2. de um tipo de 
--+ hQe ~-via~áw\l, brinco dos bororo. 

Arar9ré\l biagaré\1 p~ra t' aºaré\l - De
signa<;ao : 1. de um tipo de --+ bQe ~º 
-Qgwa~áw9, labrete dos bororo; 2. de 
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Arar\lré\l kug\triré\l 

um tipo de ~ hc?e ~ .. viagáw\l, brinco 
dos bororo. 

1 

Araivré\l k\lg\lriré\t ,.....- Designa9ao : 1. 
de um tipo de ~ hc?e ~º .. QgwagáwQ, Ja
brete dos bororo ; 2. de um tipo de 
~ hc?e ~-via~áw\l, brinco dos bororo. 

Araivré\l k\lriré\l ·- Designa9ao : 1. de 
·um tipo de ~ hQe ~:g.-Qgwa~áW\l, la
brete dos bororo ; 2. de um tipo de 
~ hc?e ~-viagáwQ, brinco dos bororo. 

Araivré\l k\lriré\l p~ra t'aQaréQ - De
signa9ao : 1. de um tipo de ~ hQe ~:g. 

-Qgwa~áW\l, labrete dos bororo ; 2. de 
um tipo de ~ hc?e ~-viagáwl,J., brinco 
dos bo.roro. 

Arat°\tré\t p~ra t'al>aré\t, labrete de fragmen
tos de madrepérola (MRDB B55 2070), 
1 = Om230 

Arar\lré\l p~ra t'aQaré\l - Designa9ao: 
1. de um tipo de ~ hQe ~:g.-Qgwagáw\l, 
labrete dos bororo ; 2. de um tipo de 
~ hc?e ~-via~áW\l, brinco dos bororo. 

Áre1 - varts. iáre, wáre, wc?re. pl. arége. 
* ái, testículo ; re2, ter [ possuidor de 
testículos i.e. possuidor por excelen
cia]. Possuidor, dono, companheiro. 
var. i!-áre, ak-áre, áre, pag-áre, ce9-áre, 
tag-áre, ~!-áre, meu, teu, seu, nosso, 
( incl.), nosso ( excl.), vosso, deles 
dono. 

Áre2 - * ái, testículo; ré, movimento 
[movimento causado por instinto se
xual]. Coito de animais, pulo, salto, 
indistintamente. 

Ar~9Q1 - * áre, pulo; dQ1, suf. [fazer 
pulo]. Copular, pular, saltar, assaltar, 
atacar, acometer, ensoberbecer. conj. 
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i-:g.úre i!-ar~9Q, eu me· pulo i.e. eu pulo; 

~-re ~!·ar~9Q f QtV-!Q; eles se pularam 
seu fogo em i.e. pulara1n no fog(> ; 
a-pag(tg\l káQa: ak-ar~gQ, tu medo 
nao : tu pular i.e. nao tenhas medo : 
pula; i-má:g.a \i-re t'ar~g'í, meu irmao 
maior ele se acometeu mim a i.e. meu 
irmao maior acometeu-me; \Í-re t'ar~
~Q t\l-m~9via hv kajejéW\l, pogúru 
mc?ge, ele se ensoberbeceu seu com
panheiro coloca9ao sobre aquele, yer
gonha terá i.e. quen1 se exaltar sobre 
seu companheiro será humilhado. 

Ar~9Q2 - varts. ar~9\l, arQ9Q. Mulher. 

Ar~9\l - pi. arél!le; varts. ar~9Q2, ar99Q. 
* áre1, companheiro; d\11, suf. Compa
nheira, mulher, fernea, dona; pe
quenez. 

1. Vestuário da mulher 
1.1. Preliminares 
1.2. Imposi9ao do kQg\l, cinto mu
líebre, e do r\lgl}ri, faixa íntima: 

seu uso 
2. Posi9ao social da mulher 
3. Ocupa9ao da 1nulher 

l. Vestuário da mulher 

1.1. Preliminares 

As crian<;as, até a idade de aproxi
madamente dez anos, nao usam ne
nhum traje e vivem ~m perfeita pro
miscuidade. Depois os meninos esco
Ihem passatei.npos próprios de seu sexo 
e as 1neninas deixam-se ficar na chou
pana de seu cla ou divertem-se no ter
reiro. Estas, ás vezes, usam o kQg\l, 
cinto mulíebre, como simples orna
mento. 

1.2. Imposi9ao do kQg\l, cinto mulíe
bre, e do rQg(tri, faixa íntima 

As meninas, chegadas a adolescen
cia, sao submetidas a cerimonia da 
perfura9ao do lóbulo das orelhas, pos
sivelmente na mesma ocasiao em que 
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se perfura o lábio inferior de um re
cém-nascido. Para pormenores ~ ipáre 
~º-Qgwa poro~Q~\1, perfura9ao do lá
bio das crian9as. Nessa idade, e par
ticularmente ao aparecer a primeira 
menstrua9áo, a máe ou urna parenta 
próxima espalma de uruc::u o corpo da 
mocinha e lhe coloca definitivamente 
o kQg\l, cinto mulíebre e o r1;lg\Íri, fai
xa íntima, sem particular solenidade. 
Sao esses os sinais externos e oficiais 
de que nao é inais crian9a. Urna ini
cia9áo propriamente dita, como fazem 
para os meninos, nao existe. A mulher 
nunca se apresenta em público sem, 
pelos menos, o r1;lg\Íri. Durante o 
puerpério e os menstruos substitui 
o r1;lg\Íri pelo Q~WaJ!líe, faixa íntima 
maior e mais grosseira. O uso do 
Q~WaJ!lÍe interdita as rela96es sexuais. 
No período de luto um simples iwQígu, 
cordel, serve de cinto. 1 O kQg\l é urna 
rígida e larga faixa de embira de kQga 
í, pau-jangada. Suas extremidades po
dem terminar em robustos atilhos, ob
tidos da mesma entrecasca habilmen
te desfiada. É de cor preta, conseguida 
por macera9áo da matéria prima na 
lama. Essa pe9a do vestuário feminino 
é usada ao redor do ventre, aperta
da como um espartilho. Sobre ela 
pode-se colocar, a guisa de adorno, um 
~ hc?e ~-~Qg\1. kaJeJéw9, larga faixa 
de tecido de algodáo. Sua finalidade 
principal é, sem dúvida, manter a es
beltez do corpo, tanto assim que as 
mulheres nao fazem dificuldades em 
estreitá-la de tal forma que os 
músculos e a pele do abdome como 
que transbordam sobre o robusto cin
tura.o, formando um grosso refego. 
Outro objetivo é garantir a posi9áo 
conveniente do rQ.g\Íri. Esta faixa, pas
sando entre as pernas, protege as re
gi6es púbica, perineal, coccígea e sa
cral. Urna de suas extremidades é en-

KQg\t, cinto mulíebre de entrecasca de pau
j angada (MRDB BSS 2534), lt = OmlSO 

Rt.tgt}ri, faixa íntima das mulheres (MRDB 
B52 986), lt = Om220 e Q~WaJ!lÍe, faixa 
íntima para o período do puerpério e dos 
menstruos (MRDB BSS 2633 ), lt = Om160 

fiada na parte superior do kQg\1, entre 
o mesmo e o ventre, e a outra, de ma
neira análoga, nas costas. O r\l~rl é 
fabricado com kQ~Ql}íe entrecasca de 
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algumas variedades de tiliáceas. Esta 
f. é genérica e indica a matéria prima 
que serve também para o fabrico de 
faixas para carregar cestas ou crian-
9as. A embira escolhida é paciente
mente amassada com pedras e depois 
longamente amaciada com os dentes. 
Origina-se assim urna faixa, clara e 
branda como tecido, muito apropria
da ao fim ao qual se destina. O Qkwa
J!lÍe é embira de QkWáJ!l\l í, jequitibá, 
apenas amachucada com pedras e ma
cerada em lama. É um artefacto mais 
rude e preto, por causa da macera9ao. 
O iwQígu é um simples cordel de en
trecasca torcida. 

2. Posi9ao social da mulher 

A organiza9ao matrilinear dos clas 
dá a mulher urna quase completa in
dependencia social e um absoluto do
mínio do lar no qual é verdadeira e 
exclusiva dona. Pertencem-lhe os fi
lhos por serem de seu mesmo cla. Os 
homens pela inicia9ao perdem o direito 
de habitar na cho9a materna, as mu
lheres, nunca. Houve, em tempos idos, 
mulheres de tal autoridade que foram 
consideradas chefes de suas compa
nheiras, com bastante ascendencia. Na 
segunda metade do século passado, 
chegaram mesmo a desempenhar o 
múnus de hári, xama dos espíritos e 
de arc?e ~!-awára áre, xama das almas. 

3. Ocupa9ao da mulher 

Os afazeres domésticos sao dela, in
clusive a procura da água, da lenha, a 
colheita dos vegetais e do mel, e o 
preparo das refei96es. Pertence-lhe 
também o fabrico da ceramica e das es
teiras. Nao se dedica absolutamente a 
fia9ao e tecelagem, que sao ocupa96es 
eminentemente viris. Os raros cuida
dos de insignificantes lavouras e a co-

Ar~Q\l rógu 

lhei ta de folhas de palmeiras para a 
cobertura da choupana sao também 
tarefas mulíebres. Durante as freqüen
tes peregrina96es, carrega todos os 
utensílios, os animais domésticos e as 
crian9as de colo. O marido, armado 
de arco e flechas, é assim pronto para 
qualquer eventualidade de ca9a e de 
defesa. 

Mulher bororo com crian9a <liante da pró
pria choupana 

Ar~Q\l B*!ª - * ar~rl\l, mulher; h*!a, 
queda [cór. da queda da mulherl Cór. 
afl. d~ esq. do K\llí'l?Q Pe? Rururé\l, rib. 
Barreiro. 

Ar~Q\l koagt,lre*gQ - * ar~g\l, mulher ; 
koagt,lre*gQ, a solteira. Mulher soltei
ra, mulher núbil, mulher viúva. 

Ar~g\l p~ga - Designa9ao de vários 
graus de parentesco. Para pormenores 
--> hc?e ~-wa, aldeia bororo. 

Ar~g\l rógu - * ar~g\l, mulher; rógu, 
pequenez [ pequena mulher]. Menina, 
filha, boneca; designa9ao de vários 
graus de parentesco. Para pormenores 
sobre a educa9ao e trato dos filhos, 
--> im~g\l rógu, menino ; sobre as bo-
necas --> hc?e ~-wQága, brinquedo dos 
bororo. 1 Na terminologia do parentes
co --> hc?e ~-wa, aldeia bororo, freqüen
temente as express6es ín.o ar~g\l rógu 
e i-víe ar~Q\l se eqüivalem. 
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Arége 

Arége - pi. de áre1. Possuidores. É urna 
f. usada apenas em fs. compostas. ex. 
awára arége, (da) estrada possuidores 
i.e. viajantes. 

Arégo - * ? Ato de chegar, chegada, aco
lhida, hospedagem. ex. i-~Qc}gwa (t-re i! 
-arégo bái m~a gejew(t-!Q, meu avo 
ele teve minha acolhida choupana cen
tral em i.e. meu avo recebeu-me na 
choupana central; i-l!l(tga \Í-re i-ma:n.a 
arégo baí-!Q, minha mae ela teve (de) 
meu irmao maior hospedagem choupa
na em i.e. minha mae hospedou meu 
irmao maior na choupana, 

Aregc?ga - * arégo, ato de chegar; da1, 
suf. Chegada. 

AregQQ\l - * arégo, ato de chegar; d\11, 
suf. Chegada, ato de chegar. ex: il!liréo, 
i!-aregQQ\l, eu mesmo, minha chegada 
i.e. estou chegando; hc}e ~!-aregQQ\l ká
re rc}ga, (os) bororo sua chegada nao 
tiveram ainda i.e. os bororo ainda nao 
chegaram. 

AregQQ\lré\l - * aregQQ\l, chegada; ré1;1, 
suf. poss. Aquele que chegou. 

AréJ!le - pi. de ar~Q\l, de ar~gQ e de 
arc}gQ. Mulheres. 

AréJ!le ~-iJ!lej~rá-ge - ~'( aréJ!le, mulhe
res; ~, ( d)elas; iJ!lej~ra, chef e; ge, suf. 
pl. [chef es das mulheres J. Designac;ao 
coletiva de alguinas mulheres que an
tigamente tiveram certa autoridade 

, sobre as companheiras. Para noc;6es 
-4 ipáre ~-iJ!J.CJfi!rágQ, chefe das moc;as . 

A-réJ!le ~-J!l\Íga - Espac;o reservado as 
mulheres no -4 bái má:n.a gejéwt.t, chou

. pana central, durante um -4 i!ága, fu
neral. 

Areré\l - * áre1, dono ou pulo; · ré1;1, suf. 
poss. O possuidor, o · pulador. 

Arét.t- - * á2, abertura; ré1;1, suf. poss. 
Aquilo que é aberto. 

Ári 

Ári - -;, áa, superfície ; rh, grandeza [cor
po celeste de superfície aparentemente 
maior que a dos outros J. Designac;ao : 
1. da lua; 2. de um dos símbolos do 
cla dos BaágQ iel?áge Cel?egiw(tge; 3. 
de certo -4 maer~ºQe, espírito, e herói 
lendário; 4. de um ator da repre~en
tac;ao ~ Ári-dóge Arc}e, os Espíritos Ári 
e Companheiros ; 5. da marmelada-es
pinho; 6. de pequeno figo silvestre; 7. 
do tempo compreendido em un1 mes 
lunar. 

l. Fenómenos lunares 
1.1. Luz lunar e fases da lua 
1.2. Outros fenómenos 

l. Fenómenos lunares 
1.1. Luz lunar e fases da lua 

A luz lunar e as fases da lua sao ex
plicados assim. O espírito Ári, que nao 
se <leve confundir com o satélite ho
mónimo, manda um maer~l?Qe hQpe, 
espírito, revestir-se de peles secas de 
agúgo, jaguar, e de aígQ, suc;uarana. 
Sobre elas, presa ao nariz do mesmo 
maer~ºQe hQpe, há urna chapa de metal 
polido e luminoso, que lhe esconde o 
rosto. Este espírito, geralmente a alma 
de um xama dos espírftos defunto, que 
nao cumpriu bem seu múnus durante a 
vida, assim ornado comec;a a sua via
gem no firmamento originando, cada 
noite, a trajetória lunar do oriente pa
ra ocidente. Quando o maer~ºQe hQp~ 
esconde todo o rosto e o metal atrás 
das peles, a lua é nov:a e quando o faz 
assomar em parte ou completamente, 
aparecem as várias fases ou a lua 
cheia. 1 Há várias explica.c;óes dadas 
pelos xamas dos espíritos, acerca do ca
minho seguido pela lua para voltar ao 
ponto inicial de sua viagem i.e. ao 
oriente. Alguns dizem que torna a le
vante seguindo a linha do horizonte. 
Outros afirmam que sobe ·a -um céu 
mais alto e de lá desee, em seguida, 
ao ponto inicial. Terceiros indicam que 
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A ría 

atravessa a terra e depois aponta a 
oriente. Finalmente há quem declare 
que o espírito volta pelo mesmo cami
nho, mas desprovido do metal lumi
noso. 
1.2. Outros fenómenos 

ári barogwag\)g\1. - * ári, 1 ua ; ba
rógwa, aurora; d\)g\1., suf. [lua seme
lhante a auroral Plenilúnio; 

ári bí - * ári, lua; bí1, morte [morte 
da lual Eclipse lunar. 1 Os bororo para 
explicarem o fenómeno dizem que o 
maer~~Qe hQpe, espírito que car
rega o metal luminoso, esconde o rosto 
e o metal. Para os índios, os eclipses 
sao pródromos de luto e sangue e cau
sam-lhes grande terror. Durante o 
eclipse o ~ bári, xama dos espíritos, 
realiza imediatamente seus esconju~ 
ros, invocando os espíritos e predizen
do desgra9as que, as vezes, se verifi
cam com urna realidade assustadora; 

ári blJ.!\1. - * ári, lua; hlJ.!\I, queda 
[queda da lua]. Pór da lua, lua min
guante; 

ári kaJéJe - * ári, lua; kaJé}e, pela 
metade [lua pela metadel Meia lua, 
meia luna9ao; 

ári k9g\)gt.I - * ári, lua; kQgQg\I, au
mento [lua aumentada]. Lua cres
cente; 

ári rú!u - * ári, lua; rú!u, subida 
[subida da lual Nascer da lua, pri
meiras fases da lua crescente; 

ári lJ.-re marígQ mt.1glJ.gQ tt.1i·Q~\1. -
.. ~ ári, lua; \1., ela; re1, suf. marígQ, 
_grande roda; m\{glJ.gQ, colocar; tlJ_i, 
seu; Ql5\I, ólho [a lua pós urna grande 
roda ao redor do seu ólho]. Coroa lu
nar, halo lunar; 

ári \1.·rlJ.gv - ·/( ári, lua ; \1., ( d )ela ; 
rlJ.gv, luz [luz da lual Luar. 

Aría - *ári, lua; á2, recipiente [recipien
te em forma de lua cheia]. Designa-
9ao da maior pe\:a de ceramica dos 
bororo. 
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l. Ceramica bororo 
1.1. Técnica do fabrico 
1.2. Tipos de ceramica 

1. Ceramica bororo 
1.1. Técnica do fabrico 

A ría 

Para o fabrico da ceramica, que é 
ofício exclusivamente mulíebre, as mu
lheres escolhem quase sempre ró!u, ar
gila preta, a qual, durante um pro
longado amassamento manual, acres
centam cinza do ~ aría \1.ÍOrú~o, 

vegetal para a ceramica, destinado a 
conferir a pe9a maior resistencia. Tra
balham assentadas no chao e nao co
nhecem outros instrumentos a nao ser 
os próprios dedos e urna concha para 
alisar. Um recipiente com água serve 
para umedecer os dedos e o trabalho. 
A ceramica, depois de pacientemente 
acabada, deixa-se secar na sombra e fi
nalmente coze-se em contacto direto 
com as chamas de um bem nutrido 
fogo. Quando incandescente, a cera
mista, depois de ter afastado as laba
redas, tempera-a com borrifos de in
fusao fria de casca da árvore do cerra
do júr~a í, orelha-de-burro, que é 
o citado aría t.1-iorú~o. Se a pe9a 
nao trinca, está pronta para o uso. 
Note-se que a base de qualquer objeto 
de ceramica é esferoidal e dificulta o 
equilíbrio do recipiente que deverá 
ser colocado numa pequena cavidade 
aberta no solo. Tóda a ceramica, ex
ceto as panelas que apresentam na 
borda duas pequenas saliencias a gui
sa das orelhas, é primacial do cla dos 
Iwagúgu-dóge, mas é fabricada por 
mulheres de todos os clas e usada por 
todos. A a~ao de fabricar a ceramica 
é indicada pela f. mt.1glJ.gQ, assentar: 
ex. aría rn1;1glJ.gQ, fazer urna grande pa
nela de barro. J Durante a menorréia 
as mulheres suspendem suas ativida
des de ceramistas pois acreditam que 



Aria 

Q~íwQe ~!-aría (MRDB B61 4979), 0 =0m520 

as pe9as fabricadas naquele período 
nao alcancem a devida tempera. 

1.2. Tipos de ceramica 

aria - * c. a. É a maior ceramica 
modelada pelos bororo. Pode alcan9ar 
até ,..., Om600 de diametro e tem quase 
a forma de um hemisfério. Nao apre
senta desenhos, saliencias ou asas e 
suas paredes tem a espessura de 
,..., Om010. Quando nova é cinzenta 
com manchas escuras. No fogo é man
tida em equilíbrio por meio de algu
mas pedras ou da própria lenha. É 
um utensílio muito precioso e, por sua 
natureza, difícil de se carregar nas . v1agens; 

aria biaré\l - * aría, grande panela 
de barro ; biaré\l, o orelhudo [panela de 
barro com orelhas]. Panela como a 

Aría biagarél¡l (MRDB BSS 2179), 0 Om400 

Aria 

. 
precedente, mas provida de duas pe-
quenas saliencias nas bordas. É pri
vativa do cla dos ArórQe; 

aria biagaré\l - •'e aria, panela de 
barro ; hiagaré\l, o pequeno [panela de 
barro pequena]. Panela um pouco me
nor que as precedentes; 

aria hiagaré9 biaré9 - * aria bia
garé9, pequena panela de barro ; bia
ré9, o orelhudo [ pequena panela ore
lhuda l. Panela semelhante a preceden
te, mas provida de pequenas salien
cias nas bordas ; 

Aría biagarél¡l biaré\l (MRDB BS7 3209), 
0 Om370 

á!u - * á!u, concha. É urna peque
na ceramica comum a todos os clas 
em forma de concha e se usa como 
colher; 

Tipos de á!u (MRDB BS9 3941), 0 OmlSO e 
(MRDB B59 3942) 

ká a!uruaré\l - * ká1, tambor; a!u
ruaré9, o grande [grande tambor]. É 
um grande tambor de barro e, como 
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A ría 

tal, por nós classificado em ~ akc?9Q, 
tocar instrumento ; 

karáwQe ~-pQri - * KaráwQe, hipo
sub-clá dos Iwagúºu-dóge; ~, ( d )eles ; 
pc}ri, pote; pote privativo de um hipo
sub-clá dos Iwagúºu-dóge. É o maior 
pote conhecido pelos bororo ; 
Q~WQe ~!-aria - * Q~íwQe, capiva

ras; ~t, ( d )elas ; aría, panela [panela 
do cla que tem a primazia sobre as 
capivaras i.e. do clá dos lwagú9u 
-dóge ]. Panela maior que as pre
cedentes; 

Tipos de Q~WáJ:!l\1, cachimbo de barro 
(MRDB B58 3951 ), 1 = Om100 e (MRDB 
B58 3949) 

l{á aturuaréu (MRDB B60 4592), h = Om370 
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QkwáJ!lt.t - .,, c?kwa, lábio; m~, colo-. 
ca9ao [objeto que se coloca nos lá
bios]. É um pequeno cachimbo comum 
a todos os clas ; 

pQréro - * pó, saliencia esferoidal ; 
réro ? [recipiente esferoidal]. Peque
no pote com vestígios de curtíssimo 
pesco90. É denominado também pQri
gál}o ou pQrikQl}o ; 

A ría 

PQréro (MRDB B52 1156), h = Om190 

PQri (MRDB B58 4030), h Om320 

PQrl (MRDB B53 1419), h - Om270 

pc}ri - * pó, saliencia esferoidal; rí1, 
grandeza [grande recipiente esferoi
dal J. Pote maior que o precedente; 



A ría 
• 

Mulher fumando o Q~WáJ!1t,t, cachimbo 

pQrigáºo - 1
' p<}ri, pote; gál}o, cucur

bitácea silvestre [pote do tamanho de 
pequena cucurbitácea silvestre l Peque
no pote com vestígios de curtíssimo 
pesco90. É denominado também pQréro 
ou pQri~Qºº ; 

PQ~Ql}o - * pQri, pote; kQ1, sumi
dade; hós, esfericidade [pote com a 
parte superior esférica J. Pequen o pote 
com vestígios de curtíssimo pesco90. 
É denominado também pQréro ou pQ
rlgáºo; 

p<}ri k\lriré\l - * p<}ri, pote ; k\lri
ré\l; o grande [grande pote J. Pote 
maior que os precedentes com vestí
gios de curtíssimo pesco90 ; 

pQri rógu - * p<}rl, pote ; rógu, pe-

PQri rógu (MRDB . B56 2646), h __: Om250 

A ría 

quenez [pequen o pote J. Pote menor 
que os precedentes ; 

ruwól}o - * rúwo, caracol; hó2, 
carapa9a [ceramica que tem forma se
melhante a carapa9a de um grande ca
racol J. Grande tigela, de forma he
misférica, sem asas ; 

ruwól}o biaré\l - * ruwól}o, tigela; 
biaré\l, o orelhudo [ tigela com ore
lhas J. Grande tigela, como a preceden
te, mas provida de duas pequenas sa
liencias nas bordas. É privativa do cla 
dos ArórQe; 

Ruwól]o j~rigígi bQ (MRDB B58 4032), 
0 = Om430 

ruwol}o j~rigígi h<,) - -1< ruwól}o, 
grande tigela ; j~rigígi, cágado ; hó2, ca
rapa9a [grande tigela como carapa9a 

Ruwóbo (MRDB BSl 980), ~ Om280 
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de cágado J . . Grande tigela com a boca 
elipsoidal. Tem o aspeto de urna cara
pa9a de cágado ; 

ruwó1?o k\lriré\l - * ruwó1?o, tigela; 
k\lriré\l, o grande [grande tigela]. Ti
gela maior que a precedente; 

Ruwó1}o k\lrlré\1 (MRDB B55 2178), 
~ = Om360 

ruwó1?o rógu - * ruwól}o, tigela ; 
rógu, pequenez [pequena tigelaJ. Ti
gela menor que as precedentes; 

ruwó1?o rógu biaré\l - * ruwó1?o 
rógu, tigela; biaré\l, o orelhudo [ tigela 
com orelhas]. Tigela como a prece
den te, mas provida de duas pequenas 
saliencias nas bordas. É privativa do 
~la dos Aróive. 

Ruwó1}o rógu biaré\1 (MRDB B53 1420), 
~ = Om230 
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Aría \liorú"Qo bar<}gQ Q épa 

Aría arége -. -:. aría, panela de barro ; 
arége, possuidores [ vespas com o cor
ti90 em forma de panela de barro] . 
Vard. de vespas. 

Aría biagaré\l - Tipo de -+ aría, panela 
de barro. 

Aría biaré\l - Tipo de -+ aría, panela 
de barro. 

Aría m~ríri - (neo l.) * aría, panela de 
barro ; m~ríri, metal [panela de me
tal]. Designa9ao de qualquer panela de 
metal. 

Aria m*ga - * aría, panela de barro ; 
m*ga, assento [lugar da panela]. Lu
gar no bái mága gejéw\l, choupana cen
tral, onde é colocada a panela duran
te as refei96es oficiais. Para pormeno
res -+ b<}e ~-wa, aldeia bororo. 

Ariaré\l - * aría, panela de barro ; ré\l, 
suf. sem. [fenómeno físico pelo qual 
a água dos rios adquire o aspecto de 
urna panela]. Remoinho de água. 
Nesse movimento circular as águas dos 
rios, pela fór9a centrífuga, abrem-se 
gerando urna cavidade semelhante a 
urna panela. 

Aria \liorú1?o - * aría, panela de barro ; 
l)i, ( d)ela; orú1?o, corretivo [corretivo 
para o fabrico de panelas]. Orelha-de
burro --+ ~rú'Qo, corretivo, usado no 
fabrico de ceramica. 1 É urna árvore 
do cerrado cuja casca, reduzida a cin
za e misturada com- argila, deveria 
conferir resistencia a ceramica, du
rante seu fabrico e cozimento. Deno
mina-se também júr~ hQ~u kejéW\l ou 
Júr~a í. 

Aría \liorú'Qo bar<}gQ Q épa - * aría \lf
orú'Qo, orelha-de-burro; bar<}gQ, ma
mífero; Q1, dente; épa, para [casca de 
orelha-de-burro, destinada a goivos 
de dentes de certos mamíferos J. Casca 
de urna árvore que serve para dar o 
fio a goivos feitos com incisivos de 
certos mamíferos. É retirada do -+ aría 
\liorúl}o, orelha-de-burro. 



Ári barogwaºQº\l 

Ári barogwaºQ~\l 
Iua. 

Plenilúnio -4 
, . ar1, 

Ári bí - Eclipse lunar -4 ári, Iua. 

Aríl}Q - * ? Designa<;;ao : 1. de urna pe
q uena ave; 2. de um cór. afl. do r. 
Cuiabá, a montante da cidade horno-. n1ma. 

Aríl}Q ~~\lré\l - * aríl}Q, pequena ave; 
~~\lré\l, o amarelo [pequena ave ama
rela]. Apara-pedra. 

Aril}úgu - n. p. -4 II V. 

Ári blJ.!\l - Pór da lua, lua rninguante 
-4 ári, lua. 

Ári-dóge Arc?e - Designa9ao : 1. de cer
tos -4 arc?e, espíritos; 2. do -4 arQe ~ 
-!awuj~º\11, representa9ao homónima 
denominada também M~ri-dóge Arc?e ; 
3. dos atores da mesma. 

Ári-dóge ~'ºúgo - Tipo de -4 hc?e ~-~
J!l~gaºQº\l, pintura somática dos bo
roro. 

Arigáe - pl. de arigáo. Caes. 

Arigáe f:re - n. p. -4 II v. 
Arigáo - pl. arigáe. *f. onom. Cao. 1 Os 

bororo conhecem-no desde tempos di
fíceis de serem precisados. Autóres 
opinam que o cao, como animal do
méstico, tenha existido na América do 
Sul desde eras imemoriais. A afirma-
9ao parece plausível, pois os bororo 
usam e usaram esta f. nos cantos, que 
sao composi96es antigas. Designaram 
com ela também aldeias, indivíduos, 
arcos festivos e um tipo de instru
mento musical. Hoje aproveitam as 
boas qualidades dos caes e os criam 
com muito interesse, embora nao se 
importem de sua alimenta9ao, resul
tando assim exemplares impressionan
temente magros. Sao amea9adores e 
recebem sempre os visitantes com ma
nifesta antipatía. Quando, nas ca9adas, 
nao correspondem aos anseios dos 
donos, sao cruelmente punidos com a 
mutila<;ao das orelhas ou da cauda. 

Arigáo BQrQrQ 

Antes de urna expedi9ao venatória os 
índios costumam tingir a cara e os 
pés dos caes com riscos pretos de car
vao obtido de algum ---+ ~rúQo, vegetal 
mágico, para que sejam espertos e bem 
sucedidos. 1 Steinen, evidentemente 
equivocado, afirma que "arigá" ( = ari
gáo) é o nome da su9uarana. Esta de
nomina-se aígQ ( Steinen 1897: 403 ). 
- n. p. -4 11 v. 

Magro exemplar de cadela bororo 

Arigáo A~º-Q - n. p. ~ II v. 
Arigáo bári - Tipo de instrumento mu

sical ~ a~QºQ, tocar instrumento. 
Arigáo BQrQrQ - * arigáo, cao ; hQrQrQ, 

aldeia [ aldeia do cao J. Antiga aldeia, 
perto da foz do Ta~ári 1}máºª' r. 
Prata, afl. da esq. do PQgVQQ, r. Verme
lho, a montande da atual cidade de 
Rondonópolis. 
1. Funda9ao lendária da aldeia 
2. Importancia da aldeia 

2.1. Consolida9ao e dispersao da 
tribo 

2.2. Antigo costume de inumar os 
boro ro 
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Arigáo BQrQrQ 

1. Funda~ao lendária da aldeia 

Antigamente os bororo habitavam 
numa pequena aldeia nas margens do 
Taºári lJmáy.a, r. Tadarimana, pouco 
a montante da sua foz. Certa vez os 
bororo Máºo K\lriré\l, Máºo Bár\l, Bai
!ogógo e Kaºoré\l, todos do cla dos 
ArórQe, descobriram pegadas de caes, 
das quais nao encontraram a prove
niencia. Em vista desse fenómeno os 
membros do cla dos Iwagúºu-dóge re
solveram ampliar a aldeia marcando 
novos limites e varrendo bem toda a 
área com enf ei tes de pertas . de ararás. 
Terminada a limpeza apáreceram, sain
do do chao, os caes responsáveis pelas 
pegadas e foram ao encontro de vários 
chefes do cla dos Iwagúºu-dóge, os 
quais apoderaram-se deles e os -repar
tiram depois entre os bo~oro. O agru
pamento chamou-se, pois, Aldeia do 
Cao. Daquele momento a foz do Ta
dári Umána foi a sede de urna das - . -
mais célebres e povoadas alde~as da 
tribo. Nao padece dúvida ·ter sido es
colhida a Jocalidade com muito acer
to, pois é riquíssima em ca<;a pelas 
ubertosas matas e em pesca pelas fe
cundas águas dos rios. 1 Steinen, tal
vez mal informado, ensina que "Arigá 
Bororó" ( = Arigáo BQrQrQ) é o funda
dor da tribo ( Steinen 1897: 403 ). 

2.1. Consolida9ao e dispersa.o da tribo 

Estabelecida a aldeia, o grande che
chefe Akar\Íio BQkQºQri, do sub-cla 
dos BaáºQ Jeºáge CQºUgiW\Íge Cel}egi
W\Íge, batendo um tambor, reuniu na
quele lugar elevado número de bororo, 
os quais, porém, mais tarde, tiveram 
que se separar originando novas al
deias, de acórdo com urna lenda 
~ II v. Com toda a tribo praticamente 
reunida, refor9ou a legisla9ao bororo 
da constitui<;ao da aldeia, do casamen-
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Arigáo Kó~a 

to e deu outras normas. ] Depois da 
separa9ao, urna tradi9ao bastante re
cente diz que os bororo adquiriram as 
seguin tes denominac;6es : 

B9ku Mogorége, Habitantes do Cer
rado i.e. habitantes dos planaltos a 
leste de Cuiabá; 

I!úra Mogorége, Habitantes da Flo
resta i.e. habitantes das florestas da 
hacia do alto PQglJ.ºQ CeréQ., r. S. Lou
ren<;o; 

Orári Mógo-dóge, Habitantes do Lu
gar do Peixe Pintado i.e. os que com 
Akar\Íio BQkQºQri permaneceram na 
hacia do baixo PQglJ,ºQ CeréQ., r. S. Lou
ren90 e numa parte dos pantanais sul
matogrossenses; 

Tc}ri Qkwa Mogorége, Habitadores 
do Sopé da Montanha i.e. aproxima
damente habitadores da regiao da 
Serra do Jerónimo. 

2.2 Antigo costume de inumar os ba
roto 

Na aldeia Arigáo BQrQrQ, contraria
mente ao costume atual, os bororo 
eram inumados em covas coletivas em 
cujo fundo se deitava urna espécie de 
estiva e nela se colocavam as cestas 
funerárias. Sobre estas eram deitados 
ramos recém cortados e depois cober
tos de terra. Muitas vezes a germina-
9ao dos galhos verdes, emprestava ao 
conjunto de covas o aspecto de urna 
singular floresta. Para pormenores 
sobre o atual sistema de inuma<;ao, 
~ i!ága, funeral. 

- n. p. ~ II v. 

Arigáo f;:g\lg\Íri - n. p. ~ II v. 

Arigáo íka - Tipo de ~ b~íga, arco. 

Arigáo Kó~a - n. p. ~ II v. Era o nome 
próprio também de um dos mais cé-



Arlgáo KogojéQa 

lebres báire, xamás dos esp1ritos, fa
lecido na regiáo da a tual cidade de Po
xoreu pelo ano de 1936 e conhecido 
pelo nome de bári Marcos. 

Arigáo KogojéQa - n. p. --+ 11 v. 

Arigáo Kujaguré1¡1 - n. p . --+. 11 v. 

Arigáo O~wQ9a - n. p. --+ II v. 

Arigáo Óro - n. p. --+ II v. 

Arigáo ·Rí9\l - n. p. --+ II v. 
Arlgáo Ri9\ll"é\l - n. p. --+ II v. 
Arlgáo Ri99re\Í9Q - Célebre antepassa

da progenitora dos membros do sub
clá dos Iwagú9u-dóge CeQegiWl¡Íge 
--+ hc}e ~-wa, aldeia bororo. 

- n . p. --+ II v. 

Ári í - * ári, figozinho ; í, árvore [ ár
vore dos figozinhos]. Vard. de figuei
ra silvestre. 

Árl Í Gúru - * ári í, figueira ; gúru, mul
tiplicidade [muitas figueiras i.e. rib. 
do figueiral]. Designac;áo : 1. das nas-

. centes. do Bo~wa9í Gúru, rib. Bo
koadiguru, afl. da esq. do A~ináQo, 
rib. Peixe de Couro: rib. Arigura; 2. 
de um cór. afl. da dir. do K\ljÍQQ Pe} 
Rururé\l, rib . Barreiro: rib. do Couto. 

Ári Í l'áo Pár\l - * árl í, figueira; ji, 
sua; iáo, localidade; pár9, foz [foz do 
cór. da figueiral Cór. afl. da esq. do 
c. m. do J~9ré1¡1ge J}iáo, r. das Garc;as 
e sua foz: cór. Ariraiau. 

Árl í~a - * ári, marmelada-espinho ; 
í~.a, arbusto [arbusto da marmelada
espinho]. Marmeleiro-espinho. 

Ári kaléje - Meia lunac;áo --+ ári, lua. 

Ári kQ9Q9\l - Lua crescente --+ ári, 
lua. 

Ári K\Í9\l - n. p. -+ 11 v. 

Árl kúru - Refresco nao alcoólico pre
parado com marmelada-espinho desfei
ta em água -+ bc}e ~-~é, alimento dos 
bororo. 

Ári rá - Madeira de marmeleiro-espinho 
usada no fabrico da ponta de certo 
tipo de -+ t\ÍgQ, flecha. 

Ári r~aÍW\l - * ári, lua; r~a, caminho; 
áii, a; W\l, aquele [astro que segue a 
trajetória da lual Designac;áo de qual
quer corpo celeste que se ache apa
ren temen te nas proximidades da lua. 

Ariré\l - Tipo de --+ hQe ~!-áo kaJejéw\l, 
coroa dos bororo. 
- n. p. --+ 11 v. 

Arirél;l (MRDB B54 1801 2), g5 = Om190 

Ári rú!u - Despontar da lua, primeiras 
fases da lua crescente --+ ári, lua. 

Ári \Í-re marí9Q m1¡1g\Í9Q t1¡1i-Q~\l - Co
roa lunar, halo lunar --+ ári, lua. 

, 
Ari \lr\Í~ - Luar --+ ári, lua. 

Ári \l~~ré1¡1 - * ári, lua; (1, ( d )ela; 
r\Íg\l, luz; ré\l, suf. sem. [afecc;áo da 
pele que apresenta manchas brancas 
como a luz da lual Dermatose benig
na de origem micótica. 

J 

Aro - * ? vart. á~2. Designac;ao: l. de 
qualquer pequena fólha; 2. de cada 
urna das tectrizes interiores das asas 
das aves, e de seu conjunto; 3. de um 
tipo de --+ hQe ~~-~ºº ta9áW\l, adorno 
nasal dos bororo ;. 4. do pericárpio do 
jatobá. 

Ar<} - F. que indica maravilha. 

AróQi - * ? Em lugar de, depois. var. 
i!-aróQi, a~-aróQi, aróQi pag-aróQi, ce9 
-aróQi, tag-aróQi, ~!-aróQi, ~m lugar de 
mim, de ti, dele, de nós ( incl.), de nós 
( excl.), de vós, deles. ex. á~i a-1!1\Í~ 
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Arobíwu - . 

mc}ºe i!-aról}i, tu tua permanencia em 
lugar de mim i.e. ficarás em meu lugar. 

Aro~ÍW\1 - * aról]i, em lugar de; W1¡l, 

aquele [aquele que está em lugar del 
Aque~e ou aquilo que está em lugar 
de, que vem depois de. ex . aregQºl)-re 
ak-arol]íw\1, j' ~!c?ri barí~a, chegada 
teve aquele que está em lugar de ti, 
sua avareza muito i.e. quem chegou 
em teu lugar é muito avarento. 

Aró~e - F. que indica contrariedade~ im
paciencia, raiva. ex. aró~e, ak-~ra kiári 
kál}a ! diacho, tua mao nao vontade 

- ' . d' h b d . 1 nao. i.e. iac o, o e ece. 

Arc}ºQ - varts. ar~ºQ2, ar~Q\1. É f. usada 
' . 

especialmente para o fem. de certos no-
mes próprios. ex. A!urúa, n. p. mase. 
A!urúa ArQºQ, n. p. fem. 

ArQº\1 - * ? Sombra, imagem refletida 
na água, apari9ao, assombra9ao, ani
mal sinal de desgra9a e de morte, ex
travagancia, furto, roubo. var. i!-arQº\1' 

ak-arQº\1' Í\lº•arQº\1, pag-arQº\1' ceº 
-arc?º\l' tag-arQº\t, ~!-arQº\1' minha, tua, 
sua, nossa ( incl.), nossa ( excl.), vossa, 
deles sombra. ex. ak-arQº\1 núre, tu 
furto tens i.e. és um ladrao. 1 Há certos 
animais cuja simples vista é prenúncio 
de desgra9as e mortes, nao apenas para 
quem os ve, mas muitas vezes também 
para seus parentes. Entre os mais te
midos pelos bororo podem-se citar o 
arc}ri bakorororé\1, vard. de cobra co
ral, o kaºQgaré\1, vard. de mu9urana 

· e o pQgQºQ, vard. de jibóia. 

ArQº\lgQº\1 - * arQª\1' apari9ao; gQº\11, 
suf. Apari9ao, extravagancia, coisa es-
petacular. conj. a-Q-l!láge ~!-arQº\lgQ

ºl)-re, ( teus) pais eles extravagancias 
tiveram i.e. teus país fizeram extrava
gancias ; bc}e ~!-arQº\lgQº\1 mc}ºe, (os) , 
bororo sua apari9ao terao i.e. os bo
roro aparecerao. 
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ArQº\1 kai.n.áo - F. que exprime maravi
lha, alegria. 

ArQº\lré\1 - * arQ9\1, furto; ré\l, suf. 
poss. [indivíduo que tem furtol La
dra.o, o aparecido, o assombrado. 

Arc}e - vart. arc}ve. * áro, pluma; e4, suf. 
pl. [plumas]. Designa9ao: l. de qual
quer coisa leve como pluma; 2. de 
alma; 3. de qualquer espírito ou fan
tasma; 4. de qualquer ser imaginário; 
S. de cadáver; 6 .. de antepassado; 7. de 
cada membro do cla dos BQkQ49rl 
~~eráe; 8. de cada membro da tribo 
bororo; 9. de cada ser primacial ou 
privativo de cada cla; 10. de cada um 
dos epónimos dos clas ; 11. dos clás 
heterónimos e exógamos, cujos mem
bros podem contrair casamento entre 
si; 12. de cada representa9ao fúnebre 
ou nao; 13. de cada ator de urna re
presenta9ao qualquer; 14. de qualquer 
monstro lendário. 
1. ArQe, alma 

1.1. Destino da alma depois de se
parada do corpo : reino dos 
mortos 

1.2. Vida da alma no reino dos 
mortos 
1.2.1. Conceitos erróneos 

1.3. Metempsicose 
1.3.1. Conceitos erróneos 

1.4. Culto das almas: seu xainá 
1.4.1 Interpreta9ao errónea 

2. Arc}e, espírito ou fantasma 
2.1. Elenco de alguns espíritos 

1 3. Arc}e, cadáver 
4. Arc}e, antepassado 
S. Arc}e, ser primacial ou privativo 

5.1. Confus6es oriundas da má in
terpreta9ao da f. arc}e 

5.2. Elenco de alguns seres prima
ciais de cada cla 

6. Arc}e, epónimo de cada clá 
, 7. Arc}e, clas heterónimos e exógamos 

cujos membros podem contraír ca
samento entre si 

J 
J 



8. Arc)e, ator de urna representac;ao 

9. Conclusóes 

1. Arc)e, alma 

1.1. Destino da alma depois de sepa
rada do corpo : reino dos mortos 

Creem os bororo numa existencia 
ultra-terrena que se perpetua no reino 
dos mortos. Este é imaginado duplo : 
parte a oriente, governado por I!\11.?Qre, 
lendário chefe chamado Akarúio Bo-- . 
róge quando vivo, e parte a ocidente, 
presidido por Ba~oróro, outro antigo 
herói denominado Bai!ogógo antes de 
morrer. A alma pode escolher a 
morada que quer e, logo depois da 
morte do indivíduo, vai ela para os 
reinos de Ba~oróro e de I!\11.?Qre. Du
rante a viagem visita várias localida
des. Nessas peregrinac;óes é alvo de 
ameac;as e sustos, provocados por ma
nifestac;óes e fantasmas aterradores. 
Assim p. ex. encontrará o Aíj~, Espí
rito Terrífico, ou entao verá enormes 
rochas que se movem, ou galhos se
cos e abandonados que se agitam. 
Nesses terrores, porém, é amparada 
pela presenc;a de parentes que carinbo
samente a avisam da conveniencia de 
nao prestar fé aqueles fenómenos, pois 
tudo se reduz a brincadeiras de mau 
gósto, e lhe indicam quais sao os seús 
autores. A alma, aproveitando-se de tais 
insinuac;óes, chama pelo próprio nome 
os que se escondem sob a aparencia 
de espírito, de pedra ou galho e estes 
seres desaparecem, ficando em seu lu
gar o indivíduo brincalhao que é assim 
desmascarado. Terminada a visita ao 
reino de I!\lQQre, vol ta novamente ao de 
Bakoróro e lá descansa, esperando o 
dia em que os próprios ossos sejam 
adornados com plumas. Durante seu 
i!ága, furieral, o arc)e ~!-awára áre, xa
ma das almas, evoca-a com o no me 

que possu1a antes da morte, enquan
to ela, no reino dos mortos, recebe 
os mesmos enfeites de que sao reves
tidos os ossos antes de · serem coloca
dos na cesta funerária. Assim orna
da, recomec;a urna viagem muito lon
ga e demorada para I!\11.?Qre, voltan
do em seguida novamente para Ba~o
róro. Nessa altura escolhe o lugar de 
sua morada definitiva que, porém, se 
quiser, _poderá ainda alterar. Todas as 
almas, independentemente do seu pro
cedimento durante a vida, tém o mes
mo destino. Nao pudemos verificar 
a existencia de urna crenc;a em qual
quer sanc;ao depois da morte, embora 
o concei to de punic;ao e premio exis
ta profundamente arraigado na vida 
prática dos bororo. Nas lendas apa
rece claro que todo o inal é rigorosa
men te castigado e o bem conveniente
mente recompensado, na vida pre
sente. Há urna excec;ao que diz res
peito ao castigo de alguns xamas dos 
espíri tos defun tos ~ maer~Q9e, es
píri to. 

1.2. Vida, da alma no reino dos mortos 

A alma no além-túmulo tem vida 
em tudo semelhante a presente, inclu
sive com relac;ao a organizac;ao tribal 
e as· divisóes em clas e metades. Nao 
lhe faltam as alegrías e as contradi-
96es da nossa existencia, a necessidade 
de se alimentar, de beber, ·de cac;ar e 
de pescar. Para-lenir, porém, as inevi
táveis penas e contratempos da nova 
realidade e satisfazer seus desejos, 
tem a seu alcance meios mais aptos 
e mais poderosos dos que possuia du,.. 
rante a vida. 

1.2.1. Conceitos erróneos 

Steinen, sob o título "Seele und 
Fortdauer nach dem Tode" (A alma e 
a vida de além-túmulo) ' fornece no-
96es muito confusas e até falsas acer-
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ca de concei tos tao difíceis, como se-
' j am o de alma e o de vida de além
túmulo, entre urna tribo de aboríge
nes. Afirma categoricamente que a al
ma se chama "búpe" ( = hQpe). Há um 
evidente mal entendido: a alma deno
mina-se ar(>e. BQpe é cada um dos es
píri tos que fazem parte do sistema re
ligioso representado pelo ~ bári, xama 
dos espíritos (Steinen 1897: 397). 

1.3. Metempsicose 

A doutrina de urna metemp.sicose vo
luntária e passageira é cren9a profun
damente arraigada na mentalidade 
índia. As almas dos mortos podem, 
pois, encarnar-se em um animal qual
quer, cuja habilidade natural lhe per
mita obter facilmente urna fruta ou 
urna ca9a de seu agrado. Na aldeia bo
roro a cria9ao de araras e papagaios 
domésticos, tem justamente a finali
dade de proporcionar animais que 
complacentemente fome9am as almas, 
quando encamadas neles, os cocos e 
os frutos que desejam. Note-se, porém, 
que tais animais domésticos, pelo fato 
de, as vezes, encarnarem almas, nao 
sao de modo algum considerados ta
bus, embora sejam respeitados pelas 
vantagens que proporcionam ao pro
prietário, fornecendo-lhe matéria pri
ma para adornos a base de penas. To
davia, nunca sao matados e, embora 
morram por um acidente ou morte na
tural, nao servem para a alimenta9ao. 
Quando selvagens nao gozam de ne
nhum privilégio particular. 

1.3 .1. Concei tos erróneos 

Steinen ensina que os bororo, depois 
da morte, transformam-se em araras 
vermelhas. Isto, em parte, é verdade, 
pois, como dissemos, a alma bororo 
por urna metempsicose temporanea 
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pode encarnar-se em certos animais e 
por conseguinte também em ararapi
rangas, mas nao só nestas. 1 Cruz faz 
considera96es fantasiosas e conclui re
comendando aos civilizados que res
peitem araras e sucuris, pois neles 
estao encarnadas as almas dos bororo 
defuntos. Esta advertencia nao tem va
lor porque os próprios índios matam 
araras e sucuris todas as vezes que a 
ocasiao lhes , é pr.opícia ( Steinen 1897: 
398; Cruz 1944, XCVIII: 127-30). 

1.4. Culto das almas: seu xama 

O culto das almas move os paren
tes a conservarem como lembran~a 
de cada defunto um ~ powári ar(>e, 
instrumento musical de sópro de pa
lheta batente, preparado por algum pa
rente próximo. Há para as almas inú
meras festas, cantos, dan9as, alimen
tos e banquetes. A máxima expressáo 
do culto manifesta-se nos solenes ri
tos fúnebres que se prolongam por 
mais de um mes. O elo de uniáo: ver
dadeiro médium entre os vivo~ e os 
mortos, é o ~ ar(>e ~!-awára "áre, xa
ma das almas, que muitíssimas vezes 
evoca os finados, os quais por meio 
dele se comunicam com os mortais. 
Apesar do excecional culto das almas, 
nunca do finado é pronunciado o no
me. Substitui-se por outro, form~lado 
depois da morte. Para no96es sobre 
este novo nome ~ ªºúgo bíri, pele de 
jaguar. 

1.4 .1. In terpreta9áo errónea 

Steinen, depois de urna série de in
terpreta96es, baseadas em grande par
te nas declara96es de seu informante 
Clemente, conclui pela existencia de 
urna cren9a, segundo a qual o morto 
vem buscar o vivo: "der Tote den · 
Lebenden holt" (Steinen 1897: 399). 
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Nós nao pudemos absolutamente ve
rificar o alcance desta asser9ao. Pa-

• • • A • rece querer insinuar que as cer1mon1as 
em honra as almas sao fei tas para 
desviá-las da execu9ao <leste seu dese
jo. Salvo o temor que um defunto 
causa aos vivos mesmo entre os civi
lizados, nao há outro que atinja os 
bororo, os quais, pelo contrário, de
dicam inúmeras festas, ca9adas e ma
nifesta9óes a memória do finado. 

2. ArQe, espírito ou fantasma 

Deve-se antes de tudo fazer urna 
rigorosa distini<;ao entre os maer~ºQe, 
os hQpe e os ar9e, espíritos ou fan
tasmas. Os -+ maer~ºQe e os h<.)pe sao 
relacionados com o Maer~~e-dóge 

:t:!ú·Q, Pai dos Espíritos, dele de
pendem e a ele obedecem. Seu xama 
é o bári, o qual tem o poder de invo
cá-los e de aplacá-los. Os arQe, éspíri
tos ou fantasmas, nao tem xama, nao 
dependem de nenhum princípio supe- . 
rior e nenhuma rela9ao tem com o 
reino dos espíritos. Devem-se também 
isolar do conceito de almas, pois estas 
habitam num reino próprio e seu xa
ma tem o poder de invocá-las e pode . 
ser por elas possuído. Nao se devem 
outrossim confundir com alguma for
ma impessoal ou com urna fór9a su
perior vitoriosa. Por conseguinte o 
concei to de "espíri to" boro ro nao en
contra a sua solu9&0 no de mana ou 
wakanda ou manitu ou orenda ou bo
lylya. Talvez é um pouco de tudo isto, 
mas nao se pode afirmar ca tegorica
inente que realmente o seja. É acer
tado, porém, que os arQe, espíritos, 
sempre causam temor aos bororo e, 
por urna fór9a desconhecida que ema
na deles, podem provocar graves ma
les, até a morte. Encarados debaixo do 
ponto de vista de sua capacidade ma
léfica, apresentam urna jerarquia, nao 

de dependencia, mas somente de po
der. Assim p. ex. o espírito Aíj~ é tal
vez o mais terrível e pode ser visto 
a qualquer momento em proximida
de das águas. Outros sao menos preju
diciais e apareceram apenas urna vez, 
segundo" as afirma9óes das lendas·; al
guns presidem a fenómenos meteoro
lógicos, como p. ex. os B\l!áo-dóge, que 
produzem as chuvas ; outros tiveram 
papel predominante em algum aconte
cimento importante da tribo, como p. 
ex. o espírito Jakómea, que causou urna 
inunda9ao geral; outros foram seres 
lendários e misteriosos, como p. ex. 
B\l!Qr~u, o qual chegou até a fecun
dar urna mulher; outros habitam as 
florestas, como p. ex. ApígQ ou Iwóro, 
que é um espírito dos acurizais. Desse 
breve ensaio, pode-se concluir quao di
fícil seja definir o arQe, espírito. É .fa
cil perceber-se a diferen9a p. ex. entre 
B\l!Qríku que foi, diríamos nós, urna 
espécie de dragao, morto por um bo
ro ro, e os espíritos das chuvas B\l!áo 
-dóge, os quais sao imaginados como 
personagens providas de longas bar
bas e cabelos, cuja exsuda9ao nao é 
nada mais do que a chuva. A 
cren9a dos boro ro nos espíri tos pode 
ser um primitivo naturalismo, pois 
eles admitem que nas águas e nas flo
restas possam aparecer certos espíri
tos ; também pode lembrar o animis
mo, sendo que nas lendas acena-se a 
animais-espíritos que falaram. Em con
seqüencia de imaginárias ou reais apa
ri9óes de um arQe, houve índios que 
adoeceram e em breve tempo, quase 
misteriosamente, pereceram. Contra a 
maléfica influencia dos espíritos os 
bororo conhecem muitos tipos de 
-+ ~rú\?o, vegetal Il).ágico, aos quais 
atribuem virtudes destinadas a pre
veni-la ou a paralizá-la. Fornecidos de
les, poderao assistir a representa9oes 
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julgadas perigosas e, as mulheres e 
crian9as, a atas proibidos, embora 
sempre as escondidas, neste segundo 
caso. Os vegetais mágicos, em geral 
embiras, cipozinhos ou coisa semelhan
te, sao usados como braceletes, pul
seiras, colares e tornozeleiras. Com 
o carvao pulverizado das raízes de vá
rios outros tra~am riscos, especialmen
te no rosto e na fronte. 

2.1. Elenco de espíritos 

Durante nossa permanencia no seio 
·da tribo e em repetidas excurs6es pu
demos organizar um elenco de nomes 
de alguns espíritos que transcrevemos: 

Aíj~ 
Apí9Q denominado também Iwóro 
ApUJ!lÓio 
Arcíia 
A!urúa 
B~aráe 

Baruºár\t 
BQ~QJ!l\l·dóge 
Bc}~u Mógo-dóge 
Bo~wojéºa 
B'l¡lr~gQ9\lré'l¡lge 

Báre Ikabéo . . - -
B\l!Qrí~u 
Ciriwcíre 
~~Qe 

~ºQg'l¡ljéºa 
~rá Kujágu lépa 
I~úie MQJ!1Q-dóge 
lm~9\l. 

Inorúbo - -
lwára Arége 
Iwóro, denominado também Apí9Q 
Ja~ómea 
Jowáre 
Karáiwa-dóge 
Kíd _Q 

Kirógo 
KQgaekQgáe-dóge 
Kuiá9Qe 
M~ágQ 

M~ri Jo~imóio 
Mq!o BQ9\l 
M'l;l~O 

Oroarf~ 
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Perlgára denominado também Tarigára 
TaºQ 
Tarigára denominado também Perigára 
T\lgQ 
T'l;lgQ 
Vpo R1¡1góio 
V!Qºága 

Sem dúvida este elenco é imcomple
to, mas pode auxiliar o estudioso. Para 
muitos dos nomes discriminados en
contrar-se-ao explica96es satisfatórias 
na f. correspondente. Para outros foi 
impossível penetrar na mentalidade ín
dia, já de per si muito confusa a este 
respeito. 

3. ArQe, cadáver 

Lago que a alma abandona o carpo, 
este passa a ser considerado arQe, ca
dáver, cuja vista "ipso facto" é inter
ditada a mulheres e crian~as. Para 
malares no96es ~ i!ága, funeral. 

4. ArQe, antepassado 

Há antepassados ilustres que foram 
grandes chefes e que deram o próprio 
nome a clas e sub-clas. Identifi
cam-se as vezes com heróis len
dários, como p. ex. I!\lhQre e Bak,o
róro. Estas personagens, por perten
cerem ao reino do além, sao também 
denominadas arQe. 

5. ArQe, ser primacial ou privativo de 
cada cla 

De acórdo com as narra96es de cer
tas lendas e tradi96es, o bororo que 
viu certos seres ou fez por primeiro 
certos objetos, reservou acerca deles 
direitos de primazia e de propriedade, 
mas nao sempre de uso, para si e para 
os membros do próprio cla. Assim p. 
ex. o índio que por primeiro viu o 
kúje, mutum, disse: iJ!ú-re i!-aºagQº\l 
mQºe jí l"\lgáº\l, eu minha posse te-



rei ele mesmo i.e. este será meu. O clá 
dos Iwagú~u-dóge tem, por isso, a pri
mazia sobre os mutuns. Tal primazia 
nao traz, porém, nenhum direito ªº 
proprietário, em se tratando de ani
mais, de modo que qualquer <lestes 
seres pode ser matado, comido, sem 
restri9áo ou lesáo dos direitos alheios. 
No caso de objetos que sirvam de en
feite, como p. ex. das penas de kuru
gúgwa, gaviáo-caracaraí, somente os 
membros do cla possuidor podem usá
los. Há um fato que pode esclarecer 
mais urna faceta dos GOncei tos expos
tos. Nos anos de 1902 e 1903, durante 
os primeiros incertos contactos do~ 

missionários salesianos com os bororo 
B<)ku Mogorége, Habitadores do Pla
nalto, gerou-se entre estes urna dupla 
corrente de antipatia e simpatia. Os 

"' mais f errenhos, chefiados por Jiríe 
:t:k9ré9 (Clemente) do clá dos Iwa
gú~u-dóge e o xamá dos espíritos ~a 
K9~9ré9 ( hári Bonito), do clá dos 
Baá~Q ieQáge CeQegi~ge CQºbgi~
ge, queriam sumariamente eliminar os 
brancos. Os outros, chefiados por M~
ríri Okwc}~a ( J oaquim), do clá dos 
PáiwQe CeQegiw9ge e por M~ríri Q!Q
d9ia, alcunhado Vke Iwág9 (JQ (o Ma-- "' 
j or) também do clá dos PáiwQe CeQe-
giw9ge, desejavam urna coabita9áo pa
cífica. Nas várias discuss6es prevale
ceu a vontade de M~ríri Okwc}~a que 
se advogava direitos de propriedade 
sobre os salesianos, pois os tinha visto 
por primeiro e por isso lhe pertenciam. 
Muitos objetos privativos dos clás náo 
sao usados, em geral, apenas pelos 
membros dos mesmos, mas também 
por outros que se tornaram dignos de 
recebe-los de presente por alguma 
a9áo especial, como p. ex. pela ma
tan<;a de urna onga. Quem recebe o 
presente tem direito de usá-lo como 
se fósse de seu sub-clá ou cla. 

5.1. Confus6es oriundas da má inter
preta<;áo da f. arc}e, ser primacial 

Nesta acep9áo a f. arc}e gerou mui
tíssimas confus6es com arc}e no sen
tido de antepassado, provocadas em 
parte pela interpreta9áo errónea de 
Colbacchini de "Il mito di lpareceba". 
"A lenda de Ipáre :t:~~Qa" ( Colbacchi
ni [ 1925]: 5-6 ). Afirma este que o bo~ 
roro Ipáre :t:~~ºª' tendo visto por pri
meiro alguns socós pretos e vermelhos, 
tomou para si aqueles arQe, almas, e 
considerou aquelas aves como porta
doras das almas dos seus antepassa
dos. O erro está, justamente, em atri
buir a significa9áo de alma a f. arQe, 
que aqui significa apenas animal sobre 
o qual o descobridor tem urna prima
zia, como foi explicado. Lévi-Strauss, 
por conhecimen tos pessoais e alicer-
9ado também em Colbacchini, faz con
fusas lucubra96es sobre o mesmo as
sunto (Lévi-Strauss 1936, XXVIII: 
298-301 ). 

5.2. Elenco de alguns seres primaciais · 
de cada clá 

METADE DOS :t:~ERÁE 

Clá dos Baá~Q ieQáge CeQegiwl¡Íge 

a!ú~, veado-galheiro 

bá~e kQg\Íio, tuiuiú 

bo~wa9í, j a tobá 

b9pe, espírito 

b\dQgQ, piranha 

Bt.t!áo-dóge, espíritos Bt.t!áo-dóge 

~9QgQ9QgQ, vard. de pássaro 
eregejéje, vard. de picapau 
ka9QJ!lO, vard. de martim-pescador 

kai"~órl, máo-de-piláo 

kea~QrQgQ, ara9á 

koráo, papagaio-verdadeiro 

kurége, aves atualmente desconhecidas aos 
boro ro 

maer~ºQe, espíritos 

m~a, tabaco 
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M~ri1, espírito M~rl 

m~rl2, tié-fogo 

mQº'Q~o, narcej a 
mt;dáo bQrl, cera de abelha 

noº'ógo Q!Q bigQ9t.trét.t, vard. de urucu 

Q cQrét.t, socó escuro 

parlgógo, j acu 

póºu, vard. de pacu 
reá, ta tu e te 

t.twái, j acaré 

agúgo, jaguar 

apígQ kt.trirét.t, acuri adulto 

Ári, espírito Ári 

aríll<> ~~t.trét.t, apara-pedra 

I!t.tºQre, herói lendário 

i!urawQre, tatu-da-floresta 

iwóro, bebida de acuri 

Q~Qge j~rígi áre, vard. de dourado 

Q kujagurét.t, socó vermelho 

o~wárt.t, tatupeba 

TaºQ, espírito TaºQ 

a~ígu, algodáo 

aógwa, tico-tico-rei 

baráe, civilizados 

baruáre, vard. de pássaro 

ba!áro, joáo-pinto 

boáro, vard. de brinco 

bQ~QgQrl, tatu-canastra 

Ci"1áe ~-iárl, designa9áo de um morro 
c1ºada!áo, canea 

í~a, instrumento musical 

kaQQgáre, vard. de martim-pescador 

kQe, vard. de cinto e colar 

kQerét.t, vard. de cinto e colar 

Q~Qge, vard. de dourado 

pQiwQ, canula para sorver o vinho de pal

meira acuri 

rúwo, grande caracol 

Cla dos Kíe 

aígQ, puma 
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aipo"1uréy, jaguatirica 
áJ!l01 tapiti 

apQgQ, tucanu9u ' 
ápt.t, pa~a V 
ba~iéje, gua9uti-macho 
bápo, maracá 
bQ~QgQrl CQrét.t, vard. melanótica de tatu-

canastra 
júre, sucuri 
káia, piláo 
kí, anta 
kugórQ, araraúna. 
kúo, jaó 
Q~Qge CQrét.t, vard. de dourado 

, . pan, ema 
PQ"1QgQ, gua9uete 
tuio!orógo, vard. de pássaro 

METADE DOS TUGARÉGE . 

Cla dos ApiQQrége 

~urára, pacupeba 
arQe ~~~"1a, gaviáo-real 
á!u, concha 
a!uréºQ, conchinha 
bá~e, gar9a 
bákt,1, abanico 
béo, seriema 
cugúi, ara9aripoca 
I~uiemQJ!lQ, espirito I~uiemQJ!lQ 
I~uiérl, morro I~uiérl 
Iparérl, morro Iparéri 
kurugúgwa, gaviáo-caracaraí 
t9róa, vard. de gaviáo 
tt.t"1Qre, lambari 

Cla dos ArórQe 

aíj~. zunidor de madeira 
aróro, vard. de larva 
bá~e iwQi, vard. de tiliácea da floresta 
Ba~oróro, herói lendário Ba~oróro 
b~UgúJ!la, gaviáo-requinta 
ba!agáje, biguá 
~r() pequeno caracol 
i~rarái, guaxinim 
iparére iwQi, vard. de entrecasca 
ipíe, ariranha 
ipoceréQ. irara 
jóJ!lo, vard. de lontra 
júgo, queixada 
jQi, caititu 
ku~úgi, vard. de macaco. 
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máºo11 caete e cilindro de seus talos para 
certas represen tac;6es 

m~o2, vard. de gaviáo 
Man,igQri, morro Man,tgQri 
m~ricjáºo, furáo 
m~ríri ~~\lré\l, metal amarelo 
me!úgu, pomba silvestre 
mQríl)o, cáo silvestre 
naº1;'tre, ararapiranga 

Cla dos I wagúºu-dóge 

áere, urutau 
apícjQ k\lg\lrlré\l, acuri novo 
arán,t, piraputanga 
aria, grande panela de barro 
arigáo, cáo 
ArQia, espírito ArQia 
barQgQ Q, goivo de incisivo de capivara 
b~rágu, pez vegetal 
b~!Q, esteira 
h\l!Qre, c;ochalho de unhas de porco 
céje, va~viáo-da-fuma<;a preto 

.. ciwáje, urubu-cac;ador 
~n,t, f ogo 
i~ómea, adorno peitoral 
iwagúºo, gralha azul 
jar1;'tºQ, vard. de bagre 
karáo, vard. de ave das Iagoas 

, keágu, vard. de gaviáo-da-fumac;a castanho 
kícjQ, periquito 

, . ldºQré\l, sanhac;o 
kúje, mutum 
k\ljíl)Q, vard. de cardeal 
maríºQ, palmeira buriti e cilindro de pe-

cíolos de suas fólhas usado em certas re
, presentac;oes 
mi~ígu, cestinho 
mi~Qrl, cipó-imbé 
Q~wa, capivara 
piocjúcju, beija-flor 
piróje, vard. de andorinha 
poºuré\l, urubu 
pQg9ríwo, vard. de andori!lha 
pQri, pote de barro 
ruwóºo, grande tigela de barro 
t\lgQ, flecha 

Cla dos Páiw9e 

apQgQ, tamanduá-mirim 
a!Q, jabuti 

" . A!uruári, morro A!uruári 
· b1;1~e, tamanduá-bandeira 

B\l!\lrQri, morro B\l!lP"Qri 
ciwá~, japu 

íve, ouric;o-cacheiro 
j~rigígi, pequeno cágado 
j\lfré\l, cuiú-cuiú 
j~Q, vard. de macaco 
kere~ére, vard. de ararinha 
k\lcjQgQ, abotoado 
k\lgQ, gaviáo-quiriquiri 
kúgu, vard. de coruja 
kuiáºª' milho 
k~Q, papagaio-campeiro 
kuri!ága, papagaio-corneteiro 
ma~áo, macauá 
m~a, cutia 
m~ríri kigaºuré\l, metal branco 
nc;>aré\l, vard. de bagre 
orári, pintado 
oraríje, vard. de surubim 
Qre, j andaia 
póru, jaú 
ríe guará 
rú, sapo 
ruré\l, palmito 
tagáe, tacha 
t~o, quero-quero 
turuºári,. vard. de pato 
lJ!Qºága, espírito V!Qºága 

6. Ar\)e, epónimo de cada cla 

Há alguns seres que, além de prima
ciais ou privativos de um determinado 
cla, sao também seus epónimos. Assim 
p. ex. o hQkQºQri tatu-canastra, é pri
macial dos membros de um cla da me
tade dos :e~eráe e também lhes em
presta o nome. Por isto eles denomi
nam-se BQkQºQri f,~eráe . . Há ou tros 
animais que dao seu nome a um sub
cla simplesmente porque um antepas
sado famoso, membro do sub-el~ em 
questao, levava o nome do animal. 
Assim p. ex. Kí Ceré\{, Anta Escura, é 
o nome de um célebre antepassado e 
de cada membro do sub-cla dos Kíe 
Cel]egi~ge, dos quais em tempos 
imemoriais foi um dos chefes. Os epó
nimos, que nao correspondem a ante
passados, sao por nós considerados to
tens, na acep9ao que lhes damos cm 
~ b\)e ~-wa, aldeia bororo. 
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7. Arc}e, clas heterónimos e exógamos, 
cujos membros podem contrair ca
samento entre si 
O contra to matrimonial entre os bo

ro ro é regido por leis rigorosíssimas 
que determinam os clás e sub-clás 
cujos membros podem contrair casa
mento entre si. Cada indivíduo só pode 
escolher a companheira ou o compa
nheiro em clás e sub-clás marcados 
pela tradic;ao. Tais clas e sub-clas sao 
para ele o próprio arc}e. Para outros 
pormenores ~ bc}e ~-wa aldeia bororo. 
8. Arc}e, ator de urna representac;áo 

O autor de um ~ arc}e ~-!awuj~Q\11, 
representac;ao, é também chamado 
ar\)e i.e. alma, espírito ou antepassado. 
9. Conclusóes 

Parece nao haver dificuldade em re
lacionar entre si as várias acepc;6es que 
os boro ro dáo a f. ar\)e. Lembre-se 
também que a f. arc}ve ( = ª*) nos 
cantos tem a significac;ao de alma, es
pírito e também de beleza, coisa bo
nita, ser agradável. Sendo assim é fá
cil compreender que, se um bororo en
controu pela primeira vez um animal 
ou qualquer outra coisa e os reservou 
para si, deve te-los achado bonitos. O 
mesmo se diga com relac;áo aos mem
bros de um clá, chamados arc}e pelo 
futuro cónjuge. Também no falar co
mum, embora um pouco elevado, e nao 
apenas nos cantos, os bororo usam fs. 
que tem evidentes trac;os com arc}ve, 
na significac;ao de beleza, p. ex. arQ
v~ia, beleza; arQv~iaréQ, o bonito. 

Arc}e aipoºuréQ Q - Colar de dentes de 
jaguatirica, colocado no ~ ar\)e j'árQ, 
cesta funerária. 

Ar\)e áo - Cranio de ur.n defunto, colo
cado no --+ arc}e j'árQ, cesta funerária. 

ArQe áo m1¡Íga - Lugar onde se coloca 
o cranio de um defunto no --+ arQe 
j'árQ, cesta funerária. 

ArQe báe - * ? Vard. de grande gaviá.o. 
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Arc}e hQpQna rá - Femur de um defun
to, colocado no --+ arQe J'árQ, cesta fu-

, . 
nerana. 

. Arc}e hQn.trQgQQ\l - * ar\)e ( = b\)e), 
ser; b1;11Viv, f. onom. gQQ\li, suf. [ser 
que faz h\liVr\l i.e. ave que tamborila 
com o bico]. Vard. de pica-pau (Mela
nerpes flavifrons). 

Arc}e h\t!\l - * arQe, alma; h(t!1;1, queda 
[fenómeno atmosférico que, na fanta
sia boro ro, significa a queda de urna 
alma]. Estrondo produzido por um 
--+ arQe kQQ\l, aerólito. 

ArQe ~~~ºª - * arQe, índios bororo ; ~, 
( d)eles; éºª' matador [animal que se
gundo urna lenda provocou muitas 
mortes]. Designac;áo : 1. do gaviá.o
real ( Thrasaetus arpya) ; 2. de cada 
a tor da represen tac;áo ArQe i::~~ºa-dóge 
Ar\)e, os Gavi6es-Reais; 3. de um gran
de ~ hQe ~!-áo kajejéw1;1, coroa dos 
bororo. 
- n. p. _. 11 v. 

1. Importancia da matanc;a de um 
arQe ~~~~a e cerimónias relativas 

2. Repartic;áo das penas de um at-Qe 

~~~ºª 
2.1. Retrizes 
2.2. Remiges 

3. MQri, ou seja, festa da recompensa 
em honra ao matador de um arQe 

~~~ºª 
1. Importancia da matanc;a de úm 

arQe ~~~ºª e cerimónias relativas 
A matanc;a de um gaviáo-real reves

te-se quase da mesma importancia que 
a de urna onc;a e pode perfeitamente 
servir de _.. mQri, retribuic;áo, dada a 
um parente próximo de algum defunto. 
O cac;ador leva a ave morta a aldeia 
e a deposita no hQrQrQ, pátio central, 
ao pé do bái má'.9a gejéW\l, choupana 
central. Logo a seguir vai a choupana 

. da pessoa a qual quer entregar a ave 
como retribuic;áo e, tomando-a pela 



mao, a leva junto do animal. Depois, 
rodeando os dois, diz: "Káe, káe, káe; 
~l!laré\1, ~J!laré\l: a-~99gwa, a-má:g.a, 
etc. mQri arQe ~~~l?a ré\l". "Káe, káe, 
káe; ele mesmo, ele mesmo; (de) teu 
sogro, (de) teu irmao maior, etc., re
tribui9ao gaviao-real é ele" i.e. "Eis um 
gaviao-real como retribui9ao de teu 
paren te falecido". Terminadas estas 
palavras, entrega-lhe o animal. O pre
senteado, depois de te-lo recebido, 
executa um canto que termina com um 
robusto wó, repetido pelos membros 
de toda a aldeia. Feito isto, o novo 
dono passa o gaviao a um parente da 
própria mulher que o leva a sua chou
pana. Nesta reunem-se os membros do 
cla dos Apil?Qrége, dos quais é prima
cial o ar9e ~~~l}a, e os homens reti
ram-lhe as retrizes e as remiges ; as 
mulheres recolhem a penugem e outras 

plumas. Urna vez depenada, a ave vem 
espalmada de pasta de urucu, e enter
rada atrás da própria choupana pelas 
mulheres do cla dos ApiQQrége. 

2. Reparti9ao das penas de um ar9e 

~~~ºª 
Depois de aproximadamente dez 

dias, as penas da ave sao distribuídas 
entre vários indivíduos de acordo com 
as seguintes regras. 

2 .1. Retrizes 

Urna iága ma:g.oré\l, a Ba~óro K\Í9\l 
i.e. ao chefe do sub-cla dos BaágQ ie
l?áge Cel?egiw1J.ge Cel}egiw1J.ge, primei
ro, em ordem de dignidade, de todo o 
cla; outra iága ma:g.oré\l, a Arúa i.e. 
ao chefe do sub-clá dos BaágQ iel?áge 
Cel?egiw\Íge BQe f.-iagagaw1J.ge, tercei
ro, em ordem de dignidade, de todo o 
cla; 

O autor e A~río BQrQrQ KejéW\l com um belo exemplar de arQe ~~~l]a (FA) 
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urna iága maºoré\l kuje!(>W\1, a NQa
pá Iépa i.e. a um chefe do sub-cla dos 
BaáºQ iel]áge Cel]egiw\1ge CQ]]ugi
w\1ge; 

.., 
outra iága maºoré\l kuje!QW\l, a J~-

rígi Q!QjÍW\l i.e. ao principal chefe do 
sub-cla dos BaáºQ iel]áge C9l]ugiw\1ge 
CQ]]ugiw9ge, primeiro, em ordem de 
dignidade, de todo o cla ; 

urna iága hápe ku}e!QW\l m~kíwQ, a 
Kí Bakoróro i.e. a um chefe do sub
cla dos Kíe Cel]egiw\1ge, primeiro, em 
ordem de dignidade de todo o cla ~ 

ou tra iága hápe kuje!QW\l m~kíw\l, 
a Ba!~a Épa i.e. a um chefe do sub
cla dos BaáºQ j e~áge CQ]]ugiw\1ge CQ
ºugiw9ge; 

urna iága hápe kuje!QW\l, a 'KuºórQ 
i.e. a um chefe do sub-cla dos Kíe CQ
l]ugiw\1ge, segundo, em ordem de dig
nidade, de todo o cla; 

outra iága hápe ku}e!QW\l, a Tuio!o
rógo i.e. a outro chefe do sub-cla dos 
Kíe CQl]ugiw\1ge ; 

urna iága hápe, a B\l!·(>re A~írl i.e. 
a um chefe do cla dos Iwagúºu-dóge; 

outra iága hápe, a K\IWQrQrQ, i.e. a 
um chefe do sub-cla dos BaáºQ JeQáge 
CQQUgiw\1ge CQ]]ugiw\1ge. 

2.2. Remiges 
Sao distribuídas somente as tres 

maiores de cada asa, segundo as se
guintes regras: 

duas, a Marp.QiáwQge i;:~~l]a i.e. a 
um chefe do sub-cla dos BaáºQ iel]áge 
CQ]]ugiw\1ge B(>e J;:-iaºaºaw\1ge, ter
ceiro, em ordem de dignidade, de to
do o cla; 

duas, a A~ar\1io BQ~Qº(>ri i.e. a um 
chefe do sub-cla dos Baá~Q Jel?áge CQ
l]ugiw\1ge Ce\?egiw\1ge, segundo, em 
ordem de dignidade, de todo o cla; 

duas, ao parente do inorto ao qual . 
foi entregue a ave. 
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As duas h\lr\ÍgQ, retrizes centrais, 
servem, juntamente com as restantes 
das asas, para . preparar um grande 
--+ b(>e ~!-áo kajejéw\l, coroa, denomi
nada ar(>e ~~~l]a, gaviao-real. l Para a 
significa9ao da nomenclatura das pe
nas --+ kiqgo, ave. 

3. Festa do m(>ri, i.e. da recompensa, 
ao matador 

Os que receberam penas fabricam 
pelo menos quatro flechas cada um e, 
urna vez prontas, faz-se urna festa em 
honra ao matador do gaviao-real, den~ 
tro do hái máºa gejéW\l, choupana 
central. O bororo que recebeu a ave, 
espalma o matador de pasta de urucu, 
sem can tos e sem danc;as ; os ou tros 
dao-lhe as flechas preparadas. Em se
guida, no pátio fechado com urna cer
ca de fólhas de palmeiras; realiza-se 
urna represen ta9ao, semelhan te a do 
--+ Ar(>e i;:~~l]a Ar(>e, com a coroa de 
penas de gaviao-real, já pronta. De
pois os danc;arinos livram-se dos ador
nos e recebem um banho. Entretan
to a cerca é retirada e se realiza urna 
alegre dan9a em que todos, homens e 

mulheres, podem tomar parte. 

Ar(>e ~~~\?a a!úgo - Tipo de --+ b(>e ~ 
-~Jíw1J., pintura facial dos bororo. 

Garras de arQe ~~~~a, gaviao-real, tendo 
urna abertura de Om180 (FA) 
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Arc?e )J.~~\?a C9rél¡l - Designac;ao de um 
ator da representac;ao ~ ArQe )J.~~l}a 

-dóge ArQe, os Gavi6es-Reais. 

ArQe f:~~\?a-dóge Arc?e - Designac;ao : 1. 
de certo ~ arQe ~-!awuj~9\11, represen
tac;ao; 2. dos atores da mesma. 

ArQe ~~~l}a ~'gúgo -.- Tipo de ~ hQe ~ 
-p~J!l~gagQg\l, pintura somática dos 
bororo. 

Arc?e ~~~\?a ~k\lrél¡l -- Tipo de ~ bQe 
~!-áo kajejéwl¡l, coroa dos bororo. 

Arc?e ~~~l}a íka - Tipo de hQ~íga, arco 
dos bororo. 

Arc?e ~~~\?a ikáwa hiagarél¡l - * arc?e ~~~
l}a, gaviao-real; ikáwa hiagarél¡l, segun
da remige [segunda remige do gaviao
real]. Designac;ao : 1. da remige mais 
externa do gaviao-real ; 2. de um tipo 
de ~ hQe ~-kíga, prego dos bororo. 

Arc}e ~~~l}a kujaguré9, coroa de penas de 
gaviáo-real, com distintivo vermelho (MRDB 
B59 2518 1), h = Om750 

Arc}e ~~~l}a Q-iága (MRDB B56 2627 ), 
1 = Om600 e (MRDB B56 2628), pregos de 
retrizes de gaviáo-real para os cabelos 

ArQe ~~~l}a ikáwa kl¡lrirél¡l - -:, arc?e ~~~
\?a, gaviao-real; ikáwa k\lrirél¡l, tercei
ra remige [ terceira remige do gaviao
real]. Designac;ao ; 1. da terceira re
mige de gaviao real; 2 : de um tipo 
de ~ hQe ~-kíga, prego dos bororo. 

ArQe )J.~~\?a J'áo - , .. arQe ~~~l}a, gaviao
real; ji, (d)ele; iáo, ]ocalidade [cór. 
do gaviao-real J. Cór. afl. da dir. do PQ· 
g~l}Q Cerél¡l, r. S. Lourenc;o. 

Arc?e ~~~l}a kejé\?Qe - * arQe ~~~l}a, ga
viao-real; kéje, sobre; bQe, coisa [ ceri
monias relativas ao gaviao-real]. Ceri
monias realizadas por ocasiao da ma
tanc;a de um ~ arc?e ~~~l}a, gaviao-real. 

ArQe ~~~l}a kujagurél¡l - Tipo de ~ bQe 
~!-áo kajejéwl¡l, coroa dos bororo. 

ArQe f:~~'Qa K\lriré1¡1 - n. p. ~ II v. 
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ArQe ~~~Qa Q-Q\ltVgQ - * ar9e ~~~Qa, ga
viao-real; 01, ( d )ele; htJiVgQ, retrizes 
centrais [ retrizes centrais de gaviao
real J. Designa9ao : 1. de cada urna das 
duas retrizes centrais de gaviao-real 
e de seu conjunto; 2. de um tipo de 
~ hQe ~k-~:Q.Q tagáWtJ, adorno nasal 
dos bororo. 

ArQe ~~~Qa Q-iága - * ar9e ~~~Qa, gaviao
real; 0 1, ( d )ele; iága, cauda [cauda de 
gaviao-real J. Designa9ao : 1. da cauda 
de gaviao-real; 2. de um tipo de ~ hQe 
~-~ga, prego dos bororo. 

ArQe ~~~Qa Q-iága a!úgo - Tipo de pin
tura executado no verso da pele seca 
de alguma on9a. Para pormenores 
~ barége ~-kegQglJ, banquete das 
feras. 

ArQe ~~~Qa Q-iága a!úgo pag~-re jí\Vl} ba
kurétJ - Tipo de ~ hakúie, abanico. 

Aive :e~~Qa TQrorél) - Designa9ao de 
um ator da representa9ao ~ ArQe :e~~
Qa-dóge ArQe, os Gavi6es-Reais. 

Ar9e ~~~Qa 1)-p~QQ - * arQe ~~~Qa, ga
viao-real; tJ, ( d)ele; p~QQ, plqmagem 
do abdome [ plumagem do abdome do 
gaviao-real J. Designa9ao : 1. de cada 
urna das tectrizes abdominais do ga
viao-real e de seu conjunto; 2. de um 
adorno da cabe<;a, complemento de 
um tipo de ~ hQe ~!-áo kajejéwl), co
roa dos boro ro, denominada arQe 

~~~ºª· 
ArQe :egáiv - n. p. ~ II v. 

ArQe :egíri - n. p. ~ II v. 

Ar-Qe ~-iáo - -:( arQe, cadáveres, ~' 

( d )eles ; iáo, localidade [lugar dos 
mortos J. Designa9ao de lagoas ou re
mansos onde os bororo costumam se
pultar os próprios mortos; cemitério 
(neol.). 

1. Atuais cemitérios bororo 
2. Antigo sistema bororo de inuma9ao 
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l. Atuais cemitérios bororo 
Depois de solene e prolongado ~ i!á

ga, funeral , os ossos de um defunto, 
cuidadosa e artlsticamente ornados de 
plumas multicores, sao fechados numa 
cesta funerária e mergulhados numa 
lagoa ou num remanso fundo de um 
córrego ou cabeceira. Para que nao 
escapem, a cesta é amarrada a extre
tremidade de urna estaca, a qual é 
firmemente cravada no fundo da água. 

ArQe ~-iáo, lagoa destinada a sepultura de
finitiva dos bororo 

2. Antigo sistema bororo de inuma9ao 

Antigamente os mortos nao eram 
afundados em lagoas, mas simples
men te inumados, como se pode dedu
zir da tradi<; ao que narra a origem do 
primeiro ~ arQe ~!-awára áre, xama 
das almas, e de outra que nos fala da 
antiga e célebre aldeia ~ Arigáo BQ
rQrQ, Aldeia do Cao. Terceira tradi<;ao 
afirma que em outros tempos as ces
tas funerárias eram deposita das em 
grutas ~ CiQáe :e-iári. 
- *c. a. [cór. do cemitérioJ. Desig
na<;ao de um cór. afl. da esq. do PQg(i
QQ, r. Vermelho. 

Ar9e ~ké jorúQo - * arQe, almas; ~

( d)elas; ké2, alimento ( = canto); ji, 
( d)ele; orúQo, remédio [remédio para 
executar cantos em honra das almas]. 
Designa9ao de um ~ ~rúQo, remédio. 1 



Ar\)e crké powári ÍWQ 

É a genciana do campo cujas raízes os 
índios mastigam para terem voz cla
ra, durante os cantos em honra as al
mas, e para curarem a tosse. Para 
afastarem as más influencias do \IWái, 
jacaré, considerado animal altamente 
prejudicial e reservado ao ~ hári, xa
ma dos espíritos, sao usadas também 
infus6es dela, juntamente com urna 
pintura somática feita com seu car
vao pulverizado. 

Arc}e cr.lsé powári ÍWQ - * arc)e, almas ; 
~' ( d)elas; ké2, alimento ( = som); po
wári, instrumento musical de sópro; 
ÍWQ, taquarinha [ taquarinha do ins
trumento que se toca em homenagem 
as almas]. Curta e fina taquarinha des
tinada a levar urna palheta batente 
nos instrumentos do tipo ~ hárl. É 
denominada também arQe ~-)súie po
wári íwQ. Para ou tros pormenores 

~ a)sc)ºQ, tocar instrumento. 

Arc)e ~-.)sé rc)ia - ·{( arQe, almas; ~, 

( d)elas; ké2, alimento; rc)ia, canto 
[canto dedicado as almas J. Designa9ao 
genérica de qualquer canto do arQe 

~!-awára áre, xama das almas, durante 
um ~ i!ága, funeral. 

Arc)e :t:-.)sQº\1- * arc)e, almas; ~' ( d)elas; 
kQº\I, corrida [corrida de bororo que 
representam almas J. Ca9ada das 
Almas. É denominada também ~ Ar9e 

~-l!l~f\I. 

Ar\)e ~.)sQº\lº\lré\I í - * arc)e, almas ; ~, 
( d)elas; kQº\I' viagem; dt.t1, suf. rét.t, 
suf. sem. í, árvore [árvore que produz 
embira usada especialmente para car
regar a ca9a nas cac;adas f ei tas em ho
menagem as almas J. Vard. de paineira 
do cerrado (Bombacea). [ Fornece en
trecasca, usada particularmente para 

carregar pesos com a cabe9a. 

Ar\)e ~)sQW\Íºª - n. p. ~ II v. 

Ar\)e ~k\lºáW\I - n. p. ~ II v. 

Ar\)e cr-k\Íº\I * ar\)e, almas ; ~, 
( d)elas; k\Íº\I' grito [grito das almas J. 
Brados com que os bororo, durante 
certas represen ta96es e cerimónias, 
pretendem imitar supostos gritos das 
almas. Consistem nas exclama96es káe 

· káe, pronunciadas com voz tremula e 
prolongada ou com voz seca e caden
ciada, conforme as ocasi6es. 
- n. p. ~ II v. 

Ar\)e :t;:-k\Íº\t AregQº\Í·i MaríºQ Ka~º\I -
Designa9ao de um ~ arQe ~-!awuJ~º\h, 
represen tac; a o. 

ArQe crkúie powári ÍWQ - * arQe, almas ; 
cr, ( d )elas ; kúie, colar; powári, instru
mento musical de sópro; íwQ, taqua
rinha [ taquarinha do instrumento que 
se toca em homenagem as almas e que 
é usado como colar J. Vard. de peque
níssima taquara da floresta, na qual 
se faz urna palheta hatente destinada 
a um ~ hári, instrumento musical de 
sópro, usado também, em várias cir
cunstancias, como colar. É denomina

da ou trossim arQe ~)sé . powári íw9. 
Para pormenores ~ a.]sQºQ, tocar ins
trumento. 

Ar\)e :t:-l!l~f\I - Ca9ada das Almas 
~ arQe ~-!awuJ~4\11 , representa9ao. É 
denominada também ~ ArQe :t:-.Jsc)4\I· 

Arc)e :t;:u.-QgwageºQ4\I - Designac;ao de 
um ~ ar\)e ~-!awuJ~º\11, representac;ao. 

Ar\)e cru.-Qgwáge pál"\l - * arQe, almas; 
~n, ( d )elas ; Qgwáge, alimento ; páf\I, 

início [canto executado no início de 
um banquete em homenagem as al
mas]. Canto executado na noite que 

precede ao ~ arQe ~u.-9gwage494\I, 
banquete das almas. 
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ArQe ~:g.-Qgwári - * arQe, almas ; ~n, 

( d )elas ; Qgwári, risada [risada das al
mas J. Canto, privativo do cla dos BQ
kQºQri :t:~eráe, executado durante um 
~ i!ága, funeral. 1 Urna lenda bororo 
diz que certo dia os membros do cla 
dos BQkQºQri :t:~eráe estavam na chou
pana central partindo cocos. De vez 
em quando fragmentos dos caroc;os 
atingiam os presentes causando hila
ridade. Esta alegria originou o canto 
de que se fala. 

Ar9e ~:g.o-rQe a!úgo - Designac;ao gené
rica de pinturas feitas no abanico que 
recebe o cranio de um defunto no 
~ arQe j'árQ, cesta funerária. 

ArQe ~-poºQº\l - * arQe, cadáveres; ~' 
eles ; pOºQº\l, enrolado [cadáveres en
volvidos]. A<;ao de enrolar um cadá
ver em esteiras, durante um ~ i!ága, 
funeral. 

ArQe :t:-poºQ~\l Kelél}Qe - * arQe ~-po
ººº1), a9ao de enrolar cadáveres em 
esteiras; kéje, sobre; bQe, coisa 
( = canto) [canto durante o enrola
mento de um cadáver em esteiras]. 
Breve canto executado enquanto se en
volve um cadáver em esteiras duran
te um ~ i!ága, funeral. 

ArQe ~pórél) - * arQe, cadáveres; ~ 

( d)eles; pó, enrolamento; ré\l, suf. 
sem. [inseto semelhante na sua for
. ma exterior a um cadáver envolvido 
em esteiras]. Designac;ao genérica das 
jaquiranabóias (Lanternaria gen.)'. 

ArQe ~-p\l~Q.ga - 1
' arQe, espíritos; ~, 

( d)eles; P\lºQ.ga, pente Ipente dos es
píritosJ. Denomina9ao de um pente co
mum quando é usado para pentear os 
atores de alguma representac;ao, os 
quais sao considerados arQe ~ es
píritos. 
- n. p. ~ II v. 
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ArQe ~poré\l com asas fechadas e abertas ; 
é o aspecto da primeira posi9ao que origi
nou a denomina9áo da jaquiranabóia 
(MRDB) 

ArQe ~-r~a * arQe, espíritos; ~, 

( d )eles ; r~a, caminho [ caminho dos 
espíritos J. Caminho, situado a oeste da 
aldeia, pelo qual os atores que repre
sentam espíritos entram na aldeia du
rante certas representa96es. É deno
minado também ~ aíj~ r~a . 

ArQe ~-r~rl) - Designac;ao de um ~ arQe 

~-!awuj~~\11, represen ta9ao. 

Arc?e ~rúl?o - ·l< arQe, espíritos; ~, 

( d)eles; ~rítl?o, vegetal mágico [ vege
tal mágico contra os espíritos]. De
signac;ao genérica de pinturas e vege
tais usados para prevenir ou afastar os 
castigos e as vinganc;as de seres pre
ternaturais. Para pormenores ~ ~rúl]o, 
vegetal mágico. 



ArQe ~!-ága - ," arQe, atores; ~t, ( d)eles; 
ága1, cabeleira [cabe]eira de certos ató
resl Longa cabeleira postic;a. É feita 
com fibras de fólhas de rí!Q, tucum do 
cerrado, tingida de preto com suco de 
jenipapo nao maduro e abrilhantada 
com gorduras. É usada só por homens, 
para retratarem a alma de um morto, 
durante urna representac;ao que se faz 
fora dos funerais em substituic;ao ao 
-+ barége ~-~eªQª\l, banquete das fe
ras, irrealizável pela demasiada demo
ra da obtenc;ao da onc;a -+ mQri, re
tribuic;ao. As mulheres nao podem 
aproximar-se dos indivíduos assim or
nados e, · caso devam danc;ar com eles, 
fazem-no a devida distancia. Para por
menores -+ ArQe :t:-!awuj~ª\12. 

ArQe ~!-awára áre - ·/( arQe, a.lmas; «rt, 
( d )elas; awára, caminho; áre1, possui
dor [ dono do caminho das almas]. 
Xama das almas. 

l. Conceito de arQe ~!-awára áre, xa
ma das almas 
1.1. Conhecimento imperfeito do 

arQe «r!-awára áre 
1.2. ArQe «r!-awára áre ar~ª\l, xama 

das almas feminino 
2. Poderes do arQe «r!-awára áre 
3. Evocac;ao das almas e tratamento 

dos doentes 
3.1. Observac;oes 
3.2. Principais seres causadores das 

doenc;as homónimas, tratadas pelo 
arQe «r!-awára áre 

4. Origem lendária do iáª\l, represen
tan te de um finado e do arQe ~! 

-awára áre. 
5. Iniciac;ao de um arQe ~!-awára áre 

l. Conceito de arQe ~!-awára áre, xa
ma das almas 

Juntamente com o -+ hári, xama dos 
espíritos, é o indivíduo de maior im
portancia e influencia entre os bororo. 

ArQe ~!-awára áre 

Nao é um intermediário entre os ho
mens e a divindade mas, antes, um in
termediário entre as almas dos ante
passados e os vivos. Comunica-se com 
os mortos na escuridao e calma da 
noite, dentro das choupanas, ou mes
mo ao ar livre, sem nenhuma exterio
ridade espalhafatosa. No exercício de 
seu múnus difere do hári cujas ofer
tas e esconjuros sao sempre acompa
nhados de altos brados e gesticulac;oes. 
Nunca leva nenhum sinal externo in
dicador de seu cargo e poder. É mais 
benquisto pelos bororo do que o bári, 
seu antagonista. 

l.l. Conhecimento imperfeito do arQe 
~!-awára áre 

Muito imperfeitamente conhecido 
pelos exploradores, viajantes e estu
diosos, pode-se dizer até as noc;oes de 
Colbacchini e Tonelli, é quase que ig
norado na sua existencia e nas suas 
func;oes (Colbacchini 1925: 76-7; To
nelli: 1928). Steinen, apesar de ter as
sistido a cerimónias fúnebres, nao 
soube descobrir a relevante importan
cia dessa personagem. Nas suas des
cric;oes refere ao hári, xama dos espí
ri tos, func;oes que sao exclusivamente 
oficiadas pelo arQe «r!-awára áre. In
terpretac;ao gravemente errónea é a 
que atribuí aquele a solene evocac;ao 
do defunto, feíta em um tabernáculo 
construído dentro da choupana central 
durante um -+ i!ága, funeral. Este 
ponto culminante das cerimónias fúne
bres é de direito inalienável do arQe 
~!-awára áre. O hári, como tal, nenhu
ma influencia e ofício exerce nos fu-
nerais ( Steinen 1897: 379 e 394 ). 

1.2. ArQe «r!·awára áre ar~ª\l' xama das 
almas feminino 

Há raros casos em que o múnus de 
arQe «r!-awára áre é exercido por urna 
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mulher. Embora a instituic;ao desta 
·xama seja de data bastante recente, 
todavia confere a interessada os m es
mos poderes, direitos, privilégios e 
obrigac;oes do homem, excetuando-se 
a possibilidade de transformar-se em 
animal venatório ou de provocar um 
ajuntamento de peixes. 

2. Poderes do ar<}e ~!-awára áre 

Sao semelhantes, nao iguais, aos do 
hári, xama dos espíritos. Resumem-se 
em: a. evocar as almas; b. predizer o 
futuro; c. indicar o lugar propício para 
a cac;a ou a pesca ; d. Cl,lrar doenc;as ; 
e. transformar-se em animal venató-

' 
rio. 1 Em geral o xama muda-se em 
anta, arara, lontra, ou peixe, para sa
tisfazer os desejos dos bororo. Se, no 
exercício des te último poder, for fle
chado, morre semente o animal que 
ele encarna. Embora sofra as dores das 
feridas, volta logo a ser ar<}e ~!-awára 
áre. No exercício de suas func;oes deve 
usar a máxima diligencia para nao 
errar os ritos, sen do passível de gra
ves castigos por parte das almas em 
caso de lapsos, mesmo insignificantes. 
Depois de morto, segue o destino co
mum aos outros bororo e vai para 
a morada das almas, enquanto o bári 
dirige-se para o reino dos espíritos. Ne
nhum animal ou fruta lhe sao reser
vados: como qualquer outro, deve 
apresentar ao bári, xama dos espíri
tos, a cac;a e a colheita sobre as quais 
este tem direito. Contam os bororo 
que, certa vez, pediram que o célebre 
xama BQkQ9Qri ~ri mandasse, em 
tempo impróprio, povoar-se um río de 
muitos Qk<}ge, dourados, pois queriam 
experimentar seu poder . ~le prometeu 
recome~dando, porém, que, ao apare
cerem os peixes, respeitassem um que 
teria no dorso, bem visível, urna das 
pinturas com que sao ornados os aí]~ 
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-dóge, zunidores de madeira. A promes
sa realizou-se mas os bororo no afa 
da pesca ma taram tam bém o animal 
in ter di ta do . BQ,kQg\)ri Akíri achegou-se 
ªº peixe morto, pos-lhe a mao sobre 
o dorso e a pintura imediatamente de
sapareceu. Notamos que o ar<}e ~!-awá
ra áre acumulava também o múnus 
de bári, xamá dos espíri tos, pois os 
dois cargos nao sao incompatíveis. 
Pertencia ao grupo dos bororo ~ V!~
gQ K~ri-dóge, e era conhecido pela al
cunha de Totó. Faleceu aproximada
mente no ano de 1925. 

3. Evocac;ao das almas e tratamento 
dos doentes 

A evocac;áo das almas é feíta exclu
sivamente pelo ar<}e ~!-awára áre com 
a finalidade, as vezes, de conhecer o 
futuro ou de tratar e possl.velmente 
curar algum doente. O xamá afirma 
que a alma nao se manifesta sozinha 
masé acompanhada por muitas outras, 
enfeitadas com os adornos da tribo. 
·Quando deseja entrar em contacto 
com as almas, geralmente nas primei
ras horas da noite, assentado sobre 
urna esteira, cabisbaixo, os olhos fixos 
ao solo, principia a falar dos mortos, 
das almas e de seus chefes, de Aíj~, 

Bakoróro, I!\1.QQre, Vkigáio, que sao 
chefes de almas e lugares onde moram, 
da terra e dorio da morada das almas. 
Em seguida repete tres vezes esta ex
pressao: "Má!Q m~a káe", "Aqui taba
co a" i.e. "A qui es tao os charu tos" ; e 
depois: "M~a t'al}\)-re iu.-ágQ QÍtlQ; PQ
ºº t'aº<}-re itt-ágQ QÍtlQ; akirQ t'aº<}-re 
iu.-ágQ QíttQ". "Fumo ele com, mi
nha palavra assim; água ela com, 
minha palavra assim; dádiva ela 
com, minha palavra assim" i.e. "Falo 
assim oferecendo-vos charutos, água 
lamacenta ou adoc;ada e presen
tes''. Estas expressoes significam que 
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o xama está pronto para entregar 
as almas as dádivas de que elas gos
tam, desde que respondam a evoca-
9ao. Neste caso o ak.ir\), presente, será 
urna canjica de milho, ou vinho de 
acuri. Terminadas as invoca9óes, as al
mas apoderam-se do mesmo e urna, por 
boca dele, diz : "E-úm, e-úm, e-ú1n; ee-é, 
ee-é, ee-é ; akirc} b9gái, m~a b9gái, 
pc}l]Q b9gái, 1!"111\>re píji, Paºaiáre píji, 
lJkigáio píji, M~ri Rú!u píji, etc., ce~ · 

d ; ,, ' . "E ; , -aregQ _ \l·re . ou seJa: -um, e-um, 
e-úm; ee-é; ee-é; ee-é; dádiva a, fu
mo a, água a, 1!"1119re de, Paºaiáre 
de, lJkigáio de, oriente de etc. nossa 
chegada ti vemos" i.e. "E-úm, e-úm, 
e-úm; ee-é; ee-é; ee-é (que sao ex
clama9óes de dor) ; viemos dos lu
gares dos mortos denominados I!\l· 
~\)re, Paºaiáre, lJkigáio, situados a 
oriente, a procurar dádivas, cigarros 
e água lamacenta ou ado9ada". A esta 
altura o ar\)e ~!-awára áre cala-se até 
que o arc}e ~-il!lej~ra, chefe das almas, 
as quais estao aí presentes, manifeste 
o seu nome. Em seguida elas, enquan
to tomam, pela boca do xama, as bebi
das oferecidas, sempre servindo-se dele 
perguntam: "Por que chamaram as al
mas desde I!\11]\)re, Paºaiáre, lJkigáio, 
M~ri Rú!u, etc."? Em geral os que pe
diram ao xama que as evocasse estao 
presentes e um deles expóe o motivo 
do chamamento; p. ex. diz: "Há urn ín
dio com dores de pei to ; o ar\)e ~!-awá
ra áre convocou-vos para que o cureis ". 
As almas entao sempre por meio <leste 

d " u' ,, ,, '' '' s · · · respon em : , u, u . im, s1m, s1m". 
Satisfeitas as exigencias desse formulá
rio, come9a o tra tamen to do enfermo. 
O xama reveste com baforadas de fu
mo o corpo do doente, que se acha 
estirado ou sentado sobre urna estei
ra. Em seguida sopra, tosse e cospe na 
própria mao repetidas vezes. Entao as 
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almas por meio dele dizem : "Basta; 
agora retiraremos a doen<;a juntamen
te com o cheiro do máºº' caeté, do 
aíj~, zunidor de madeira, do nc)a, 
tabatinga, e tu ficarás em paz e 
livre da dor". Neste instante o 
xama das almas aplica os lábios ao 
corpo do doente e com forte suc9ao 
retira o objeto que as almas afirma
ram ser causa da doen<;a e, cuspindo-o 
na mao, mostra-o ao interessado e seus 
parentes. Depois as almas acrescen
tam : "Queremos beber ainda". En tao o 
arc}e c;!-awára áre bebe novamente e, 
repetindo as exclama9óes de dor já re
latadas, encerra o tratamento. O pa
recer que o xama dá acerca da doen
<;a pode ser alvissareiro ou nao, con
forme a natureza da moléstia. Se esta 
for grave, dirá : "Nao posso fazer nada 
por ti, mas esfor<;ar-me-ei, juntamen-

. te com as almas, para afastar o mal". 
Terminado o processo curativo, vai re
pousar e em . sonhos reais ou imagi
nários ve o doente e as almas. Na ma
nha seguin te dá aos paren tes do in
teressado urna resposta definitiva: 
"Ti ve uin sonho propício a respeito do 
doente: ele sarará". Ou entao: "Tive 
um sonho um pouco triste a seu res
peito, mas tal vez poderá sarar". 

3.1. Observa9óes 

As palavras proferidas durante otra
tamento permitem entrever que a 
doen<;a foi causada por algum resíduo 
da convivencia dos índios com as al
mas, durante as manifesta9óes relati
vas a elas. Éste resíduo consiste em 
cheiros ou restos de adornos deixados 
sobre o corpo, como sejam pinturas, 

· resinas, plumas, ou no contacto com 
objetos usados nas representa9óes 
como p. ex. o caeté. Em vista do 
perigo que tais resíduos podem 
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oferecer, o bororo procura livrar
se deles com urna cuidadosa limpeza. 
Como esta providencia, diríamos hi
gienica, as vezes pode ser insuficiente, 
os índios tentam prevenir e afastar os 
malefícios coro .medidas supersticiosas, 
como se j am vegetais usados a guisa 
de amuletos, ou pinturas faciais ou so, 
máticas. Para pormenores --+ ~rúºo, 

vegetal mágico.¡ O xama das almas nao 
se trata a si mesmo e nem cuida dos 
membros da própria família, mas re
corre, como qualquer bororo, a outros 
xamas. Nao receita nenhum remédio, 
mas apenas trata com as cerimónias 
próprias do seu cargo. Nao pede recom
pensa, mas todos sentem a obriga9áo 
moral e social de dar-lhe um condig
no ~ mQri, retribui9ao. 1 Os xamas das 
almas mais poderosos podem tam
bém, como os xamás dos espíritos, rea
lizar tratamentos e curas a distancia 
até de centenas de quilómetros, com 
o cerimonial de costume, na presen
c;a dos que vem impetrar a cura de um 
doente afastado. 1 A f. usada para di
zer que o xama das almas prediz o 
futuro é ~r\Í.4\1, visao. Os bororo afir
mam : an}e ~!-awá.ra áre ]Qrt.t41;Í.-re, o 
xama das almas ele visáo teve i.e. o 
xama das almas ve o futuro. 

3.2. Principais seres causadores das 
doenc;as homónimas tratadas pelo 
ar9e ~!-awára áre 

Como acenamos, as doen9as trata
das pelo xamá das almas supoem-se 
causadas por resíduos de enfeites ou 
de objetos usados pelos bororo durante 
os funerais. Éstes restos, permanecen
do mesmo inadvertidamente sobre o 
.corpo, podem produzir enfermidades, 
ou melhor, os índios pensam que cer
tas manifesú196es patológicas sejam 
fruto dessas coisas. Recorrem, por isso, 
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ao arc?e ~!-awára áre para que, retiran
do-as pelo poder que tem sobre as al
mas, fac;a desaparecer também a mo
léstia. O selvagem nao sabe qual é a 
doenc;a, mas o xama, ao ser-lhe apre-

, 
sentado um doente, dirá p. ex.: a sua 
doenc;a é m~a pár9, tóco de charuto 
i.e. ele está febricitante porque entrou 
em seu corpo um toco de charuto, du
rante alguma manifesta9ao em home
nagem as almas. Como prova de sua 
afirma9ao, no fim do tratamento, ex
trai coma boca, do corpo de seu clien
te, um toco de charuto, fazendo assim 
desaparecer a causa do mal. As prin
cipais causas de doen9as sao: 

kí4Q gúru, resina de urna burcerá
cea; é o aglutinante vegetal usado 
pelos bororo para os mais variados 
fins, especialmente para colar sobre o 
corpo plumas e enfeites e como ingre
dientes de muitas pinturas somáticas 
e faciais; 

ki<}go agíri, penugem branca de 
aves ; em vários adornos somáticos os 
bororo costumam recobrir-se de penu
gem branca que colam diretamente so
bre a pele; 

· kúje hQ, plumas de mutum; sao fre
qüentemente usadas em adornos' so
máticos, coladas sobre o corpo; 

mán.o okóra, fragmentos de talos de 
caeté; durante o ciclo fúnebre realiza
·se também urna representac;áo denomi
nada --+ Mán.o Akurararét.t ArQe, na 
qual sao manejados dois pequenos fei
xes cilíndricos de talos de caeté ; 

m~a pár9, toco de charuto; 

naºl;Í.re Qr~a kt.t4áw\{, tectrizes inte
riores das asas de ararapiranga; junta
mente com as de outras aves, fazem 
parte de adornos somáticos colados 
sobre a epiderme. 



ArQe ~!-awára áre 

4. Origem lendária do iáQ\l, represen
tante de um finado, e do arQe ~! 
-awára áre. 

Urna lenda anterior aos atuajs 
ritos fúnebres, narra a in1c1a9ao 
do primeiro arQe ~!-awára áre. Diz 
que um bororo anónimo odiava iakó
mea OkwQ~a, membro do cla dos Iwa
gúgu-dóge Ce]]egiwt.íge e esperava oca
siao propícia para assassiná-lo. Certo 
dia, durante urna ca9ada coletjva a 
porcos do mato, matou-o trai9oeira
mente, ferindo-o pelas costas com urna 
extremidade do arco usado como lan-
9a, e fugiu. Jakómea Okw·QQa, durante 
a vida, tinha advertido os paren tes: "Se 
quiserdes agradar-me mesmo depois 
da minha morte, preparai um charuto 
e urna vasilha de água com tabatinga 
e entregai tudo a QkQge :t:k\lré\{, do 
cla dos BQkQ~Qri :i;:~eráe Ce\?egiwt.íge, 
o qual foi meu padrinho na cerimónia 
da imposi9ao do estójo peniano. Estas 
coisas sera.o usadas sornen te por ele. 
Fazei também um powári arQe, instru
mento musical de sópro, que ficará 
de lembran9a minha na choupana de 
minha mae". No dia seguinte ao assas
sinato do bororo, os índios encontra
ram o cadáver e o inumaram na flo
resta, segundo o costume daquele tem
po. Passados poucos dias achando-se 
os homens reunidos a beberem vinho 
de acuri, saiu da vasilha que continha a 
bel;>ida urna voz que dizia : "Sou Jakó
mea O:kwQ~a e faz pouco tempo que 
fui trucidado ; se os bororo quiserem 
lembrar-se de mim, nomeiem QkQge 
:t::kt.Iré\l meu represen tan te e lhe of e
re9am o charuto e a água com taba
tinga ". ~ste, que foi assim o protótipo 
dos iá~\{-máge, representantes de al
gum finado, procurou logo o assassi
no e, u sando a arma do defunto, ma
tou-o com urna flechada. A voz que 

ArQe ~!-awára áre 

no come90 havia saído da va~ilha, con
tinuava a manifestar-se provindo, po
rém, da boca do indivíduo que lhe es
tava sentado em frente: o arQe, alma, 
falava por boca dele. Aquele foi o pri
meiro arQe ~!-awára áre do qual se . 
ignora o nome. 

S. Inicia9ao de um arQe ~!-awára áre 

Assim como o primeiro foi escolhi
do espontaneamente · pelas almas, 
assim também sao os seus sucessores. 
O indivíduo que será arQe ~!-awára 
áre, sem nenhuma coopera9ao inicial 
de sua parte, come9a a ser objeto de 
manifesta96es e situa96es inexplicá
veis que, por ordem das almas, deve 
manter sob rigoroso segredo. Saindo 
sozinho para a ca9a p. ex. um bando 
de papagaios esvoa9a-lhe ao redor e 
subitamente cai, desaparecendo miste
riosamente; ve o espírito Aíj~, sob as 
aparencias de um enorme rú, sapo. De 
volta a aldeia, · sente-se mal: embora 
sentado junto ao fogo, experimenta um 
frio descomunal. Come9a a murmu
rar palavras ininteligíveis, por entre a 
admira9ao e o pasmo dos presentes. 
Contemporaneamente percebe-se chei
ro de cadáveres em decomposi9ao, de 
urucu temperado com gorduras, des
tinado a tingir os ossos de um mor
to, e de kíQQ gúru, resina com que se 
colam as plumas aos ossos do defun
to. Finalmente o escolhido é fustiga
do por vento impetuoso: as almas es
tá.o entrando nele e, dele servindo-se, 
falam e gesticulam. O novo arQe ~! 
-awára áre é assim iniciado e tem di
rei to de exercer as próprias fun96es. A 
notícia alastra-se rapidamente. Todos 
se reunem ao redor dele e entoam o 
canto RQia K\lriré\l, Canto Maior, 
como fazem para os mortos durante 
os funerais . Terminado o canto, as 
almas abandonam o arQe ~!-awára áre. 

119 

.. 



Arc}e ~!-awára áre ar~9\l 

Os companheiros oferecem-lhe entao 
charutos e água barrenta pois estas sao 
as ofertas para o arc}e ~!-awára áre e 
para as almas. 

ArQe ~!-awára áre ar~9\l - * arQe ~! 
-awára áre, xama das almas; ª~º\l' 
mulher [ xama das almas mulher J. Mu
lher que exerce as fun<;6es de --+ arc}e 
~!-awára áre, xama das almas. 

Arc}e ~-!awuj~9\h - * arc}e, alma, espíri
to, antepessado, ou ser primacial; ~' 

( d)eles; tawuj~Q\1, representa<;ao [re
presen ta<;ao de almas, ou espíri tos, ou 
seres primaciais, ou an tepessados J. Re
presen ta9ao de almas, espíritos, ante
passados, ou seres primaciais. 

1. Preliminares 
1.1. Generalidades 
1.2. Conhecimento e estudo das re-

presenta<;6es até a presente data 
1.3. Finalidade das representac;oes 
1.4. Cronologia das representac;oes 
1.5. Modalidades na execuc;ao das re-

presenta<;oes 
1.6. Superstic;oes relativas as repre

sentac;oes 
' 

2. Elenco e descri9ao · da maior parte 
das representac;oes bororo 

1. Preliminares 

1.1. Generalidades 

Sob esta f. elencamos muitas mani
festac;oes sociais que evidenciam a des
comunal organizac;ao dos boro ro, re
guralizadas por constante e pormeno
rizada tradic;ao. Em geral executam-: 
se durante o ciclo fúnebre. Algumas 
delas sao de urna simplicidade extre
ma e podem até passar desapercebidas 
a um observador menos atento. As ve
zes o atar é um só e a representac;ao 
consiste apenas em um grito ou ge
mido, em algumas discretas voltas ªº 
redor da sepultura provisória. Tudo se 
reduz a urna mímica triste e -sen ti-
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mental que cala profunda no corac;ao 
e na alma do indígena. Outras veies 
as manifestac;oes se revestem de u1*a 
solenidade extraordinária, pelo c~ri
monial e pelo número de participan
tes. Entre estas destaca-se a do . Aíl~ 
-dóge Arc}e, a do Arc}e :t;:-{5\Í~\l AregQ-
9\Í-i Marí9Q Ka~gQ, a do Máuo Arc}e, 
que movimentam, em variadas cenas, 
grande número de atores. Em tempos 
idos foram acontecimentos realmente 
grandiosos, especialmente em aldeias 
numerosas que apresentavam até cin
co círculos concentric0s de choupanas, 
no testemunho irrefutável do grande 
chefe l)~e IwágQ (JQ, falecido no ano 
de 1916. 

1.2. Conhecimento e estudo das repre
sentac;oes até a presente data 

Este atraente campo de pesquisa é 
ainda quase int:eiramente inexplorado : 
até agora pouco se conhecia a seu res
peito e muito imperfeitamente. Stei
nen nao frisa nenhuma representac;~o 
em particular, mas somente acena ao 
"aíqye" ( = aíj~), zunidor de madeira 
( Steinen 1897: 384-5 ). Colbacchini 
transmite urna longa descric;ao sobre a 
representac;ao "Aroe Cudu Are Godu" 
( = Arc}e :t;:-~\ÍQ\1 AregQQ\Í·i MarígQ 
Ka~9\1), e um rico elenco de represen
tac;oes (Colbacchini 1919: 134-42). Tem 
leves acenos também a mesma festa, 
ao aíj~, zunidor de madeira, e ao má
ºº' cilindro de talos de caeté. ( Colbac
chini [ 1925]: 43; 159-60). Magalhaes, 
transcrevendo Luiz Thomas Reis, enu
mera o título de algumas representa-
96es com pequenas notas sobre a sua 
execu9ao ( Magalhaes 1929 : 262-3). Col
bacchini-Albisetti elencam o nome de 
sete representa96es com alguma breve 
explana9ao e dao rápidas no96es sobre 
o marígQ ( Colbacchini-Albisetti 1942 : 
140-1 ; 161-2 ) . 
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Fase de um arQe ~-!awuj~~l;l, representa9áo, denominada ArQe ~-r~rl;l, Dan9a das Almas 

1.3. Finalidade das representac;óes 

É difícil interpretar a alma e o pen
samento bororo nessas representac;óes 
as quais muitíssimas vezes assistimos. 
Tal dificuldade decorre do fato de que 
a f. arc}e é de ampla acepc;ao significan
do, nesta circunstancia, alma, espirito, 
antepassado, ser primacial, ou ator. 
Além disto, esses sentidos, no raciocí
nio simples do índio, entrelac;am-se e 
confundem-se de tal maneira que nao 
é fácil afirmar serem espíritos perso
nificados que venham a homenagear 
a alma do defunto, cujos ossos se en
contram na sepultura provisória, ou 
serem almas de antepa~sados que, sob 
a aparencia de animais ou espíri tos, 
prestam a mesma homenagem. Pode
se, porém, concluir com certeza que os 
índios querem honrar solenemente o 
companheiro defunto, cujos ossos for
mam o centro material e sen timen tal 
de toda esta série de manifestac;óes. 
Quando essas representac;óes se reali
zam fora do ciclo fúnebre, a finalida
de delas é sempre recordar algum de-

funto, cuja lembranc;a vive na memó
ria dos bororo. 

1.4. Cronología das representac;óes 

Salvo algumas que se executam so
mente fora dos funerais, as outras po
dem ser realizadas fora e dentro do 
ciclo fúnebre. Neste último caso, tan
tas quantas o tempo e as circunstan
cias permitirem. Durante o longo pe
ríodo funerário também as crianc;as 
e as mulheres podem assistir a quase 
todas as representac;óes e, as vezes, 
estas participam ativamente até com 
adornos masculinos. 

1.5. Modalidades na execuc;ao das re
presentac;óes 

Toda e qualquer exibic;ao necessita 
sempre ser proclamada por um chefe 
do cla dos Baá~Q ieºáge CeºegiwQge. 
A tradic;ao bororo estabelece o cla 
possuidor das síngulas representac;óes. 
Este raramente as realiza, mas tem o 
direito de convidar membros de deter
minados clas, em geral da ou tra me
ta de exógama, para interpretá-las. A 
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tradi9ao fixa também os enfeites e pin
turas, que amiúde querem imitar o 
animal ou espírito que representam, 
como P" ex. os KurugúgQe Ar«}e, os Ga
vióes-Caracaraís, os Ar«}e ~~~Qa-dóge 

Ar«}e, os Gavióes-Reais, os Agúgo-dóge 
ArQe, os Jaguares, os Ó~wa-dóge ArQe, 
os Lobinhos. Os cantos, as dan9as e o 
cerimonial todo sao outrossim marca
dos poi;- normas rigorosamente obser
vadas. Fregüentemente os atores tema 
seu lado urna ou duas mulheres do cla 
mandante, as quais devem abaná-los 
com leques . Todas as representac;óes 
terminam com urna ducha aos danc;ari
nos. Para concluir qualquer represen
tac;áo executam-se cantos próprios de 
cada urna <liante dos objetos ou ador
nos que serviram para a mesma, depo
sitados sobre a sepultura provisória. 
Nestes cantos os bápo-dóge, maracás, 
sao oferecidos aos cantores pelas mu
lheres que acolitaram os atores. 
1.6. Superstic;óes relativas as represen

tac;óes 
Os atores usam as pinturas faciais 

ou somáticas própri.as da representa
c;áo, nao apenas para personificarem 
os espíritos, almas, antepassados ou 
animais que representam, mas tam
bém com a finalidade mágica de evi
tar e afastar qualquer possível má in
fluencia dos mesmos. Com identico in
tuito usam cipós, ou fólhas, a guisa 
de colares, braceletes, pulseiras ou 
tornozeleiras. Os assistentes também 
se previnem com superstic;oes seme
lhan tes, ou com pinturas próprias para 
este fim. 1 Nos esquemas de pinturas 
somáticas, que apresentamos, ternos 
convencionado indicar as várias gra
dac;óes do vermelho, obtido com tinta 
a base de urucu, por meio de trac;os 
paralelos. 

2. Elenco e descric;ao da maior parte 
das representac;óes bororo 
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~oróro denominada a~úgo-dóge ~·~úgo, pin
tura dos jaguares 



Pintas de jaguar imitadas pelos bororo em 
suas pinturas somáticas, por meio de um 
semicóco de baba<;u usado como carimbo 

2 .1. Aªúgo-dóge ArQe 

- * aªúgo, jaguar; dóge, suf. pl. 
arQe, animais primaciais [os animais 
jaguares ] . Os Jaguares. 1 A represen
tac;áo é privativa do clá dos BaáªQ 
Jeºáge C'iºugiw\Íge que convidam 
membros de outros cías para executá
la, interpretando vários tipos de ja
guares. O ator A~úgo Bakoróro, Ja
guar Grande, denominado também 

Aªúgo Im~ª\t, Jaguar Macho, é um 
1 wagúªu-dog~ª\t CeºegíW\1. Tem o 
corpo recoberto de pasta vermelha de 
urucu e semeado de pintas pretas de 
carváo, feitas com o auxílio de um ca
rimbo obtido pela secc;áo . latitudinal 
de um cóco de palmeira babac;u. Estas 
malhas querem imitar as do pelo do 
animal representado. Na cabec;a, a 
guisa de coroa cinge um ~ aop~ga, 

cordel de cab elos humanos, e fólhas 
de bróto de kaíªQ, acuma. A cintura, 
a parte superior dos bíceps, os punhos 
e os tornozelos sao também ornados 
com a mesma palmeirinha. A zona ao 
redor da bóca é tingida de preto com 
carváo pulverizado e urna mancha re
tangular da m esma substanciá orna a 

E squema da p intura somática do Áere CQ
ré\l denominada áere-dóge ~·~úgo, pintura 
dos urutaus 
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fronte. O Agúgo Ar~~\l, Jaguar Femea, 
é personificado por um homem Aro
r~9\l CeQegÍW\(. Leva os mesmos en
fei tes e pinturas que o primeiro, mas 
menos abundantes. O Agúgo Kujagu
ré1}., Jaguar Vermelho, denominado 
também Agúgo M~ri, Jaguar Feroz, é 

· realizado por um ApiQQreg~9\l CeQe
gÍW\J.. Apresenta os mesmos adornos e 
pinturas que o primeiro, mas com fó
lhas da palmeira, em vez do broto. 
O Agúgo Óro, Jaguar Filhote, é simbo
lizado por um BaágQ jéºa CeºegÍW\l, 
guarnecido como o primeiro, mas 
com apenas folíolos do broto da pal
meira. Na cintura leva um a~ígu hQa
ré\J., larga faixa de tecido de algodao, 
e o carpo é livre de pinturas. 1 A re
presenta9ao tem início no bái m~a 
geJéw\(, choupana central, em que os 
atores, todos homens, ornam-se, como 
foi descrito. Prossegue no hQrQrQ, pá
tio central da aldeia, ao redor da se
pultura provisória, onde, ora de pé, ora 
gatinhando e rugindo como jaguares, 
dan9am até a chegada de dois outros 
homens que trazem urna longa taqua
ra, abundantemente recoberta de en
feites. Os Agúgo-dóge Arc?e, de pé, re
cebem a taquara e conservam-na hori
zontal diante de si, para depois atirá
la com energia atrás das costas, fa
zendo-a passar por cima das próprias 
cabe9as. Urna fila de homens, que espe
ra em lugar conveniente, deve recebe
la, evitando com o máximo cuidado 
que os adornos caiam, o que seria de 
mau agouro. 

2.2. Áere-dóge Arc?e 

- * áere, urutau; dóge, suf. pi. arc}e, 
animais primaciais [os animais uru
taus l Os Urutaus. 1 A representa9ao 
é privativa do cla dos Iwagúgn-dóge 
que convidam dois membros de 
outros clas para executá-la, interpre-
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tando as síngulas aves. O Áere C\lré\l, 
Urutau Preto, é interpretado por um 
Ki~~\l· Tem cabelos, rosto e corpo re
cobertos de pasta vermelha de noº'ó
go, urucu. O corpo e os membros apre
sentam tenues faixas latitudinais de 
carvao pulverizado. Urna espécie de 
gorjeira preta, da mesma substancia, 
reveste o peito, as costas, e parte do 
rosto até a base inferior do nariz. 
Maos e pés sao também pretos. O Áere 
Tqroré\l, Urutau Branca, é personifi
cado por um BQ~Q~Qri :t:~era~~\l CQ
ºugíw\l. Leva as mesmas pinturas que 
o companheiro, feitas, porém, de bran
co nQa, tabatinga. 1 A representa9ao co
me9a num bosque donde os atores, em
punhando galhos que lhes escondem 
o rosto, aproximam-se da sepultura 
provisória na aldeia, dan9ando e gri
tando : káe, káe. Com isto querem imi
tar supostos gritos de almas. Chega
dos ao túmulo, param perto da ca
be9a e dos pés do ·defunto, e atiram
lhe os galhos, retirando-se logo depois. 

2.3. Aíj~-dóge Arc?e 

- .,( aíj~, espírito terrífico; dóge, suf . 
. pl. arQe, seres privativos [os espíritos 

terríficos]. Os Espíritos Terríficos. 1 

A representa9ao é privativa do cla dos 
Arórve que convidam homens da me
tade oposta i.e. dos :t:~eráe para 
executá-la, interpretando os animais 
terríficos. Os representantes, em núme
ro arbitrário, tem os corpos e os ca
belos inteiramente recobertos de bran
ca nQa, tabatinga. Na fronte, um arco 
pre to de pasta de pó de carvao, de con
cavidade para cima, une as temporas. 
Dois riscos da mesma substancia, par
tindo das extremidades exteriores dos 
olhos, vao ter as orelhas, e dois outros, 
arqueados, provindo das narinas, como 
que fecham a boca em duas garras. 
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Sóbre o peito urna faixa, também preta 
e curva, une as clavículas. ! Esta ma
nifesta<;ao é a mais importante do ci
clo fúnebre. Inicia-se no segundo dia 
do tríduo final do mesmo e termina 
no terceiro dia. Consiste essencialmen
te na agita<;áo dos aíl~-dóge, zunido
res de madeira, presos cada um por 
um cordel a varas distintas. É reali
zada em várias fases e muito preocupa 
a sensibilidade supersticiosa do índio. 
Qualquer contratempo na boa marcha 
da mesma, ou falta de habilidade por 
parte dos atores em agitar os zunido
res é sinal de mau agouro e entristece 
a tribo. Nao descrevemos aqui esta exi
bic;áo por estar ela tao 1ntimamente li
gada ao tríduo final do ciclo fúnebre, 
que julgamos conveniente, para maio
res e completas notícias, remeter a 
i!ága, funeral. 

2.4. AíJ~-dóge Ipíe Ar\)e 

- * aíj~, animal que vive no barro ; 
dóge, suf. pl. ipíe, ariranha; ar\)e, ani
mais primaciais [os animais ariranhas 
recobertos de barroJ. As Ariranhas. 1 

A representac;ao é privativa do cla dos 
ArórQe que convidam membros do cla 
dos Iwagú~u-dóge B\)e :t:-ia~a~awlJ.ge 

par~ executá-la, interpretando os ani
mais. Os atores tem o corpo todo, in
clusive rosto e cabelos, unicamente re
cobertos de branco n<)a, tabatinga. Na 
cabec;a, a guisa de coroa, cingem kai
~ága, folhas de palmeira acumá. Fo
lhas identicas amarram na parte supe
rior do bíceps, nos pulsos, nos torno
zelos, no pescoc;o e a tiracolo nos dois 
ombros. 1 A representac;ao consiste em 
os intérpretes acompanharem os Aíj~ 

-dóge Ar\)e, Espíritos Terríficos, nas 
várias manifestac;6es durante o tríduo 

final do ciclo fúnebre. As duas repre
sentac;oes entrela<;am-se. Também para 
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esta julgamos conveniente remeter a 
i!ága, funeral. 

2.5. ArárQe Arc)e 

- * arárQe, piraputangas; arc)e, ani
mais primaciais [os peixes piraputan
gas l As Piraputangas. l A representa-
9ao é privativa do cla dos Iwagú9u 
-dóge que convidam membros da me
tade oposta i.e. dos :t;:~eráe para 
executá-la, interpretando os síngulos 
animais. Os atores sao homens e mu
lheres, em número variável, de acordo 
com a possibilidade e a vontade dos 
intérpretes. Sao guiados por um mes
tre de dan9a. Os homens que inter
pretam o Arárv CQré\1, Piraputanga 
Preta, tem o corpo todo até a altura 
do lábio inferior, recoberto de pasta 
vermelha de urucu. Urna faixazinha de 
verniz de carvao pul~erizado e kí9Q 
gúru, resina, corre ao longo da fronte 
e desee pela face, contornando os 
olhos, até a boca. De ambos os pés 
sobe pelas pernas, abdome e tórax, 
urna dupla faixa preta de pasta de 
carvao que, transpondo os ombros, 
desee até aos calcanhares. Cada faixa, 
denominada ki9Qrét.t CQrét.t, e a sumi
dade da cabe9a, sao cobertas de penu
gem branca. Cingem o tQro, tanga de 
broto de palmeira baba9u. Os que per
sonificam o Arárv Kujagurét.t, Pirapu
tanga Vermelha, levam tanga e pintu
ra como os anteriores. A cor do corpo, 
porém, é mais clara e cada faixa, de
nominada ki99rét.t kujaguré\1, é verme
lha. O mestre de dan9a, além do tQro, 
ostenta também um paríko, grande dia
dema de penas. As mulheres nao apre
sentam adu.cnos particulares, salvo o 
aípo, birote do occipício 1 A represen-
9ao tem início no aíj~ m\Íga, área limpa 
a várias dezenas de metros de aldeia, 
onde os homens se enfeitam e pintam. 
A seguir, dirigidos pelo mestre de dan-

Esquem a da pintura somática denomina 

da ki~Qrél;l CQrél;l, sanha<;.o preto, usada pelo 

Arárl;l CQré\l 
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9a, que toca um bári, instrumento mu
sical de sópro, aproximam-se da aldeia. 
Lá, unindo-se as mulheres e alterna
dos com elas em fila indiana, acercam
se do hQrQrQ, pátio central, emitindo 
gritos que gradativamente diminuem 
de intensidade e terminam com sub
misos ú ... ú. . . ú. . . Dao algumas vol
tas ao redor da sepultura provisória 
e depois retiram-se. 

2.6. Ári-dóge Arc?e 

- * Ári, espírito; dóge, suf. pi. 
arc?e, seres primaciais [os espíritos Ári 
e com panheiros J. O Espíri to Ári e 
Companheiros. Esta denomina9ao pode 
ser substituída por M~ri-dóge ArQe, o 
Espírito M~ri e Companheiros. 1 A re
presenta<;ao é privativa do cla dos Baá-
49 ie]]áge Ce]]egiw\Íge e os atores sao 
todos homens. O intérprete do espírito 
Árl, um Aror9~4\l CQ]]ugíW1;1, tem o 
corpo todo revestido de pasta ver
m elha de urucu. Urna estreita lis
ta de pasta de carvao pulverizado atra
vessa-lhe a fronte, unindo as temporas. 
Na cabe9a cinge um ~ aop~ga, cor
del de cabelos humanos. Na parte an
terior do corpo, presa ao pesco90, leva 
urna pele de aígQ, su9uarana, urna de 
a4úgo, jaguar, um aígQ Q, colar de 
dentes de su9uarana e um a4úgo Q, 
colar de den tes de jaguar. O a tor do 
espírito M~ri, um Iwagú4u-dog~4\l Ce
]]egíwl¡l, usa as mesmas pinturas, 
enfeites e peles do companheiro, 
mas estes últimos em ordem inversa. 
Quem personifica o espírito M~ri io~i
móio, substituí peles e colares por urna 
pele de ipocerél¡l, irara. 1 A cerimó
nia desenrola-se no bái mána gejéW\l, 
choupana central. Cada ator, emitindo 
um alto grito, levanta a cabe9a, abai
xando-a logo lentamente e diminuindo 
de intensidade o grito, que termina 
com um prolongado u . . . O brado do 
espíri to Ári é mais fraco que o dos 
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da pelo Arár\l Kujaguré\l 



outros. Repetem estas exclama<;óes vá
rias vezes e encerram a fun9ao com 
urna breve dan9a no hQrQrQ, pátio cen
tral, ao redor da sepultura provisória. 

2. 7. ArQe :t;:~~ºa-dóge Arc?e 

- * arc?e ~~~ºª' gaviao-real; dóge, 
suf. pl. arc?e, animais primaciais [os 
animais gavi6es-reais]. Os Gavi6es
Reais. 1 A representa9ao é privativa do 
cla dos ApiºQrége que convidam um 
BaáºQ léºa Ceºegíw\l para interpre
tar o Arc?e :.;:~~ºª C9ré\l e um BaáºQ 
léºa CQºUgÍW\l para personificar o 
Arc?e :.;:~~ºª TQroré\l. 1 O ator do ArQe 
:.;:~~ºª CQré\l, Gaviao-Real Preto, leva 
as seguintes pinturas: cabelos, rosto, 
desde a base inferior do nariz até os 
cabelos, e corpo, recobertos de pasta 
vermelha de noº-ógo, urucu; maos e 
pés recobertos de pó de carvao; man
chas pretas retangulares, da mesma 
substancia, simétricas, no peito, nas 
costas e nos membros ; urna grande 
gorjeira também preta, desde a base 
inferior do nariz até pouco acima do 
peito. O intérprete do Arc?e :.;:~~ºª TQ
roré\l, Gaviao-Real Branco, tem as 
mesmas pinturas do companheiro, 
feitas porém com branco n<}a, tabatin
ga. Ambos cingem na cabe9a um ou 
mais parí.ko, grande diadema de pe
nas, encimados pelo arQe ~~~ºª' coroa 
de penas de gaviao-real. Na cintura tem 
o t(>ro, tanga de broto de palmeira 
baba9u. 1 A representa9ao consiste 
numa dan9a ao redor da sepultura 
provisória. 

2.8. ArQe :t;:-kV.º\l AregQºl)-i MaríºQ 
Ka~º\l 

- * arQe, almas ; ~, ( d )elas ; kV.º\l, 
grito; aregQº\1, chegada; i5, suf. pos s. 
maríºQ, cilindro de pecíolos de folhas 
de buri ti ; káe, a ; d\l ( = d\lkéje), 
quando [grito dos atores, que repre-

Esquema da pintura somática do Al'Qe ~~ 

ºª CQré\l denominada arQe ~~~ºa-dóge ~·~ú· · 
go, pintura dos gavióes-reais 
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Aspecto lateral da coroa arQe ~~~Qa cingida 
pelos atores da representac;ao At-Qe ~~~Qa 
-dóge ArQe 

sentam almas, ao chegarem perto 
do cilindro de pecíolos de folhas 
de buri ti J. Danc;a do buri ti. l A 
representac;ao, privativa do cla dos 
Iwagú~u-dóge, é geralmente conhe
cida sob a denominac;ao abreviada 
de Marí~Q. Seus numerosos atores, 
divididos em . dois grupos, homens 
e rapazes de todos os clas, nao le
vam nenhum adorno ou pintura es
peciais, mas podem ornar-se de vários 
modos. Esta manifestac;ao, urnas das 
mais so lenes do cerimoniário bororo, 
é realizada fora do ciclo fúnebre, or
dinariamente no comec;o da estac;ao 
da seca ( maio ). Cerca de um mes 
antes do día escolhido, os bororo já 
falam entre si do acontecimento. Fin
gem fazer preparativos para urna ca
c;ada, pois as mulheres e as crianc;as 
nao devem nem sequer suspeitar da 
festa. Por is so comec;am a trazer, da 
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Cilindros de pecíolos de fólhas de buriti 
prontos para a dan9a 

floresta para a choupana central, gran
de número de taquarinhas para fabri
~ar flechas. Isso lhes ·proporciona a 
oportunidade de reunir também parte 
do material necessário para a dan9a, 
sem que olhos indiscretos percebam. 
Chegado o dia marcado, um dos gru
pos, chefiado por um BQl5QQQri t:~e
ra~Q\l CQl}ugíw\l que leva as costas, 
preso ao pesco90, um ·Ql5Qge ~-wári, ins
trumento musical de sópro, dirige-se 
fora da aldeia para oeste, e outro, che
fiádo por um BQ~QQQri t:~era~Q\l Ce
J.?egíW\l que carrega, a imitac;ao do 
primeiro, um ~il}áe ~-wárl, encaminha
se para o oriente. O primeiro grupo 
tem também um pága e o segundo, um 
f!5a, que sao outros instrumentos mu
sicais. Tendo chegado a urna locali
dade onde haja palmeiras buritis, cada 
um prepara fólhas dessas palmeiras 
para com elas se mascarar, afim de nao 
ser reconhecido. Contemporaneamente 
todos cortam também pecíolos s¿cos e 
torcem cordas com o broto da mesma 
palmeira para mais tarde confeccio
nar dois grandes cilindros de pecíolos 
de folhas de buriti. Aproveitam a oca
siáo para fabricar muitos paríra-dóge 
e iwQr~J.?Qe, ambos instrumentos mu
sicais de sopro. Terminados tais pre
parativos, cada grupo, ao som de to-

dos os instrumentos que possui, volta 
para a alde~a, procurando deixar lar
gos rastos a fim de dar a entender que 
sao muitas as almas que participam 
do jogo. De vez em quando param e 
fazem um ípa, reuniao, com a mesma 
finalidade. Regulam a marcha de tal 
forma a entrarem na aldeia ao cre
púsculo. Os do oriente chegarao antes, 
pois, sendo almas, tem a favor a cor
renteza dos rios que, no reino dos mor
tos, correm de oriente para ocidente. 
Os do outro grupo, por terem a cor
rente contrária, chegarao depois. Em 
outras palavras, o primeiro grupo per
corre um caminho em declive e o se
gundo marcha por terras em aclive. 
' A tarde do mesmo dia os homens que 
ficaram na aldeia enviam um mensa
geiro a choupana dos BaágQ Íel}áge, 
C9J.?ugimJ,ge. Ele, colocando u'a mao 
sobre a cabec;a de um chefe, pede-lhe 
que de providencias para comec;ar urna 
grande ca9ada. Este concordando, ema
na ordens que logo sao aceitas com 
grande alegria e altos gritos pelos 
homens da choupana central, os quais 
imediatamente convidam o arc?e f;! 
-awára áre, xama das almas, para que 
inicie o canto de cac;a. É nesta altu
ra que o grupo do oriente dá os pri
meiros sinais de sua chegada. As mu
lheres, espantadas, desatam em altos 
gritos para avisarem todos da chega
da das almas. Os homens, para fingir 
que nao as ouvem, aumentam cada 
vez mais a intensidade de seu can
to. Improvisamente todos sossegam, 
criando-se assim urna atmosfera de si
lencio que permite ouvir distintamen
te o grito dos que vem do oriente. :Este 
é o sinal para o reinício do vozerio, 
pranto das mulheres e canto dos ho
mens. No meio dessa algazarra infer
nal, as mulheres aprontam nQa kúru, 
água com tabatinga, e os homens, m~, 

131 



cigarros, que deverao ser oferecidos 
as almas que se aproximam. Entretan
to a assuada vai acalmando-se e os ho
mens saem da aldeia ao encontro dos 
que vem do oriente para oferecer-lhes 
os cigarros. Depois disto, estando a 
aldeia em perfeito silencio, os atores 

, . 
acercam-se, mas ao m1n1mo rumor pa-
ram e voltam como que amedronta
dos. Com tais pantomimas chegam, fi
nalmente, ao meio do pátio da aldeia. 
Ouve-se entao o grito dos que vem do 
ocidente. Os homens encaminham-se 
também na direc;;ao <lestes e lhes ofe
recem cigarros e um pá:ga, instrumen
to musical de sopro, pois eles nao o 
tinham. Com cerimonia~ análogas as 
dos companheiros, chegam ao pátio 
onde se reunem aos do primeiro gru
po e com eles dao algumas voltas pela 
prac;;a com passos de danc;;a. A seguir 
todos os a to res dei tam-se e sao reco
bertos de f olhas de palmeiras. Os ho
me ns que haviam ficado na aldeia 
executam entao um canto. Após terem 
terminado, levantam-se todos, dao 
urna volta pela aldeia e recolhem-se 
a choupana central. Logo a seguir 
um mo<;o entrega ao arc?e ~!-awára áre, 
xama das almas, um bápo k\lriré\1, 
grande maracá, para que convide as al
mas a beberem nQa kúru, água bar
ren ta. Para tal fim ele, sozinho, canta 
no pátio. A aldeia toda deve estar em 
rigorosíssimo silencio e as mulheres 
e crian<;as bem fechadas em casa. Ter
minado o canto, os atores saem da 
choupana central e, juntamente com o 
arQe ~!-awára áre, vao ao pátio beber 
o nQa kúru. Voltando depois ao bái 
má.:ga gejéW\l, despem-se das folhas 
que os cobriam, as dependuram nele e 
retiram-se, um por vez. Devem, po
rém, revezar-se para que o canto nao 
se interrompa durante a noite toda. Os 
atores quando estao na choupana cen-
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tral revestem-se sempre das folhas de 
buri ti. Entretanto alguns moc;;os diri
gem-se as choupanas dos chefes para 
buscar maracás e diademas de penas 
de arara que colocam no centro do 
pátio. Os chefes reunem-se perto dos 
objetos que lhes sao entregues pelos 
moc;;os. Durante tais preparativos, um 
grupo de rapazes da metade dos :i;:~e

ráe passa de choupana em choupana, 
na metade dos T\lgarége, para convi
dar a todos, homens e mulheres, para 
um grande canto. A mesma coisa faz 
um grupo de T\lgarége na metade dos 
:i;:~eráe. Assim todos, levando esteiras 
e ti<;óes acesos, vao sentar-se no pá
tio. As mulheres, durante o trajeto, 
procuram esconder o rosto para nao 
verem o bái má:ga geJéW\l onde estao 
os que personificam as almas. Estando 
todos prontos, os chefes entoam um 
canto executado por cantores assenta
dos. Terminado este, as mulheres re
colhem-se para as próprias choupa
nas e os homens para o bái má:ga ge
JéW\l, onde executam outros cantos. 
Com o raiar do dia parte dos moc;;os 
vai buscar os pecíolos de folhas de pal
meira buriti, cortados na véspera. 
Os que ficam no bái má:ga geJéW\l, en
tretem-se com pequenas representa
c;;óes como ~ Ikaiáre-dóge ArQe, os Tv.- . , . 
cadores de Ika ; ~ K\lri-dog~g\1 Ar9~, 
o Anciao ; ~ Kurugúg9e Ar(>e, os Ga
vi6es-Caracaraís. As mulheres, nas pró
prias choupanas, preparam ruingaus e 
bolos para alimen tarem os homens do 
bái má:ga ge!éw\l. Duas, do cla dds 
lwagúgu-dóge, váo a floresta retirar 
duas largas faixas de entrecasca para 
envolverem os futuros cilindros de pe,. 
cíolos de folhas de buriti. Pelas tres 
horas da tarde, muitos pais ornam os 

. iág\1-máge, representantes dos próprios 
filhos finados, com pasta de no:gógo, 
urucu, e pó de carváo. Revestem-lhes 

• 
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também os antebra9os com penugem 
de aves, colada com resina. Outros 
homens, contemporaneamente, acabam 
de aprontar os dois maríºQ-dóge, ci
lindros de pecíolos de folhas de bu
r~ti, dentro do bái máºa geJéw\l. Ao 
mesmo tempo outro grupo cerca com 
folhas de palmeiras o pátio fronteiri-
90 a choupana central. Terminada a 
cerca, os dois cilindros sao colocados 
em pé, um perto do outro, no espa90 
cercado. Estando assim tudo prepa
rado, os a to res saem do bái máºa ge
JéW\l, em tres grupos, sendo o último 
formado por .antigos iáº\l·máge, repre
sentantes de finados. Cada grupo, . su
cessivamente, com marcha acelerada, 
rodeia os cilindros emitindo a inter
valos o grito das almas: káe, káe, e 
em seguida contorna também o espa90 
cercado. Concluídos esses prelimina
res, um membro do cla dos Iwagúºu 
-dóge Ce\?egiw~ge tomando pela mao 
um iáº\l' posslvelmertte do cla dos Kíe 
Cel?egi~ge, acompanha-o numa volta 
ao redor do maríºQ im~º\l' cilindro 
maior, e lho entrega. O Ki~º\l' agar
rando-o com ambas as maos, faz tenta
tivas de levantá-lo. Logo em seguida 
um Iwagúºu C9\?ugíW\l repete as mes
mas práticas com um iáº\l' posslvel
mente do cla dos BaáºQ ie\?áge Cel?e
gi~ge, fazendo-lhe a entrega do ma
ríºQ ª~º\l' cilindro menor. Ato con
tínuo, um mo90 entrega a um BaáºQ 
iél?a um grande maracá . para que 
execute um canto. Antes da execu9ao, 
este é recitado . pelo pai do fi
nado representado pelo Ki~º\l que 
recebeu o maríºQ im~g\l. Iniciado o 
canto, o Ki~d\l ergue e segura sobre os 
joelhos o cilindro, acompanhando com 
pequenos movimentos o ritmo do can
to. Cerimónia análoga desenrola o 
BaáºQ Jél?a Cel?egíw\l com o marígQ 
ar~º\l· Depois ambos levantam o ci-

Chefe bororo entre os dois cilindros, notan
do-se a ornamenta9ao dos mesmos que con-

. siste em dois ricos kíga-dóge, pregos de pe
nas de araras, próprios da r epresenta9ao -+ 

Máºo A~urararéi.t A~e, mas usados na oca
siao em que foi tirada esta fotografia por 
falta dos adequados a esta manifestac;ao 

lindro e o colocam em pé sobre as ca
be9as e ao acompanhamento dos ma
racás, sem canto, dan9am aos pulos. 
Podem repetir a dan9a tan tas vezes 
quantos sao os defuntos que eles even
tualmente representam, caso tenham 
for9a e habilidade suficientes. A se
guir outros pares dan9am também. É 
de se notar a elevada dificuldade do 
jógo que exige indivíduos capazes de 
manterem o equilíbrio instável daque
las gigantescas rodas, pausadas verti
calmente sobre a cabe9a e equilibra
das com as maos. Terminada a dan-
9a, os cilíndros sao abandonados e os 

Dan9at ino empenhado em levantar sóbre a 
cabe9a um dos cilindros 
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Os dois cilindros equilibrados sóbre as ca
be9as dos dan9arinos mediante o auxílio 
de companheiros 

atores, depois de terem dado urna vol
ta ao redor do pátio cercado, com 
passo de dan9a, acompanhados pelo 
som do páua e do f~a, ambos instru
mentos musicais de sópro, entram no 
bái máua geJéwv. Retirada imediata
mente a cerca, um chefe, ao chocalhar 
de grandes maracás, acolitado por 
homens e mulheres, executa um canto 
diante das duas rodas. Ao crepúsculo, 
dentro do bái máua gejéw\I, tres ín
dios, um a oriente, outro a ocidente 
e outro no centro, emitem, sucessiva
mente, um grito prolongado que ter
mina com voz tremula, seguido de urna 
espécie de gemido. A eles os demais 
respondem com urna vozeria que indi
ca a saída das almas e que encerra 
a representa9áo. 1 Quase sempre esta 
é também execu\~da no ciclo fúnebre, 
com algumas peqtienas variantes. Para 
noc;óes -+ Marí~Q Arc}e, os Buritis. 1 A 

' . 
6rigem lend'ária d0s dois cilindros re-
lata-se numa tradi9áo que narra a pes
cober~a casµal dos mesmos por parte 
de dbls membros do clá dos Iwagú~u 
-dóge, chamados -B\l!Qre Agá~\I e Ta
~úgo. Iam subindo as margens do 
P9gV.~Q Ceré\I, r. Sao Louren90, junta-
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mente com outros bororo, quando vi-
ram urna batida. Seguindo-a encontra
ram dois cilindros de pecíolos de fó
lhas de buriti, dos quais reservaram-se 
a propriedade. 

2.9. Arc}e :e-l!l~lV 

- * arc}e, almas ; t;, ( d )elas ; n;t~r\I, 

cac;ada [ cac;ada das ahnas]. Ca9ada em 
honra as alma~' des.tinada especial
mente a abater urna on9a como -+ mc}
ri, retribuic;áo aos parentes de algum 
finado. É denominada também -+ Arc}e 
:e-~Q~\I· 1 Antes que representac;ao, é 
urna manifesta9áo social e coletiva, 
realizada posslvelmente poucos dias 
após a inumac;áo provisória de um de
funto. Indispensável, nesta expedi9ao, 
a presenc;a do -+ arc)e maíwv, alma 
nova, ou seja, do representante do fi
nado. Os ca9adores iniciam as ativi
dades na véspera, a noitinha, com urna 

Bororo dan<;ando com um cilindro 
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Ca9adores reunidos no ~ ípa antes do ArQe ~-:gi~r9, Ca9ada das Almas 

refei9ao em comum no bái má:g.a ge
JéW\l, choupana central. Terminado o 
banquete, reunem-se na cabana do fi
nado e entoam cantos que duram toda 
a noite. Caso o cadáver já tenha sido 
exumado, os cantos sao feítos na chou
pana central. Entretanto o xama das 
almas evoca-as e avisa-as da próxima 
ca9ada para que estejam prontas com 
arcos e flechas. Ao amanhecer os ín
dios reunem-se num lugar qualquer 
que recebe o no~e de ípa, nas proxi
midades da aldeia, e disp6em-se· em 
círculo, tendo no meio o xama que 
novamente evoca as almas e indica a 
dire9ao em que a ca9a será mais fa
vorável. O bári, xama dos espíritos, 
nao exerce suas fun96es, salvo na au
sencia do xama das almas ; chama, 
porém, os espíritos e nao as almas. Se 

por acaso nenhum dos dois estiver 
presente, os índios, tendo-se · afastado 
do ípa, evocam os ~ MQ!O BQ~\l-dóge 
Arc}e, Espíritos Brotados da Terra. Du
rante esta ca9ada qualquer animal 
pode ser abatido e as suas carnes; sem
pre respeitando os direitos de prima-. 
zia do bári para certos animais, sao 
comidas em comum. A fera m<)ri, re
tribui9ao, pode ser abatida também 
em ca~adas individuais, o que acon·· 
tece o mais das vezes. 

2.10. Arc}e ~:g.-Qgwagegc}g\l 

- * arQe, almas ; ~n, elas ; Qgwa

gegc}gt.t, alimentado [almas alimenta
das]. Ágape das Almas. 1 Antes que re
presenta~ao, é um banquete ritual or
ganizado durante os funerais OU" em 
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qualquer ocasiao. Tem como finali
dade a· alimentac;ao dos que represen
tam almas. 1 No crepúsculo da véspera 
do dia escolhido, um moc;o do cla dos 
Iwagú9u-dóge C9ºugiw-Q.ge vai a chou
pana do chefe do cla dos Baá9Q Jeºáge 
Ceºegiw-Q.ge e, pousando-lhe u'a mao 
sobre a cabec;a, diz-lhe ~ De-se de 
comer as almas, a1piré\l, bolo, kuia9á 
kúru, canjica, etc. Entrementes os ho
mens, que se acham na choupana cen
tral, assobiam prolongadamente em 
sinal de aprovac;ao e, depois de terem 
recebido a ordem solicitada de ban
quetear, emitem um vigoroso grito de 
satisfac;ao: wó ... Passados poucos ins
tantes, outro moc;o entrega um par de 
maracás a um chefe para que dirija 
um canto e convide por meio dele as 
almas ao ágape do dia imediato. De
pois de os índios terem-se entretido 
nisto algumas horas, vao descansar. Na 
manha seguinte, antes da aurora, um 
dos moc;os repete a cerimonia da noite 
anterior : entrega os maracás a outro 
mestre de canto, se houver; em caso 
contrário, ao mesmo. Com isto iniciam ! 

um novo canto que cessa ao despontar 
do sol. Os homens pennanecem sem
pre na choupana central a discursar 
e a narrar reclprocamente as próprias 
aventuras, ocupando-se no preparo de 
arcos e flechas. Cerca das nove horas, 
soltam o grito káe· que, na intenc;ao 
dos bororo, é a voz das almas. Querem 
indicar que estas acabam de chegar 
na choupana central. Pela terceira vez 
um mestre de can to recebe os maracás 
e todos cantam ainda quase por urna 
hora. Entretanto as mulheres, nas 
próprias cabanas, preparam a refei-
9ao. No apresto e na repartic;ao das·
iguarias vem respeitada a lei das me
tades e das uni6es matrimoniais. Isto 
aliás1 torna-se fácil porque cada urna 
cozinha alimentos para o marido que 
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é da metade oposta, e este os distribui 
entre os membros da sua metade, de 
modo que ninguém consome alim~
tos do próprio cla. Quando tudo está 
pronto, cada mulher avisa seu esposo 
que vá logo buscar o recipiente para 
levá-lo a choupana central. Chegando 
numa das entradas, pára na soleira 
até que um de dentro vá receber a 
vasilha. Neste instante os outros emi
tem o grito káe que s.e repete todas as 
vezes que chega urna panela cheia. Se 
o banquete é feito para determinada 
alma, o pai do finado nao toma parte 
na refei9ao. Quando todos se tem ali
mentado, um grito semelhante ao re
boo de um trovao precede outro ~'wó" 
que marca o término da refeic;ao. 

2 .11.. Ar9e :t:-r~~ 

- * ar9e, almas; ~, (d)elas; r~~, 
danc;a [ danc;a das almas]. Danc;a das 
Almas. 1 Designac;ao de urna dan9a que 
pode ser efetuada durante os funerais 
ou fora deles. Neste último caso o bo-. 
rQrQ, pátio em frente a choupana cen
tral, é cuidadosamente vedado com fo
lhas de palmeiras, pois a danc;a é in
terdi tada a mulheres e crianc;as. 1 Feita 
a tardinha, é precedida normalmente 
pelo ~ Ar\)e :t:n-Qgwage~Q~\l, Ágape 
das Almas. Tomam parte nela os iá9\l 

f -máge, _representantes das almas, cin
, gindo o parf~o, grande diadema de pe

nas de arara, e envergando outros en
feites. Saltitam ao som do bápo rógu~ 
pequeno maracá agitado pelo ar\)e ~! 
-awára áre, xama das almas, e do pána, 
instrumento musical -de sopro. A ceri
monia termina com ofertas de cigar
ros e água com tabatinga ao xama. 

2.12. Ar\)e :t:-!awuj~~\12 
- ~'( ar\)e, almas; ~, (d)elas; tawuJ~-

9\l, representac;ao [representa9ao de 
almas]. Longo ciclo de representac;6es 



• 

Fase do ArQe ~-r~rv,Dan<;a das Almas. Note-se o chefe da dan<;a, a esquerda, envergando 
roupas que pertenceram ao finado em cuja honra se faz a representa<;áo 

para as aln1as. ! Nao se <leve confun
dir com ---) ArQe 1;:-!awuj~~\h, que é a 
denominac;ao global de tódas as re
presentac;6es dos bororo. Esta repre
sentac;ao, pelo contrário, é urna festa 
que praticamente se prolonga pelo es
pac;o de um ano. i Acontece, as vezes, 
que os iá~\1-máge, representantes de 
alguns defun tos, ou ou tros, nao con
sigam matar urna onc;a que sirva de 
~ mQri, recompensa aos parentes de 
um morto, mesmo depois de muito 
tempo. Neste caso, como que para sa
nar a demora, os bororo promovem, 
em homenagem aos defuntos cujos pa
rentes ainda nao receberam o mQri, 
um longo período de festejos, no qual, 
em certas passagens, sao usadas tam
bém longas cabeleiras postic;as de fi
bras de tucum. A maiór parte das so
lenidades é realizada no hái m~a ge
]éW\l, choupana central. Costuma-se 
abrir este ciclo no comec;o da estac;ao 
da chuva e fechá-lo com o fim da es
tac;ao da seca. Consiste essencialmen
te ern danc;as e cantos ao redor dos 
powári-dóge arQe, instrumentos musi-

cais de sópro, lembranc;a de defunto. 
Durante tódas essas manifestac;6es, os 
iá~\1-máge, i.e. os representantes dos 
defuntos, devem-se manter afastados 
da própria família, mulher e filhos, e 
viver no hái máºa gejéw\1, choupana 
central. Isso importa um grande tra
balho as mulheres, que devem conti
nuamente preparar refeic;6es e mandá
las aos maridos ou filhos, e um pesado 
sacrifício aos iá~\1-máge. Vige a su
perstic;ao de que aqueles que coabita
rem com a mulher nesse tempo proibi
do morrerao cedo. Tal ameac;a dá fór
c;a a proibic;ao e, juntamente com esta, 
torna bastante antipática e indesejável 
a representac;ao. 

2.13. ArQe G\iºQro 

- * arQe, almas ; g\lºQro, putrefa
c;ao [almas putrefactas i.e. almas bur
ladas]. Almas Burladas. 1 É um con
junto de representac;6es realizadas no 
bái máºa gejéwt.t, choupana central. 
Quando as condi96es atmosféricas im
pedem alguma cac;ada oficial, os bo
roro, que na ocasiao sao considerados 
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arc}e, almas, sentem-se como que enga
nados ou burlados pela chuva que lhes 
estorva os planos, e procuram trans
correr o dia em alegres passatempos, 
reunidos sob a denominac;ao genérica 
de Arc}e Gti!?c}ro. 1 Na véspera do diada 
representac;ao os homens reunem-se no 
bái m~a gejéw\I, choupana central, 
onde colocam o necessário para a festa 
e onde devem passar a noi te· de pron
tidáo, com arcos e flechas, como se 
na manha seguinte tivessem que par
tir realmente para urna cac;ada. Ama
nhecido o dia, executam as manifes
tac;oes que passamos a descrever. 

a. Pári Arc}e - * pári, ema ; arc}e, 
animal primacía! [ave emal A Ema. A 
representac;áo é privativa do clá dos 
Kíe. 1 Um membro do clá dos Kíe Ce
!?egi~ge, segurando pela máo um 
membro do clá dos Iwagúºu-dóge Ce
!?egiwt~ge, leva-o ao meio do bái mán.a 
geJéW\I e o recobre com um b~!Q, es
teira de broto de buriti, flexível e 
muito usada, querendo com isto dar
lhe a aparencia de ema. Pode também 
substituí-la por fólhas. Depois de con
venientemente mascarado, o ator dá 
algumas voltas imitando comos passos 
o andar da ema. Os índios, entretan
to, com pequenas flechas despontadas, 
procurarri alvejá-lo até que urna flecha 
atirada numa parte vital provoca a 
pseudo-marte do animal. Logo a se
guir a esteira ou os galhos sao leva
dos ao bári, xamá dos espíri tos, como 
se levaria a ave verdadeira, pois é-lhe 
reservada. 

b . Kíe Arc}e - * kíe, antas; arc}e, 
animais primaciais [ animais antas J. 
As Antas. A representac;ao é privativa 
do clá dos Kíe. 1 Um membro do clá 
dos Kíe, segurando pela máo um mem
bro do cla dos Aróive CQ'!?ugiw*ge, le
va-o ao centro do bái máºa gejéw1¡1, 

138 

choupana'' central, para interpretar o 
Kí lm~º\I' Anta Macho. Este cinge na 
cabec;a um paríko, grande diadema de 
penas de arara. Em seguida, com ceri
mónia identica, leva um membro do 
clá dos Api!?Qrége, que interpretará o 
Kí Ar~º\I' Anta Femea, com outro 
graride diadema de penas. Repete 
pela terceira vez o mesmo cerimo
nial com um membro do clá dos 
Iwagúºu-dóge Ce!?egiw*ge, que per
sonificará o Kí Óro, Anta Filhote, 
e usará como adorno um ~!?* keJéW\l, 
viseira de penas. Estando os tres ató
res prontos, repete-se com eles urna 
cac;ada simulada como no caso do Pári 
Arc}e. Depois os bororo levam para as 
próprias habitac;oes fólhas e galhos 
adrede preparados, como se fóssem pe
dac;os de anta esquartejada. 

c. Baru!?árv Arc}e - * Baru~ár1¡1, de
signac;áo de certo espíri to ; arc}e, espí
ri to [ espírito Baru'!?ár1¡1 J. O Espírito 
Baru'!?árv. 1 Um membro do clá dos 
BaáºQ Je'!?áge C9l?ugiw*ge, tendo rece
bido um paríko, grande diadema de pe
nas de arara, danc;a no meio do bái 
máºa gejéwv. aos pulas, com os dois 
pés juntos. A intervalos grita: "Baru-

'!?árv; Baru'!?árv". Terminadas todas 
estas manifestac;6es, os homens fazem 
um ágape em comum, preparado pelas 
mulheres como no ~ Arc}e :t;:u.-Qgwage

(~º\l' Ágape das Almas. 
1 

2.14. A!urúa Arc}e 

- -:< A!urúa, designac;ao de urna per
sonagem lendária ; arc}e, personagem 
lendária [a personagem lendária A!u
rúa J. A!urúa. 1 O a tor é um só, reves
tido completamente de urna descomu
nal armac;áo de taquaras, de forma- có
nica, encimada por urna grande meia
lua de metal ( antigamente tal vez .. de 
prata), com os cornos voltados para 



baixo. A máscara, que quer assim re
presentar A!urúa, leva também cabe
leira posti9a e comprida tanga que a 
reveste totalmente. O dan9arino desem
penha o seu papel, saltitando ao redor 
da sepultura provisória. 

2.15. Báe Ar\)e 
- * háe, urubus-rei; ar\)e, animais 

primaciais [as aves urubus-reil Os 
Urubus-Rei. 

2.16. Bakoróro-dóge Ar\)e1 

- * Bakoróro, designa9ao de um 
herói lendário; dóge, suf. pl. ar\)e, an
tepassados [os an tepassad?s Bak?róro 
e companheiro I!ti~\)re J. Os Antep :t.ssa
dos Ba~oróro e I!\lQQre. ! Esta deno
mina9áo indica urna representa9áo de 
dais heróis e ch ef es lendários, cha
mados Bakoróro e I!\tQQre. A personi
fica9ao é privativa do cla dos ArórQe, 
que a fazem representar por um Baá4Q 
ié1?a Ce1?egÍW\1 B\le. J;:-ia4a4áw\l, que 
encarna Bakoróro, e por um Baá4Q 
iéQa CQQUgÍW\l B\)e J;:-ia4a4áW\1, que 
representa I!\lQ\)re. Nao se <leve con
fundir com Bakoróro-dóge Ar\)e2, e 
pode ser denominada também I!\lQQre 
-dóge Ar9e. 1 Os intérpretes dos dois 
heróis tem os membros superiores, 
até a metade dos antebra9os, os mem
bros inferiores até a barriga da perna, 
e os rostas, desde a base inferiores 
do nariz até a altura do peito, pinta
dos em preto com pó d~ carváo. O res
to do carpo é desenhado em largas lis
tras latitudinais pretas de pasta de car
váo, alternadas com listras vermelhas 
de pasta de urucu. As de I!\lQQre tem 
as orlas bordadas de penugem branca, 
colada com resina. Erguidos na cabe9a 
e amarrados aos cabelos, Bakoróro os
tenta dois grandes pregos de penas ver
.melhas de arara e I!\lQ\)re, outros de 
penas vermelhas e amarelas do mes-

Esquema da pintura somática de I!1,1Mre 
denominada Ba~orór~dóge ~·~úgo, pintura 
de Ba~oróro e companheiro 
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ArQe ~-!awuj~~\11 

mo pássaro. Bat5.oróro empunha um 
í~a e I!\ll.:?(>re um páº'ª' ambos ins
trumentos musicais de sópro. As cos-
tas presa na cintura com um áe, cor-
del de cabelos humanos, e no peito com 
urna embira, levam urna espécie de 
gigantesca raqueta de tenis, obtida 
com redes de pescar adaptadas a um 
aro de taquara e enfeitadas com tufos 
de penas. O conjunto do dan9arino 
com o adorno denomina-se --+ ké, mor
cego, por assemelhar-se na fantasía bo
roro a este quiróptero. Os atores, assim 
prontos, partem do --+ aíj~ ml)ga, pe
quena área limpa a várias dezenas de 
metros da aldeia. Ao chegarem eles no 
pátio, atores de outras representa96es, 
eventualmente presentes na choupana 
central, váo-lhes ao encontro, mas logo 
regressam correndo como que aterro
rizados e evitando que os Bat5.oróro 
-dóge Ar(>e os toquem com os seus 
grandes enfeites, o que seria de mau 
agouro. Terminada esta pantomima, 
corne9a a representa9áo propriarnente 
dita que consiste nurna dan9a dos dois 
ao redor da sepultura provisória, ao 
toque dos instrumentos que carre- \ 
gam. J Esta representa9ao é claramente 
distinta de sua homónima Bakoróro 
-dóge Ar(>e2. Colbacchini e outros, entre 
os quais Colbacchini-Albisetti, confun
dem estes heróis com os gemeos da 
representa9ao seguinte ( Colbacchini 
[ 1925 J : 177-88 ; Colbacchini-Albisetti 
1942: 189-96). 

2.17. Bat5.oróro-dóge Ar(>e::? 
- * Bat5.oróro, designa9áo de urna 

personagem lendária; dóge, suf. ·pl. 
ar9e, antepassados [os antepassados 
gemeos At5.an}.io B9t5.~(>ri e t:igáwa 
Áre]. Os Gemeos At5.an}.io BQt5.Q~Qri e 
t:igáwa Áre. 1 Mais do que represen
ta9áo é a personifica9áo dos gerneos 
lendários Akan}.io BQt5.Q~Qri e t:igáwa 
Áre. Denominam-se Bat5.oróro-dóge 
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Esquema da pintura somática de Ba~oróro 
denominada Ba~oróro-dóge ~'~úgo, pintura 
de Ba~oróro e companheiro 

• 
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Dan9arino usando as pinturas somáticas de 
I!\l~Qre numa dan9a noturna 

Ar9e porque tem a pele pintada como 
a dos intérpretes da representac;ao an
terior, desprovida, porém, de penugem. 

2.18. Bakugú1p9e Ar9e 

- * hakugú1p9e, gavioes-requirita; 
ar9e, animais primaciais [as aves 
gavioes-requintaJ. Os Gavioes-Re
quinta. 

2.19. BapáIV KágQ Jel]áge Ar9e 

.- * ? Os Espíritos Bapár\l Ká4Q Je
l]áge. 1 A representac;ao é privativa do 
cla dos Kíe que a mandam executar 
pelos membros do cla dos ArórQe, os 
quais levam fartas amarraduras de fo
líolos de broto de babac;u, espalhadas 
pelo corpo todo. 

2.20. BQ~r\l Kiári-dóge Ar9e 
- * hQ~I"\l, calor; kiári, nao vonta

de; dóge, suf. pl. ar9e, animais prima
ciais [aves que afugentam o calor e 

por isso vagueiam nas horas mais 
quentes J. As Seriemas. 

2.21. BQk999re Ar9e 
- * hQkQ99re, tatus-canastra; arQe, 

animais primaciais [os animais tatus
canastra l Os Tatus-Canastra. 1 A re
presentac;ao é privativa do cla· dos BQ
~Q99ri J;~eráe que escolhem dois mem
br<:>s do sub-cla dos Iwagúgu-doge Ce
Qegiw\Íge para interpretá-la. 1 O BQ~Q-
99ri C9réu, Tatu-Canastra Preto, é per
sonificado por um lwagúgu-dog~g\l 

Cel]egíW\J.. Tem a cabec;a, rosto e cor
po, recobertos de pasta vermelha de 
urucu. Gorjeira, maos e pés, pretos de 
pó de carvao. Em todo o corpo osten
ta tenues listras latitudinais com nu
merosos pequenos apendices normais 
a elas, também pretos, que pretendem 
imitar a carapac;a do tatu-canastra. No 
rosto, um risco preto atravessa a fron
te e desee aos lados dos olhos até a 
altura das narinas. O BQ~QgQri Kuja-

Dan9arino representando o BQ~Q~Qrl CQ.ré\l 
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guré1¡1, Tatu-Canastra Vermelho, é in
terpretado por um lwagú~u-dog~~\l 

CQQUgÍW\l. Apresenta as mesmas pintu
ras que o companheiro, com a dife
ren9a de que as pinturas pretas sao 
substituídas por outras de pasta ver
melha de urucu, salvo a listra facial, 
que permanece preta. ! A representa9ao 
consiste no seguinte: saindo da chou
pana central, onde tem recebido as pin-

. turas, os dois atores empunham um 
ramo a guisa c;le cavadeira e vao dan-
9ando ao redor da sepultura provi
sória ónde, depois de algumas voltas, 
cavam um pouco a terra, um a cabe
ceira e outro aos pés do defunto a imi
ta9ao dos tatus-canastra que represen
tam, retirando-se em seguida. 

2.22. BQkQl!l\l·dóge Ar(>e 

-. * BQkQl!l\l·dóge, designa9ao de 
certos espíritos ; dóge, suf. pi. ar(>e, es
píri tos [ espíri tos BQkQl!l\l·dóge J. Os 
Espíritos BQl5QJ!l\l·dóge. 1 A represen
ta9ao é privativa do cla dos BaágQ \ 
ieQáge CQQUgiwt;íge que convidam ,. 
dois membros do cla dos ArórQe para 
executá-la, personificando os espíri
tos. ! Os atores nao levam nenhum 

' 
enfeite ou pintura especial. Empu-
nhando urna longa vara, em cuja su
midade tem amarrado um pauzinho a 
guisa de gancho, saem da choupana 
central e, correndo pela aldei.a, pro
curam pór tudo que encontram em de
sordem e alvoro90, por meio das va-, 
ras. Por fim acercam-se da sepultura 
provisória e, depois de te-la rodeado 
algumas vezes, deixam as varas sobre 
a mesma e retiram-se. 

2.23. B«)ku Mógo-dóge t\r(>e 

- * BQku Mógo-dóge, designa9ao de 
certos espíritos; ar(>e, espíritos [espí
ritos Bc)ku Mógo-dógel Os Espíritos 
BQl5u Mógo-dóge. 1 A representa
<;ao é privativa do cla dos BaágQ Je-
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Esquema da pintura somática do BQ~Q~Qri 
CQrét.t denominada hQ~Q~Qrl b(> ~Qrét.t, ca· 
rapa~a preta do tatu-canastra 



Qáge CeQegi~ge, que convidam os 
Aróive para interpretá-la. 1 Os ato
res tem o corpo todo revestido de pas
ta vermelha de noº-ógo, urucu; cingem 
um paríko, grande diadema de penas 
de araras, e empunham arco e fle
chas. 1 A representac;ao consiste no se
guinte: saindo da choupana central, 
aproximam-se muito vagarosamente 
da sepultura provisória e persistem 
em ·rodeá-la até que um BaágQ iéQa 
CeQegíw\l lhes tire os diademas, arcos 
e flechas. Em seguida todos se re
colhem. 

2.24. Bokwo}éQa-dóge Arc)e 
- * BokwoJéQa, designac;ao de cer

to espírito; dóge, suf. pl. arc?e, espíritos 
[espíritos Bokwo}éQa-dóge]. Os Espíri
tos Bokwo}éºa e Companheiro. Esta 
representac;áo é denominada também 
Bt}.r~ Ikaºéo-dóge Arc)e. 1 É privativa 
do clá dos Kíe, que convidam um Aro
IW9\l CeQegíw1;1 e um Aror9~g1;1 CQ
ºugíw1;1, para executá-la. 1 BokwoJéºa 
é interpretado pelo Aror~g\l Ceºegí
W\l que leva as seguintes pinturas e 
enfeites: o corpo todo é revestido de 
pó de carváo, exceto os cabelos que 
sáo espalmados de pasta vermelha de 
urucu; semeadas pelo corpo, em 
grandíssirno número, pintas bran
cas de nQa, tabatinga; na cabec;a, a 
guisa de coroa, na parte superior dos 
bíceps, nos pulsos, nos joelhos e nos 
tornozelos, brotos de nQígQ, palmeira 
babac;u. Bt}.r~ IkaQéo, é personificado 
pelo Aroiv~9\l CQ11ugíw1;1 e ostenta: 
cabelos, rosto e corpo untados de pas
ta vermelha de urucu .: membros su
periores, até a metade do antebrac;o, 
e membros inferiores até a barriga da 
perna, recobertos de pó de carváo 
com discozinhos brancas de n<}a, ta
batinga, a semelhanc;a dos que tem o 
companheiro em todo o corpo ; um lon
go retangulo, também preto, com os 

Esquema da pintura somática do BQ~Q~Qri 
Kujagurél;l denominada bQ~Q~Qri bQ kuja
gurél;l, carapa9a vermelha do tatu-canastra 
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mesmos discozinhos, partindo da fron
te, atravessa o rosto e vai até a altu
ra do peito; leva também brotos de 
babac;u como o parceiro. Ambos usam 
ao redor dos olhos aros de palha, a 
semelhanc;a de grandes óculos, os 
quais querem imitar os olhos do kúgu, 
coruja --+ kúgu j'Q~\l· I A representac;ao 
consiste no seguinte: saindo da chou
pana central, com urna mao nos lábios 
e com outra empunhando urna vareta 
descascada, danc;am até a sepultura 
provisória onde, dando algumas voltas 
ao redor dela, emitem de vez em quan
do um ú. . . abafado. Depois deposi
tam as varetas sobre o túmulo e re
tiram-se. j Note-se que o uso desses 
"oculos" é destinado apenas a imitar 
os grandes olhos de urna coruja, de
vendo-se excluir as significac;6es que 
lhe atribui Lévi-Strauss ( Lévi-Strauss 
1957: 253 ). 

2.25. B\lr~gQg\lré\lge Ar<}e 

- * B1;1r~g9g1;1ré\lge, designac;ao de 
certos espíritos; ar<}e, espíritos [espí
ritos B\lr~gQg\lré\lgeJ. Os Espíritos 
B\lr~gQg\lré\lge. 1 É privativa do cla 
dos BaágQ ieJiáge CeJiegi~ge que es
colhem membros do cla dos ArórQe 
para executá-la, interpretando os es
píritos. 1 Os atores, em número inde
terminado, tem cabelos, rosto e corpo 

Danc;arino usando aros de palha que pre
tendem imitar os olhos da coruja kúgu 
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Qa denominada Bo~ojéQa-dóge ~'~úgo, 

pintura de Bo~wojéba e Companheiro 



Dan9arino usando a pintura somática de 
Byr~ I~aQéo denominada Bo~wojéQa-dóge 
~'ºúgo, pintura de Bo~wojéQa e Compa
nheiro 

revestidos de pasta vermelha de urucu. 
Nas costas, até a· altura das escápu
las e na frente até o peito, urna gran
de mancha triangular de pó de carváo, 
a guisa de gorjeira. Ma~e pés, pre
tos, pela mesma substancia. Em todo 
o corpo e membros, faixas latitudinais 
pretas de carvao nas quais se enfilei
ram losangos vermelhos de pasta de 
urucu. No rosto, um risco preto de 
verniz de pó de carváo atravessa a 
fronte e, circundando os olhos, che-· 
ga até a altura das narinas. 1 A repre
sentac;~io consiste no seguinte : os ato
res saem da choupana central e, em
punhando cacetes, correm pela aldeia 
e golpeiam tudo que encontram fora 
das habitac;oes; mesmo pec;as de alto 
valor para os bororo, como ceramicas, 
podem ser inutilizadas naquele pas-

Esquema da pintura somática dos :B\ir~g9" 
º\lrélJge ArQe denominada B\lr~gQ~\lrét;tge 
~'ºúgo, pintura · dos espíritos B\lr~gQ~\lrélJge 
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satempo, desde que nao estejam con
venientemente guardadas; depois da 
incursa.o, os atores acercam-se da se
pultura provisória onde depositam os 
cacetes, retirando-se em seguida. 

2.26. B\1r~ Ikal?éo-dóge ArQe 

- * B\1r~ Ikal?éo, designac;ao de cer
to espírito; dóge, suf. pi. arQe, espíri
tos [ espíri tos B\Ír~ Ikal?éo-dóge]. Os 
Espíritos B\1r~ I~al?éo e Companheiro. 
É outra denomina9ao da representa
c;ao ~ Bo~ojél?a-dóge Arc}e, Os Espí
ri tos Bokwojéºa e Companheiro. 

2.27. B\l!\lrQri-dóge ArQe· 

- * h\l!\lrQrl, pedra que cai ; dóge, 
suf. pi. arQe, ser primacial [pedras que 
caem]. As Pedras que Caem. 1 A re
presentac;ao é privativa do cla dos Pái-· 
wQe. 1 Os atores sao em número arbi
trário e nao levam enfeites e pintu
ras especiais. Esta manifestac;ao con
siste no seguinte: dois bororo, um in
terpretando o B\l!\lrQrl CQré\l, Pedra 
que Cai Preta, e outro o B\l!\lrQrl 
Kujaguré\l, Pedra que Cai Vermelha, 
aos pés de sepultura provisória, segu
ram na palma da mao direita, volta
da para cima, respectivamente urna 
pedra grossa achatada tingida de pre
to com pó de carvao e outra tingida 
de vermelho com urucu. A um sinal 
mútuo, imprimindo ~l' mao um movi
mento circular, acompanham com 
presteza e violencia o calhau até bater 
no solo. Se os movimentos sao síncro
nos e as pedras chegam ao chao ao 
mesmo tempo, é sinal de bom agouro; 
em caso contrário, os prognósticos nao 
serao favoráveis. Feíta a experiencia 
os primeiros dois, outras duplas re-, 

petem o exercício. 

2.28. Ciwáje Arc}e 

- * ~iwáje, urubu-cac;ador; arQe, ani
mal primacial [a ave urubu-cac;ador]. O 
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Urubu-Cac;ador. 1 A representa9ao é pri

vativa do cla dos Iwagúºu-dóge que 
convidam apenas um membro do cla 

dos BaáºQ ieºáge CQQugiw\Íge para in
terpretá-Ia. 1 O ator cinge um paríko, 

grande diadema de penas de arara, 

e tem os ·cabelos untados de pasta 

, vermelha de urucu. Um~ faixa p:reta 

de pó de carvao sobe por um ~ra~o, 

, atravessa o peito e desee pelo outro 

brac;o. Faixa identica, emendando-se 

no peito com a primeira, vai até a 
cicatriz umbilical. 1 Imitando o 'andar 
. 1 • 

do urubu, con~ os brac;o~ aberto·s·; dá 

algumas voltas ao redor da sepultura 

provisória, parando na cabec~ira, nos 

pés e por fim novamente na cabeceira, 

onde termina a representa9ao. Em se
guida retira-se. 

Bororo ornamentado com a pintura do r Ci
wáje Arcíe denominada ciwáje a!úgo, pintu· 
ra- do urubu-ca9ador 
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2.29. I~aiáre-dóge ArQe 
- 'lt í.~a, xustrumento musical de só

pro ; iáre, possuidor; dóge, suf. pl. 
arQe, objeto primacial [tocadores do 
instrumento íka]. Os Tocadores de 
Í)fa. 1 Esta breve representa9áo é pri
vativa do clá dos PáiwQe. 1 Pode ser 
executada em qualquer ocasiáo, como 
número individual ou como integran
te de alguma outra representa9áo mais 
solene p. ex. durante o ~ ArQe :t:-~l¡Íg\1 
AregQgl¡Í-i MarígQ Ka~g\1, e é interpre
tada dentro da choupana central. Dois 
homens do clá dos PáiwQe com urna 
breve dan9a de 'vaivém, tocam seu 
íka e depois sao substi tuídos por dois 
BaágQ Jeºáge, um CQºUgÍW\1 e outro 
CeºegíW\). 

2.30. I!\lºQre-dóge ArQe 
- · .,, I!\lºQre, designa9áo de um 

herói lendário; dóge, suf. pl. arQe, an
tepassados [ antepassados I!\lºQre e 
companheiro]. Personifica9áo dos he
róis lendários I!\l\?Qre e Ba~oróro. 

Pode ser denominada também ~ Ba
koróro-dóge Arc}e1. 

2.31. I!urawc)re-dóge ArQe 
* i!urawc}re, ta tus-da-floresta; 

dóge, suf. pl. arc)e, animais primaciais 
[os animais tatus-da-floresta]. Os Ta
tus-da-Floresta. 1 A representa9áo é pri
vativa do clá dos BQ~QgQri :t:~eráe, que 
convidam um membro do clá dos Baá
gQ Íe\?áge CQ)iugiwl¡Íge e outro do clá 
dos BaágQ ie]iáge Ce]iegiWl¡Íge para 
executá-la. O BaágQ Íél}a CQQUgÍW\1, 
porém, mand~ seu lugar a própria 
esposa que, nesta ocasiáo, se orna 
como se fósse um homem. 1 Ambos 
cingem um pa~o, grande diadema 
de penas de araras, e um kurugúgwa, 
coroa de penas de gaviáo-caracaraí. O 
corpo é ungido de pasta vermelha de 
urucu e pode levar outros enfeites 
como colares, braceletes, pulseiras e 
cintos. 1 Os dois atores, lado a lado, 

com passinhos la terais, giram ao re
clor da sepultura provisória, · parando 
várias vezes a cabec;.a e aos pés do de
fun to. Em seguida, sem ulteriores ma
nifesta96es, retiram-se. 

2.32. Iwára Arége ArQe 
- * iwára, vareta; áre1, possuidor; 

ge, suf. pl. arQe, ser· privativo [os se
res possuidores de varetas]. Os Pos
suidores de Varetas .. 1 É privativa do 
cla dos BaágQ ie)iáge Ce]iegiwl¡Íge que 
a fazem executar pelos Iwagúgu-dóge. 

Dan9arino revestido dé fólhas para a repre
senta9ao Iw~\l ArQe 

2.33. lwQg\1 Arc?e 
- * iwc)g\l, fólha ; ar9e, ser pri

macial [fólhasl As Fólhas. 1 A ·re-
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Ar(>e ~-!awuj~Q\11 

presenta9áo é privativa do clá dos 
lwagúgu-dóge que convidam a executá
la todos os ca9adores de ambas as 
metades que já abateram alguma fera 
como --+ m(>ri, retribui9áo, por oca
siao da morte de algum membro do 
cla dos Iwagúgu-dóge. ! Os atores no 
bái má:g.a gejéwt.t, choupana central, 
revestem-se completamente de fólhas 
de tatajuba, grande árvore da flo
resta, reunidas em feixezinhos, fixa
dos a urna espécie de grosseira rede 
de fibras de buriti que recobre o cor
po todo, enquanto um mestre de can
to, ungido de pasta de no:g.ógo, urucu, 
cingindo o parfko, gran~e diadema,, de 
penas de araras, e ou'tros adornos, 
en toa, acompanhando-o · com pequeno 
maracá, um canto para o início da re
presenta9áo IWQQ\1 Ar(>e. Duas mulhe
res, pertencentes respectivamente ao 
clá dos BQkQg(>rl J;:~eráe CQl]ugiw4ge 
e BQkQg(>rl ~eráe Cel]egi~ge, orna
das também de iWQQ\1 e de cocares 
de penas de aves a guisa de bracele
tes, estao-lhes aos lados de cócoras. 
Com as maos elas agarram-se os bi
rotes das temporas executando com 
u corpo movimentos oscilatórios de 
dan9a. Depois, todos, acompanhados 
por um mestre de canto, ao chocalhar 
de pequenos maracás, dirigem-se a se
pultura provisória que rodeiam várias 
vezes. Para terminar dáo algumas. pi
ruetas e retiram-se. 

2.34. Ja~ómea-dóge Ar(>e 
- * Ja~ómea, designa9áo de um es

pírito; dóge, suf. pi. ar(>e, espíritos [os 
espíritos Ja~ómea-dógel O Espírito 
iakómea e Companheira. ! A represen
ta9ao é privativa do clá dos Iwagúgu 
-dóge CeºegiWJJge que convidam um 
homem Ki~Q\1 e urna mulher BQkQg(>
ri J;:~erar~Q\1 Cel]egiw~gQ, para inter
pretá-la. O ator cinge um parí~o, gran
de diadema de penas de araras ; a 
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Esquema da pintura somática dos Iwára 

Arége AtQe denominada Iwára Arége ~'~ú
go, pintura dos espíritos Iwára Arége 
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atriz tem excecionalmente o cabelo 
penteado em -+ aípo, birote do occipí
cio; leva um ~ºQ. kejéw\l, viseira de pe
nas, e segura nas maos duas flechas em 
cruz. Os dois, indo a frente o homem, 
dan9am ao redor da sepultura provi
sória, primeiramente com passinhos 
laterais e depois com passinhos de vai
vém. Em seguida retiram-se dando por 
terminada a representa9ao. 

" 2.35. Jiríe ArQe 

- * jiríe, abelhas iraxins; arQe, se
res primaciais [os insetos abelhas ira
xins J. As Abelhas Iraxins. 1 A represen
ta9ao é privativa do cla dos Iwagú4u 
-dóge e é interpretada por membros 
de qualquer cla e de qualquer sexo. 
Os atores nao representam espíritos 
ou almas, mas apenas invocam o 
auxílio e a prote9ao das abelhas. 
Quando alguma epidemia, como p. 
ex. resfriados e gripes, assola a 
aldeia, um indivíduo que conhec;a o 
canto e a danc;a Jiríe, convoca moc;os 
e moc;as no pátio para os executarem. 
Reunidos todos em semicírculo, o 
mestre de canto comec;a entoando: 

, . ; , , , 
wuru, wuru, wuru, wuru. . . wuru, 
wurú, wurú. . . é, é. Terminadas essas 
exclamac;6es tem início a dan9a, tam
bém em semicírculo, enquanto os dan
c;arinos repetem : é, é, é; eeé; é, é, é; 
, ' , ' c • A o ' l e . . . . e . . . . om cenmon1as ana o-
gas sao cantadas todas as estrofes do 
canto. Na intenc;ao dos bororo os jiríe, 
após o canto, chegarao a aldeia e le
varao a epidemia. 

.., 
2.36. JQr\t TawuJ~9\l ArQe 

- * ji, l d )ele ; Ql'\l, fogo ; tawuJ~4\l, 
represent~o; arQe, ser primacial [re
presentac;ao fogo]. O Fogo. 1 A repre
senta9ao é privativa do cla dos Iwa
gú4u-dóge que convidam membros de 
qualquer cla da metade dos :t;:~eráe 

para interpretá-la. Os atores sem ne-

nhum adorno especial e sem acompa
nhamen to de maracás, seguram em 
cada mao um api9QrogQ9\l, espata de 
acuri seca, com as pontas em igni9ao. 
Dan9ando ao redor do pátio, batem 
as espatas entre si e gritam a inter
valos : uí, uí, uí ; uí, uí, uí. Depois en
tregam as espatas aos Iwagú~u-dóge 
que as colocam na cabeceira da se .. 
pultura provisória. 

2.37. Ká4Q Rairé\l ArQe 

- * ká9Q, taquara; rairé\l, o com .. 
prido; arQe, ser primacial [o vegetal 
taquara compridaJ. A Taquara Com
prida. 1 A representac;ao é privativa do 
cla dos BQ~Q9Qri :t;:~eráe. Consiste em 
urna danc;a, realizada ao redor da se
pultura provisória, por danc;arinos que 
levam na palma da mao aberta urna 
longa taquara enfeitada e que devem 
manter verticalmente em equilíbrio. 
Se por acaso cair, será sinal de mau 
agouro. 

, 
2.38. Ká IWQ ArQe 

- * ká1, palmeira acuma; ÍWQ, ta
quara ; arQe, ser primacial [ taquara 
com acuma J. As Taquaras Enfeitadas 
de Folhas de Acuma. 1 A representa
c;ao é privativa do cla dos PáiwQe. 
Consiste em urna breve danc;a ao redor 
da sepultura provisória, levando cada 
dan9arino na palma das maos dois 
pauzinhos enfeitados com kai4ága, fó
lhas de palmeira acuma. Os paus de
vem ser mantidos em equilíbrio, ~vi
tando que caiam, o que seria de mau 
agouro. Para finalizar depositam-nos 
sobre a sepultura provisória e reti
ram-se. 

2.39. KaráwQe ArQe 

- * karáwQe, designac;ao de certas 
aves; arQe, seres primaciais [aves Ka
ráwQel Os KaráwQe. l A representa
c;ao é privativa do cla dos Iwagú4u 
-dóge. 1 O Karáo CQré\l, A ve Karáo 
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Preta, é interpretado por um membro 
do cla dos Baá~Q Jeºáge Ceºegi\Vl)ge. 
Tem o corpo todo e os cabelos re(CO
bertos de pasta de no:g.ógo, urucu. Ao 
redor do pescoc;o leva plumas de mu
tum coladas a guisa de gorjeira. As ex
tremidades inferiores dos brac;os e das 
pernas sao também ornamentadas com 
plumas pretas. Sobre o corpo estao 
semeadas raras plumas da mesma cor. 
Na cabec;a cinge um paríko, grande 
diadema de penas de araras, e na cin
tura um tQro, tanga de broto de pal
meira babac;u. O Karáo Kujaguré\l, 
Ave Karáo Vermelha, é interpretado 
por um membro do cla dos Baá~Q 
Jeºáge CQºugiw~ge. Leva os mesmos 
ornamentos que o anterior. A pasta 
de urucu, porém, é de urna tonalida
de mais desmaiada e as plumas pre
tas. sao substituídas . por tectrizes ver-. . . : . 

melhas de. ararapiranga. , 

2.40. KQgaekQgáe-dóge ArQe · 

- * KQgaekQgáe-dóge, designac;ao 
de certos espíritos; arQe, espíritos [os 
espíritos KQgaekQgáe-dógeJ. Os Espí
ritos K9gaekQgáe-dóge. 1 A · represen
tac;ao é privativa do cla dos BaáºQ 
Jeºáge Ceºegiw~ge CQºugi\Vl)ge. Sao 
estes espíritos que, segundo urna len
da, ensinaram aos boro ro o · nome de 
várias estrelas e constelac;oes. 

2.41. Kl}gQe ArQe 

-:- * kl)gQe, quiriquiris ; arQe, ani
mais primaciais [as aves quiriquiris J. 
Os Quiriquiris. l A representac;ao é pri
vativa do cla dos PáiwQe. Os atores 
nao levam nenhun1 adorno de penas. 
No rosto apresentam alguns riscos pre
tos, querendo imitar os do quiriquiri. 
Na cabec;a . cingem brotas de kaíºQ, 
palmeira acuma, partidos pelo meio. A 
representac;ao consiste numa breve 
danc;a ªº redor da sepulturá provi-
sória. . ... 
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·2.42. Kuiá~Qe ArQe 

- * kuiáºQe, aves do pantanal; arQe, 
seres, primacial [_as aves do pantanall 
Os ' :kutá~Qe. 1 A representac;ao é pri
vativa do cla dos Iwagúºu-dóge CQ-
2ugiwl)ge. Os . atores, que nao usam 
n.enhum adorno especial, ~ guiados 
por dois mes tres de can to que cin .. 
gem um paríko, grande diadema de 
penas de araras, e usam respectiva
mente um par de bápo-dóge kt.niré\l 
.-ge, grandes maracás, e um bári, ins
trumento musical de sopro. A repre
sentac;ao consiste numa danc;a .ao re
:dor do pátio da aldeia e da sepultu-

.. ra· provisória, acompanhada pelo som 
dos dois instrumentos. 

2.43. KúJe-dóge ArQe 

:v. ·- * kúJe, mutum; dóge, suf. pl. aTI}e, 
seres primaciais [as aves m_utuns J. Os 
Mutuns. 1 A representac;ao é privativa 
do cla dos Iwagú~u-dóge CQºugi\Vl)ge 
e os atores nao levam nenhum adorno 
especial. Consiste em algumas voltas 
ao redor da sepultura provisória, com 
passos curtos. Movimentos do pescoc;o 
e pequenos gritos espac;ados querem 
imitar o mutum. 

2.44. K\lri~og~4\l ArQe 

~- ,_ * k1,1ri~og~º\l' anciao; arQe, índio 
boro ro [o boro ro anciao]. O Anciao. [ 
A representac;ao é privativa do cla dos 
ArórQe que convidam um Baá~Q Jéºa 
CQ2UgíW\l Ceºegíw!J e um BaáºQ iéºa 
CQºugíw9 CQqugíw9 para in terpretá
la. O primeiro representa um k1,1ri-
4og~~\l, anciao, e o outro personifi-
ca seu hak~~\l, neto. o anci~ó, . des~ 
leixado. e sujo, armado de parÓ!Qri, 
machado de pedra, finge procurar mel 
em 'urna árvore de antemao fincada no 

r pátio . da aldeia. o neto, acompanha-o, 
·. ca'i:Tegando um kQ~Qráºo rógu, peque
no cesto, que contém um pQii,' pote ·de 



ceramica, destinado a receber o hipo
tético mel. ] Urna representac;ao aná..; 
loga e homónima é a de um velho que 
danc;a com um cajado ' na cholipana 
central duranté a representac;ao 
~ ArQe :t;:-1s9~\l AregQgt)-i MarígQ 
Ka~g\l. 

2.45. KurugúgQe ArQe 
- · * kurugúgQe, gavióes-caracaraís; 

arQe, seres primaciais [as aves ga
vi6es-caracaraís]. Os Gavi6es-Caraca
raís. 1 A representac;ao é privativa c:Ío 
cla dos Api'~Qrége que a fazem inter
pretar por um número arbitrário de . 
membros do cla dos BaágQ ieháge CQ
hugiwtJ.ge. O Kurugúgwa lm~ª\l, Ga:- ·· 
viao-Car.acaraí Macho, ou Kurugúgwa 
T9roré\l, Gaviao-Cara.caraí Branco, cin
ge na cabec;a um kurugúgwa ~'Js\lré\l, 
grande coroa de penas de gaviao-cara
caraí com distintivo amarelo. Tem a 
cabec;a e o corpo espalmados de pasta 
vermelha de urucu. O rosto, desde a 
qase inferior do nariz até ao peito; as 
costas, desde o pescoc;o ·até as omopla
tas, e as maos e os pés, sao recober
tos de tabatinga. Manchas brancas da 
mesma substancia, retangulares e si-

. métricas, revestem todo o corpo, .que
rendo assim imitar os desenhos das re
trizes do gaviao. O Kurugúgwa Ar~ª\l, 
Gaviao-Caracaraí Fémea, ou Kurugú
gwa C9ré\l. Gaviao-Caracaraí Preto, 
cinge na cabec;a-- um kurugúgwa kuJa
guré\l, grande coroa de penas de gaviao 
com distintivo vermelho. Leva as .mes-.. -
mas pinturas que o companheiro, com 
a diferenc;a que a tabatinga branca é 
.substituída por past~ de carvao pul
verizado. Ambos preparam-se na chou
pana central. 1 Na dan~a sao guiados 
por um kurugúg9e ~-hpej~ra, chefe dos 
gavi6es. Esta consiste em. movimentos 

. que quere~mitar os gavi6es, ao re
dor do b9r<}rQ, pátio, e da sepultura 
provisória. O mestre caminhando · de 

costas, na frente deles, dá ordens cho
calhando um par de grand~s maracás 
para dirigir e uniformizar a danc;a. 

' ~ ' 

Como esta manifestac;ao é muito can-
sativa, por causa dos adornos da ca
bec;a e dos violentos pulos, depois de 

. duas voltas, os atores sao substituí
dos por outros. Durante tóda a repre
sentac;ao, os cantores executam um 
r9ia \(·maºaré\f, canto privativo do cla 
dos BQ']sQªQri :t:~eráe CQhugiwt)ge. Ter
minadas as voltas, todos se retiram. 1 

Urna 'danc;a análoga e homónima, feíta 
·· com personagens de clas diferentes e 
. .. urri pouco simplificada, desenrola-se 

no bái máºa ge}éw\f, choupana cen
tral, durante o ~ ArQe :t:-k~ª\l AregQ
ª*~i MaríªQ Ka~ª\l· Neste caso o Kuru
gúgwa lm~g\l, Gaviao-Caracaraí Ma
che;>, é do cla dos ArórQe; o Kun1gúgwa 
A~ª\l, Gaviao-Caracaraí Fémea, do cla 
do PáiwQe e o Kurugúgwa Óro, Ga
viao-Caracaraí Filhote, do cla dos Iwa
gúªu dóge. 

2.46. MakágQe ArQe 

- * makágQe, designac;ao de cer
tos espíritos; arQ.e, espíritos ·[es
píritos Ma'JságQe]. Os Espíritos Maká
gQe. 1 A representac;ao · é privativa 'do 
cla dos Iwagúªu-dóge. Os atores, em 
húmero indeterminado, sao· recober
tos de tabatinga, da cabec;a aos pés. 
Acompanham os ~ Aíj~-dóge ArQe, na 
representac;ao homónima. 

2.47. Má:go A']surararé\l ArQe 

- * máno, cilindro. de talos de cae
té; akurararé\l, o pequeno; arQe, ser 
primacial [ pequeno cilindro de talos 
de caeté]. O Pequeno Cilindro de Ta
los de Caeté. 1 A representac;ao é pri
vativa do cla dos ArórQe que convidam 
o arQe ~!-awára áre, xama das almas, 
para dirigí-la. 1 Para esta represen
tac;ao preparam-se no bái máº-a geJé· 
W\l, choupana central, dois pequenos 
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Fase da dan9a dos KurugúgQe ArQe 

cilindros de talos de caeté, de ,...., Om350 
'de diametro e ,...., OmSOO de altura. Um, 
levemente niaior, denominado Máno 
A~urararé\t Im~~\I, Cilindro de Talos 
de Cae té Maior, é primacial do cla dos 
ArórQe C9ºugiW\Íge; outro, menor, 
chamado Máºo A~urararé1,1 Ar~~\t, Ci
lindro de Talos de Caeté Menor, per
tence ao cla dos ArórQe Cel;?egiW\Íge. 
Urna vez prontos, os dois cilindros sao 
colocados a cabeceira do defunto na 
sepultura provisória. Entao o arc}e ~! 
-awára áre, xama das almas, ergue com 
ambas as maos um dos cilindros e, 
fazendo-o balou~ar, executa um canto. 
Outro bororo, com o segundo cilindro, 
estando aos pés da sepultura, imita os 
movimen tos do arc}e ~!-awára áre. De
pois de certo tempo aproximam-se um 
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do outro até encontrarem-se e deposi
tam os cilindros a cabeceira da se
pultura. Ato contínuo outros pares de 
índios colocando os cilindros as cos
tas, a passo de gigante cada vez mais 
apressado, dao algumas voltas ao re
dor da sepultura, acompanhados pelo 
som de grandes maracás e do páºª' 
instrumento musical de sópro. Urna vez 
repetida a demonstrá~ao por tantos 
pares quantos quiserem, as duas ro
das sao depositadas a cabeceira do 
defunto, terminando assim a represen
ta~ao. 

2.48. Máno Arc}e 

....;__ * máno, cilindro de talos de cae.;. 
té; arc}e, ser privativo [cilindro de ta
los de caetél Os Cilindros de Talos 
de Caeté. ·¡ Consiste em urna corrida 

• 
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Par de cilindros de caeté, prontos para a 
representac;ao Máºo A~urararél;l ArQe, orna
mentados com kíga-dóge, pregos de penas de 
araras 

Mulher bororo danc;ando com u1n máno 
a~urararél;l aos ombros 

feita por dois grupos de índios, car
regando as costas dois grandes cilin
dros de talos de caeté. Corresponde a 
"corrida da tora" de . outras tribos. A 
representacao é privativa do cla dos 

Aróive e só se realiza fora do ciclo 
fúnebre. 1 Os homens vao aos brejos 
cortar o vegetal caeté e o levam ao bái 
mág.a gejéw\l, choupana central. Lá as 
mulheres recebem o material e trans
portam-no para um lugar denominado 
mág.o pá, lugar do cilindro de talos 
de caeté, limpo e adrede preparado a 
,.., 500 m da aldeia. Tendo elas re
gressado, os homens reduzem os talos 
ao comprimento de ,.., OmSOO e os em
pilham em dois montículos, entre 
quatro estacas, sobre duas cordas de 
broto de buriti, previamente estendi
das no solo. Preparada assim a maté-
. . . "" . ria prima para o JOgo, p1ntam-se e or-

nam-se de várias formas no bái mána 
geJéwv, choupana central. Em seguida, 
cingindo um paríko, grande diadema 
de penas de araras, vao corren do ao 
som do íka, instrumento musical de 
sopro, ao má:g.o pá. As mulheres e crian
~as ficam recolhidas nas choupanas 
pois os a to res sao almas e nao podem 
ser vistos por elas. Chegados ao lugar 
escolhido, divididos em ~~eráe e T\lga
rége, amarram com as cordas os dois 
feixes, batem-nos com cajados e, aper
tando-os sólidamente, transformam
nos em dois grossos cilíndros de 
- lmOOO de diametro por ,..., OmSOO de 
altura. No ano de 1951 averiguamos 
com a balan~a o peso de um deles e 
registramos 100 Kg. Terminados os ci
lindros, colocam-nos em pé no meio da 
área limpa e um anciao verifica qual 
é o maior, que se denominará Má:g.o 
Im~Q\l, Cilindro de Talos de Caeté 
Maior, primacial do cla dos Aróive 
CQ]]ugiwl)ge. O menor chamar-se-á 
Má:g.o Ar~9\l, Cilindro de Talos de Cae
té Menor, do cla dos ArórQe Celiegi
wl)ge. Ato contínuo as duas rodas sao 
rapidamente ornadas na sumidade 
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Início da prepara9ao dos dois cilindros de caeté para a represent~9ao Máºo ArQe 

com uro pouco de a~íri, penugem bran
ca colada com kígQ gúru, resina. Ter
minado isto, os membros do el~ dos 
Arórc;_>e, coro breve dan9a ao redor dos 
cilindros, os entregam aos que devem 
carregá-los, levando-os pela mao até 
as respectivas rodas. Urna é entregue 
a dois membros da metade dos :t;:~e

ráe e a outra, a dois da metade dos 
T\lgarége. Os dois :t;:~eráe representam 
uro defunto e urna defunta do cla dos 
Arór9e e os dois T\lgarége, personifi
cam uro defunto e urna defunta do el.a 
dos Iwagú~u-dóge. Come<;a entao a 
corrida na qual cada par de carrega
dores é ajudado por outros mo9os. 
Tem como meta a aldeia e leva a pal
ma a metade cujas membros chegam 
por primeiros. Os corredores, .tendo 
as costas seus pesados fardos, podem 
ser substituídos por outros, mas a 
honra de representar os defuntos cabe 
sempre aos primeiros. Sao precedidos 
por um tocador de ~ ~a, instrumen
to musical de sópro, para avisar as mu
lheres que se escondam novamente. 
Chegados ao pátio central, abandonam 
sua carga, recebem um banho e 'reti
ram-se. Nesse momento homens e mu
lheres reunem-se ao redor dos cilin-
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dros para executarem um canto ém 
que sao lembrados os quatro defun
tos. Com isto termina a representa9ao 
propriamente dita. Nessa altura as ~u
lheres que desejarem vao tamb_ém 
brincar com as rodas, tentando ergue
las, virá-las, pó-las em pé e aos 01nbros, 
entre gastosas gargalhadas. Concluída 
mais esta modalidade, as rodas sao 
abandonadas : as vezes seus talos sao 
reunidos em feixinhos e usados a guisa 
de travesseiros. 

Bororo terminando um dos cilindros de 
caeté para a representa9ao Máºo ArQe 

2.49. Marí~Q ArQe. 

- * marígQ, cilindro de pecíolos de 
fólhas de palmeira buriti; arQe, ser 
primacial [cilindro de pecíolos de fó-



lhas de palmeira buritiJ. A Danc;a do 
Buriti. J A representa9ao é privativa 
do cla dos Iwagú~u-dóge. Essencial
mente é igual ao --+ ArQe JJ.-klJ.~\l Are
g9~1J,-i Marí~Q Ka~g\l, porém um pouco 
menos solene, especialmente nos pre
parativos. Além disto, as várias fases 
tem como centro a sepultura provisó
ria, sobre a qual, ªº terminar o jógo, 
atiram com fon;a os cilindros, os 
quais, se ficarem em pé, serao sinal 
de bom agouro. 

2.50. Maríg9 Reré Íigujígu ArQe 
- * maríªQ, cilindro de pecíolos de 
fÓlhas de palméira buríti; "ré (red.), 
movimento; jigujígu, f. onom. arQe, 
ser primacial [o cilindro de pecíolos de 
buriti que rodando faz jigujígul Pas
satempo do Cilin~ro de Pecíolos de 
Fólhas de Buriti. J É privativo do cla 
dos Iwagúgu-dóge. Consiste em fazer
se rodar um pequeno cilindro de pe-

. cíolos de buriti .. 

2.51. M~ri-dóge ArQe 
- * M~ri, certo espírito; dóge, suf. 

pl. arQe, espíritos [ espíritos M~ri e 
,companheiros]. O Espírito M~ri e Com
pailheiros. 1 Esta representac;ao é de
nominada também -> Ári-dóge ArQe. 

2.52. M~ri iokimóio-dóge ArQe 
- * M~ri iokimóio, designa9ao de 

certo espírito; dóge, suf. pl. arQe, es
píritos [espíritos M~ri iokimóio-dóge]. 
Os Espíritos M~ri iokimóio-dóge. J A 
representa9ao é privativa do cla dos 
Kíe que convidam um membro do cla 
dos Api\?Qrége e outro do cla dos Iwa
gú~u-dóge para interpretá-la. Os ató
res, tendo a guisa de colar peles de 
ipoceré\1-ge, iraras, emitem espac;a
damertte altos e lúgubres gritos, que 
se váo apagando pouco a pouco, en
quanto, com passo marcadamente va
garoso, dáo duas voltas ao redor da 

sepultura provisória, retirando-se logo 
. a seguir. 

2.53. M9rí\?o-dóge ArQe 
- * m9rí\?o, cao silvestre ; dóge, suf. 

pl. arQe, animal primacial [caes sil
vestres J. Os Caes Silvestres. J Os intér
pretes sáo homens da metade dos ~e
ráe, chefiados por um membro do cla 
dos Baá~Q Íe\?áge Ce\?egiw~ge. Sain
do da choupana dos Arór9e, percorrem 
o pátio da aldeia, fingindo cavar o 
solo com as maos, a imi tac;ao dos ani
mais que representam. Chegando perto 
da sepultura provisória, suspendem os 
movimentos e retiram-se. 

Ducha depois de tuna represen ta9ao 

2.54. MQ!O BQ~\1-dóge Arc}e 
- ~'( m<)!o, terra; hQ~\l, brotamento; 

dóge, suf. pl. arQe, espíritos [ espíritos 
brotados da terraJ. Os Espíritos Saídos 
da Terra. Realiza-se antes de um --+ ma
gúru, ca9ada coletiva prolongada, ou 
mesmo antes de alguma ca9ada de 
certa importancia, quando estao au
sentes os xamas das almas e o dos es
píritos, aos quais pertence de direito 
predizer sobre o exito das ca9adas ou 
pescarías. l A certa distancia da al
deia, os cac;adores realizam um -~ ípa, 
reuniao. Estando dispostos em círculo, 
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um BQk999ri :t~era~Q\l CQl}ugíW\l, se
gurando pela mao um ArorQ~Q\1 Cel}e
gíW\l, leva-o ao meio do ípa, e um 
BQkQQQri :t~era~Q\l Cel}egíw\1 repete 
a mesma cerimonia com um Iwagúgu 
-dog~Q\1 Ceºegíwl,1.. Os companheiros ,, 
apoiando ramos e folhas numa forqui
lha, recobrem os escolhidos. O con
junto pode alcanc;ar a altura de tres 
ou quatro metros. Logo a seguir sao 
oferecidos dois cigarros a um bororo 
que conhec;a o can to próprio des ta ce
rimonia. Este, acolitado por outros, 
exordia: "Dóro, dóro, dóro; í, í, í .. . 
l,1.-~úie k\lriré\l ar9ve h!tí-re í, í, í ... " 
. "D, dó d' ' ' ' i.e. oro, ro, oro; 1, 1, 1 ... , eu sou 
a alma que tem um grande colar í, 
í, í ... " Terminado o canto, passa os 
cigarros aos que estao sob a folha
gem e ele, recebendo outro cigarro dos 
companheiros, diz cantando: "Espírito 
M\l!o BQQ\l, espírito Jurewáre, espíri
to Kirógo, espírito KíQQ, ajudai vossos 
súdi tos, filhos e netos que vos pedem 
recompenseis a oferta dos cigarros com 
muita cac;a ou pesca". Depois de breve 
pausa, os que representam os MQ!O 
BQQl,1.-dóge ArQe, com voz cavernosa 
respondem: "Vós, meus filhos e meus 
netos, tereis muita cac;a e pesca; vol
tareis neste lugar alegres e contentes; 
nenhum mal vos acontecerá; a doen
c;a nao vos vitimará, nem prejudicará 
os que ficam na aldeia". Ouvidas 
estas palavras, os cac;adores libertam 
os dois, dizendo entre si: "1-Qgwa íºo 
kí bóra ré\1 i.e. "Meu pai ( eis aqui as) 
pernas de anta (que eu matei) ", como 
se realmente já tivessem a cac;a abati
da. Enumeram coma mesma intenc;ao 
também outros animais e alegres 
aviam-se para a excursao. 

2.55. NaQ*re ArQe 

- * ºªº*re, ararapiranga; ar9e, ani-
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mais . primac1a1s [as aves ararapiran
gas J. As Ararapirangas. 

2.56. Q~Qge Ba~oróro-dóge ArQe 

- * Q~Qge, dourados; Ba~oróro, 

herói lendário; dóge, suf. pi. ar9e, ani
mais primaciais [os peixes dourados, 
listrados como o corpo do herói Ba
~oróro]. Os Peixes Dourados Listra
dos. J A representac;ao é privativa do 
cla dos BQ~QQQri :t~eráe que escolhem 
um Aro~Q\1 e um IwagúQu-dog~Q\1 
para interpretá-la. Ambos cingem na 

, cabec;a um parí~o, grande diadema de 
penas de araras, e na cintura, um tQro, 
tanga de broto de palmeira babac;u. No 
corpo ostentam listras pretas e verme
lhas, ornadas de penugem branca como 
as do intérprete do herói ~ Ba~oróro. 
Consiste esta manifestac;ao em urna 
danc;a de curtos passinhos la terais ao 
redor da sepultura provisória, emitin
do os atores, de vez em quando, urna 
espécie de gemido : ú. . . ú. . . ú ... 

2.57. Q~Qge Cil}áe :t-iári Arc?e 

- * Q~Qge, dourados ; cil}áe, arara
cangas; ~, ( d )elas; iári, ninho ; arQe, 
animais primaciais [os peixes doura
dos da cor da laterita onde nidificam 
as araracangas i.e. vermelhos]. Os 
Peixes Dourados Vermelhos. 1 Os ató
res tem corpo, rosto e cabelos reco
bertos de pasta verme]ha de nonógo, 

' -
urucu. Maos, até aos antebra9os, e pés, 

até a barriga da perna, pretos de pó 
de carvao. No peito e nas costas a 
guisa de gorjeira, urna mancha trian
gular também preta. Pelo corpo nu
merosos trac;ozinhos longitudinais e 
paralelos da mesma cor. Na cabec;a 
cingem um parí~o, diadema de penas 
de araras, e na cintura um t\lro, tanga 
de broto de babac;u. 

• 
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2.58. Qlcc?ge C9ré\)ge Arc?e 
- * QlcQge, dourados ; c9ré\l, o pre

to ; ge, suf. pl. arc?e, animais prima
ciais [ peixes dourados escuras]. Os 
Peixes Dourados Escuras. 1 A repre
senta<;ao é privativa do cla dos Kíe 
que convidam um ArorQ~~\l CQQUgÍW\J 
e um Iwagú~u-dog~~\l Ce!?egíw\l para 
interpretá-la. Os atores levam os mes
mos enfeites e pinturas que os· da re
presenta9ao precedente. Preparam-se 
na choupana dos Kíe, da qual saem 
para executarem urna dan<;a como a 
dos ~ Qlcc?ge Balcoróro-dóge Ar\)e. 

2.59. Qlcc?ge-dóge Arc?e 
- * Qlc9ge, dourados ; dóge, suf. pl. 

arQe, animais primaciais [ peixes dou
rados l Os Peixes Dourados. [ A repre
senta9ao é privativa do cla dos BQlcQ
~Qrl ~eráe e por eles mesmos inter
pretada. Sao acompanhados por mu
lheres sen do urna 1 wagú~u-dog~~\l· To
dos tem corpo, rosto e cabelos re-, 

cobertos de pasta vermelha de nog.ógo, 
urucu. Alguns homens apresentam tam
bém tra9ozinhos pretos como os dos 
atores do ~ Q~Qge Ci!?áe t:-iári Ar9e e 
outros ostentamos mesmos tra9os, mas 
alternados com alguns de branco n<}a, 
tabatinga. Na cabe9a cingem um pa
rí~o, grande diadema de penas de ara
ras. As mulheres nao levam riscos ou 
diademas, salvo a Iwagú~u-dog~~\l 
que, excecionalmente, exibe um parí
~º· Os atores preparam-se atrás das 
choupanas e depois, em fila indiana, 
encabe9ados por um homem, seguido 
logo pela mulher lwagú~u-dog~~\l e 
pelos demais homens e mul4eres alter
nados, rodeiam, primeiramente o pá
tio, depois a sepultura provisória e no
vamente o pátio. Cada um regressa em 
seguida a própria choupana. 

2.60. ókwa-dóge Ar9e 
- * ó~a, lobinho; dóge, suf. pl. 

ar9e, animais primaciais [os animais 

Esquema da pintura somática dos Q~Qge 
Cll]áe ~-iárl ArQe denominada Q~Qge ~il]áe 
~-iári ~'~úgo, pintura dos peixes dourados 
vermelhos 
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lobinhosl Os Lobinhos. A represen
ta9ao é privativa do cla dos ArórQe que 
convidam membros da metade dos 
~~eráe, para interpretá-la. Se há 
poucos homens, também mulheres po
dem tomar parte na representa9ao. Os 
atores levam as seguintes pinturas: 
cabe9a, rosto e corpo revestidos de pas
ta vermelha de noºógo, urucu. Corpo 
semeado de pintas pretas de carvao, 
que querem imitar pegadas de lobi
nhos, obtidas com a metade de um 
coco de acuri, usado a guisa de carim
bo. Maos, até a metade do antebra-
90, pés, até a barriga da perna, e rosto, 
desde a base inferior do nariz, até ao 
peito na frente e até as escápulas, 
atrás, pintadas em preto com ·pó de car
vao_. 1 Os representantes preparam-se 
na choupana dos ArórQe e, urna vez 
prontos, dao duas volt as ao redor da 
sepultura provisória, parando aos pés 
e a cabe9a da mesma, onde termina a 
representa9ao. O guia da dan9a, du
rante a mesma, imita o grito dos lobi
nhos, enquanto os outros levantam e 
abaixam as maos. 

2.61 . Q~wátp\1-dóge ArQe 
- * Q~wátp\1, sópro; dóge, suf. pi. 

arc}e, índios boro ro [os índios bo
ro ro sopradores]. Os Boro ro Sopra
dores. 1 Um membro do cla dos Apf~Q
rége e um do cla dos PáiwQe, cingindo 
um parí~o, grande diadema de penas 
de araras, e empunhando arco e fle
chas, aproximam-se da sepultura pro
visória parando e soprando de vez em 
quando. Depois ambos retiram-se dan
do por terminada a representa9ao. 

· 2.62. Paikú-dóge Arc}e 
- * Paikú ( = pái kít kigá~u), vard. 

de bugio; dóge, suf. pl. arQe, animais 
primaciais [os animais bugios ] . Os 
Bugios. 

2.63. Paraºára-dóge ArQe 
* parallára, taquara fendida; 
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Esquema da pintura somática dos ó~wa . . 
-dóge ArQe denominada ól$.wa-dóge ·~'~úgo, 
pintura dos lobinhos· · 
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dóge, suf. pl. arc}e, seres primaciais [ta
quaras fendidas]. As Taquaras Fendi
das. 1 A representac;ao é · privativa do 
cla dos Api'~Qrége. A noite que precede 
esta festa é passada em cantos no bái 

·ni~a gejéwl,l, choupana central, e ao 
amanhecer os homens vao a floresta 
cortar longas taquaras. Fendem-nas na 

· parte superior até certo ponto, de tal 
rriodo que, quando agitadas, produ-

• !' zemr um tumor que aos ouvidos dos 
· bororo soa paraQára. Regressando a 

aldeia, pelas 10 horas, entoam outros 
-·· c;;,antos · e depois · iniciam as seguintes 
. representac;oes já descritas : Ba~oróro 
.. -dóge Arc}e1, Bo~oJéQa-dóge Arc}e, 
. Áere-dóge Arc}e, Bt.t!\lrc?.ri-dóge ArQe. 

Terminadas tais manifestac;6es, os ató-
.. res delas, juntamente com os que vao 
interpretar os Paraºára-dóge Arc}e, or
ganizam um cortejo a oeste da aldeia. 
Cada um <lestes últimos empunha com .... , . ... 
ambas as maos, verticalmente, urna ta-

; -,.. .. 

~ quara. Todos encaminham-se para a 
~épul.tura provisória que rodeiam éom 

.. algumás voltas. Depois assentam-se e 
. o ParaQára J;:-hpej~ra, chefe da repre
sentac;ao, entoa um canto que come
c;a assim: "Ú, ó, hpí-re i!-aregQº~-re, i! 

,, 1 , , , ·" '' · ''u' ,, -ore -wage; e, u, o 1.e. . , o, eu 
mesmo, eu cheguei, meus filhos , meus . . 

netos; é; ú, ó". Durante este canto, os 
atores sacodem as taquaras acompa
nhando-o. Terminado isto, depositam
nas sobre o túmulo provisório e re
titam-se. 

. -2.~4 ; Rú ArQe 

. - * rú2, sapo; arc}e, animal prima
.cial [o _animal sapo J. O Sapo. 

2:65. Tamíge Arc}e 
- * tamíge, anhumas ; arc}e, animais 

primaciais [as aves anhumasJ. As 
Anhumas. 1 A re:presentac;ao é priva

. tiva do cla dos ArórQe que convidam 

. membros de vários clas da metade dos 

~eráe para interpretá-la, poss1.velmen
te na seguinte ordem preferencial: cla 
dos BaáºQ iel}áge CeQegi~ge, dos 
BaágQ ieQáge CQQUgiw~ge, dos K.íe e 
dos BQ,kQºQri :t;:~eráe. Os atores levam 
manchas irregulares e desordenadas 
de carvao e de branco nc.)a, tabatinga, 
em todo o corpo. Um BaáºQ iéQa Ce
QegÍW\I interpreta o Tamígi Im~º\l' 
Anhuma Macho, e um BaáºQ iéQa CQ
QUgÍW\l, personifica o Tamígi Ar~g\l, 
Anhuma Femea. Outros homens e mu
lheres, dos cla m encionados, acompa
nham. 1 Todos saem da mesma chou
pana dos ArórQe, gritando: tamígi, ta
mígi, ióu, ióu e, agitando os brac;os, 
aproximam-se da sepultura provisória. 
Param a cab eceira e aos pés do defun
to e mais urna vez a cabeceira, onde 
termina a representac;ao. 1 Esta mani
festac;ao é a primeira, em ordem de 
tempo, do ciclo fúnebre e tem tam
bém a finalidade, em uniao com a se
guinte, de preparar de certo modo o 

· hQrQrQ, pátio, fazendo assentar a terra 
' e éiemarcando o circuito das futuras 

danc;as. 

2,.66. Tc)ro Tawuj~º\l Arc}e 
. ~- * t<}ro, tanga de broto de palmei

ra babac;u.; tawuj~º\l' representac;ao ; 
a~c}e, ser privativo [ representac;ao das 
tangas de ,broto de babac;uJ. As Tan
gas de Br oto de Babac;u. 1 A represen
tac;ao é privativa do cla dos Kíe que 
convidam um número Índetérminado 
de homens, mulheres e crianc;as de 
q~alqut:r cla. Cada representante ho
mem enverga um t<)ro, tanga de.broto 
de babac;u, que o reveste da cahec;a 
aos pés. Na ·sumidade da mesma cin
gem un1 parí~o, ·grande diadema de 
penas de araras, e, enfiado nos cabe
los, assoma um kíga, prego de penas. A 
demonstrac;ao é chefiada por um Ki~
º\I CQQUgÍW\I e por um Ki~º\l CeQe
gÍW\I. Ambos usam o tc)ro, nao sobre 
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a cabec;a como os outros, mas nos om
bros a guisa de capa fechada por todos 
os lados. Na cabec;a cingem um parí~o, 
na forma usual. O primeiro empu
nha um bápo rógu, pequeno maracá; 
o segundo carrega um ká, tambor, 
com um ká iwára, baqueta do tambor. 
É a segunda representac;ao em ordem 
de tempo, das do ciclo fúnebre . 1 To
dos os atores preparam-se no ~ aíj~ 

mt}.ga, pátio do zunidor, a várias de
zenas de metros da aldeia, donde, em 
fila indiana, aproximam-se da aldeia 
a passo de danc;a, emitindo a interva
los o grito: é, é, é; e e e. Chegados 
perto do túmulo provisório, param a 
fim de descansarem um pouco. Depois, 
com passo cada vez mais acelerado, 
rodeiam algumas vezes a sepultura, re
petindo os gritos, até pararem nova
mente. Nesta altura o Ki~º\l CQl)ugí
W\J. vai a cabeceira do defunto e lá 
toca um bári, instrumento musical de 
sopro, previamente colocado no lugar, 
enquanto os outros, com passo de 
danc;a, dao nova volta ao redor da se
pultura emitindo o grito anterior. Ten
do terminado, o tocador retira-se e 
todos os outros repetem um por vez 
a mesma cena. Cada um depois de 
ter tocado, retira-se também, enquan
to os outros danc;am até haver danc;a
rinos. Ato contínuo, dispoem-se aos 
lados da sepultura provisória em duas 
filas, cada urna chefiada por um dos 
chefes, os quais se colocam perto da 
cabeceira do defunto. O chefe do lado 
direito do morto entoa um canto en
quanto os da sua fileira acompanham 
e saltitam sem sairem do lugar. De
pois os do lado oposto repetem a ce
rimonia executando outro canto com 
o qual termina a representac;ao. Du
rante todo o rito as mulheres estao 
perto dos homens do próprio cla aba-
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nando-os e acompanhando-os na 
danc;a. 

2.67. T\J.Ji(>re-dóge Ar(>e 

- * t\J.Ji(>re, lambari; dóge, suf. pi. 
ar(>e, animais primaciais [os peixes 
lambaris]. Os Lambaris. 1 A represen
tac;ao é privativa do cla dos Apil)Qrége, 
que convidam um número indetermi
nado de homens e mulheres da metade 
dos t:~eráe para interpretá-la. 'os ató
res levam pelo corpo urna tenue ca
mada vermelha de pasta de no:gógo, 
urucu. O chefe cinge na cabec;a um 
i~íra a~ri, grande diadema de ner
vuras de folíolos de buriti. Os outros 
poderao tamb_ém usá-lo. Reunidos to
dos fora da aldeia, voltam a ela pelo 

ar(>e ~-r~a, caminho dos atores. O chefe 
tocando um t\J.Ji(>re ~-wári, instrumen
to musical de sopro, e os outros um 
iw9r~l)Qe, pequeno apito, aproximam
se da sepultura provisória a curtos 
pass os la terais e a rodeiam por tres 
vezes, parando cada vez a cabeceira 
e aos pés. Para acabar, depositam os 
diademas sobre a sepultura e reti
ram-se. 

2.68. Tt}.ºQe Ar(>e 

- * tt}.ºQe, caburés-do-sol; ar9e, ani
mais primaciais [as aves caburés-do-

. sol]. Os Caburés-do-Sol. 1 A representa
c;ao é privativa do cla dos Apil)Qrége 
que convidam um número indetermi
nado de homens e mulheres de qual
quer cla da metade dos :t:~eráe. 1 Dois 
danc;arinos, um do cla dos BaáºQ .fe
l}áge C91)ugiwt}.ge e outro dos BaáºQ 
lel}áge Cel}egiWl)ge, enquanto exe
cutam urna danc;a ao redor da sepul
tura provisória, sao alegremente es
torvados pelos 1\íºQe, personificados 
pelos atores. Depois de certo tempo 
tudo termina, sem outras modalidades. 
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2.69. T\lg\)-dóge Ar\)e 
- -1c T\lgQ, certo espírito; dóge, 

suf. pi. aiVe, espíritos. Os Espíritos 
T\lg\)-dóge. 1 A representa9ao é privati
va do cla dos Iwagú4u-dóge que convi
dam dois membros do cla dos Baá4Q 
Íel}áge para interpretá-la. O T\lgQ 
Kujaguré\I, T\lgQ Vermelho, interpre
tado por um Baá4Q Jél}a CQl}UgíW\1, 
tem os cabelos recobertos de pasta 
vermelha de noº-ógo, urucu, e a metade 
esquerda do corpo, inclusive os mem
bros e o rosto, também pintada de 
urucu, enquanto a outra metade é re
vestida de branco nc}a, tabatinga. Na 
cabe9a cinge um kurugúgwa, grande 
coroa de penas de gaviao e um parí~o, 
grande diadema de penas de araras. 
O T\lgQ CQré\l, T\lgQ Preto, é interpre
tado por um Baá4Q lél}a Cel}egíwl¡l. 
Leva as mesmas pinturas que o com
panheiro, com a diferen9a que a parte 
direita do corpo é preta de pó de car
vao. Na cabe9a cinge um ar9e ~~~l}a, 
grande coroa de penas de gaviao-real, 
e um parí~o, grande diadema de penas 
de araras. 1 Com lentos passos late
rais os danc;;arinos giram ao redor da 
sepultura provisória perto da qual emi
tem um gemido : ú, ú; ú, ú. Depois de 
terem repetido a cerimónia com passos 
um pouco mais apressados, retiram-se. 

2.70. l}!Ql}ága-dóge Ar\)e 

- * lJ!Ql}ága, designa9ao de certo es
pírito; dóge, suf. pi. ar\)e, espíritos [es
píritos lJ!Qºága-dóge J. Os Espíritos 
l}!Qºága-dóge. ! A representa9ao é pri
vativa do cla dos PáiwQe que convi
dam dois membros do cla dos ArórQe, 
para interpretá-la. Um interpreta o es
pírito l}!Qºága Im~\l; o outro repre
senta o l}!Ql}ága Ar~4\l. O primeiro 
apresenta o corpo completamente des
provido de ornamentos e pinturas, mas 
recoberto de branco nc}a, tabatinga, e 
empunha um pequeno arco, como os 

\ 

Esquema da pintura somática do T1,1gQ Ku
jaguré1,1 denominada T1,1gQ-dóge ~'~úgo, pin
tura dos espíritos T1,1gQ-dóge 
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que usam as crian9as, com duas fle
chazinhas. Na cabe9a cinge um bá~e 

. iwQi, coroa de líber branco. Na fron
te, em sentido latitudinal, leva urna lis
trazinha preta de pó qe carvao. Logo 
abaixo, compreendendo também a re
giao dos olhos, outra listra de branco 
nQa, tabatinga, e embaixo urna ter
ceira preta de pó de carvao, incluindo 
também os lábios e o queixo. O segun
do, completamente recoberto de pasta 
vermelha de noº-ógo, urucu, tem na 
cintura kai~ága, fólhas de palmeirinha 
acuma, a guisa de kQg\l, cinto mulíe
bre. Ostenta também colares, brace
letes e pulseiras que as mulheres cos
tumam usar. A fronte é protegida pelo 
~l}\Í kejéWQ, viseira de penas, e os ca
belos sao ornados com dois pregos de 
penas. 1 Feitos estes preparativos fora 
da aldeia, regressam a ela pelo orien
te lado a lado, emitindo gritos. Contor
nando-a pelo lado norte, entram na 
mesma pelo oeste, através do aíJ~ r~a, 
caminho do zunidor. Aproximam-se de 
urna fileira de homens que, estando 
em pé, escondem o túmulo provisó
rio. Chegados perto, o lJ!Ql}ága Im~~\l, 
emite um forte e cavernoso grito: ú ... 
ú. . . e se retira. Logo depois sai da 
aldeia com o companheiro e ambos 
voltam ao ponto de partida, onde ter
mina a manifesta9ao. 

AI4Qe ~-!awuJ~~\12 - Ciclo de longas re
presenta96es em homenagem as almas. 
Para pormenores --+ arQe ~-!awul~~\11, 
represen ta9ao. 

ArQe ~!Qro - n. p. --+ 11 v. 

ArQe ~-!\ÍgQ - Tipo de --+ t\ÍgQ, flecha 
- n. p. --+ 11 v. 

Ar\)e ~-wári - Tipo de instrumento mu
sical de sópro de palheta batente 
--+ a~Q~Q, tocar instrumento. 
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Esquema da pintura somática do T\lgQ CQ
rét.t denominada T1;1gQ-dóge ~'~úgo, pintura 
dos espíritos Tt.tgQ-dóge 
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Relevo montanhoso da regiáo do CiQáe ~-iárl 
em cujas grutas os bororo costumavam de
positar suas cestas funerárias 

ArQe G\ll]Qro - Designac;ao : 1. de um 
~ a.Ve ~-!awuj~~\h, representac;ao; 2. 
dos atores da mesma. 

ArQe l!Qwt)ia rá - Úmero de .um defun
to, colocado no ~ arQe j'árQ, cesta 
funerária. 

ArQe iakómea PQ - * ar9e, espírito; ia
~ómea, designac;ao de certos espíritos; 
J>Q, água [ inundac;ao provocada pelos 
espíritos ia~ómea]. Inundac;ao Geral, 
~ hQe ~-wa, aldeia bororo. 

ArQe J'ári - * arc?e, cadáver; ji, ( d)ele; 
lárl, toca [gruta onde se sepultou al
gum cadáver]. Designac;ao : 1. de gru
tas onde antigamente os bororo cos
tumavam depositar os ossos de seus 
mortos ~ Cil]áe :t:·iári ; 2. de uro tre-

ArQe j'árQ, cesta funerária ( MRDB B53 
1583), 1 = Om800 

cho do curso do PQg\1\?Q, r. Vermelho, 
entre a localidade ia~~Qrl e a cidade 
de Rondonópolis. 

ArQe i'ári BQrQrQ - * ArQe J'árl, desig
nac;ao de parte · do P9g1)1]9, r. Venne
lho; hQrQrQ, aldeia. Antiga aldeia nas 
margens do PQg\Í\?Q, r. Vennelho. 

ArQe j'árQ - * arc?e, cadáver; ji, ( d)ele; 
iárQ, cesta [cesta do cadáver]. Cesta 
funerária. 

1. Cesta funerária : generalidades 

2. Conteúdo da cesta funerária do 
MRDB 
2.1. Conteúdo da repartic;ao ínfima 
2.2. Conteúdo da repartic;ao média 
2.3. Conteúdo da repartic;ao supe-

rior, e técnica da costura da boca 
da cesta 

3. Nomenclatura dos objetos contidos 
na cesta funerária 
3.1. Nomenclatura dos objetos con

tidos na repartic;ao ínfima 
3.2. Nomenclatura dos objetos con

tidos na repartic;ao média 
3.3. Nomenclatura dos objetos con

tidos na repartic;ao superior 
3.4. Nomenclatura de outros objetos 

1. Cesta funerária : generalidades 

É urna grande bolsa, tranc;ada coro 
broto de palmeira babac;u, destinada 
a receber definitivamente os ossos de 
um defunto, antes de serem mergu
lhados na água. Sua parte exterior é 
espalmada de pasta vermelha de no
g.ógo, urucu, e leva pinturas. A que 
possuímos ostenta, no centro da face 
anterior·, urna mancha retangular pre
ta, denominada k9ºQl]o parái, sapicuá, 
em vista da sua forma, tendo de cada 
lado tres listras retangulares e parale
las mais largas. Destas, a do meio é 
vennelha e as outras pretas. As pretas 
denominam-se ki~Qré\l c9ré\l e as ver-
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Ar-Qe j'árQ 

melhas ki~Qré'l¡l kujaguré'l¡l. Todas sao 
orladas de penugem branca. 

2. Conteúdo da cesta funerária do 
MRDB 

A cesta é dividida em tres secc;6es 
horizontais por meio de dois abani
cos de tranc;ado de broto de palmei
ra, cada urna destinada a receber de
terminados objetos. 

2.1. Conteúdo da repartic;ao ínfima 

Abriga plumas retiradas do arQe 
maíW'l¡l, representante do finado, antes 
de ser homenageado pelos -+ Aí}\!·dóge 
ArQe, a tóres da represen tac;ao homó
nima; haríga-dóge, fragmentos de 
quartzo, que serviram para escarifi
cac;6es, durante certas fases dos fune
rais; os ossos menores do esqueleto, 
em geral nao revestidos de plumas, 
mas apenas untados de pasta de 
urucu. 

2.2. Conteúdo da repartic;ao média 

Além do cranio completo, com os 
ossos das pernas e dos brac;os, todos 
belamente recobertos de plumas, con
serva vários -+ powári mQrl, ins
trumentos musicais de sópro, rece
bidos como recompensa pelas onc;as 
que eventualmente o defunto tenha 
abatido durante a sua vida, como vin
ganc;a ou retribuic;ao pela morte de 
outro índio. Há tarribém vários 
-+ powári arQe, por ele usados ªº 
exercer o múnus de arQe maíwt.t, 

Par de arQe \1-~íga-dóge colocados na cesta 
funerária ( MRDB B53 1583) 
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representante de algum finado, em al
gum -+ ArQe t:-l!l~rt.t, Cac;ada das Al
mas. Tudo está mergulhado em penu
gem branca de pato e plumas de ara
ras. Como que servindo de cabeleira 
ao cranio, há também um ki9goáro, 
tufo de penas e, ao redor dele, alguns 
pregos de penas, novos, sem distintivo, 
preparados pelos parentes do finado 
nos últimos dias dos funerais. 

Cranio ornamentado de plumas e ladeado 
de um colar de dentes de jaguatirica e de 
um instrumento musical (MRDB B53 1583) 

2.3. Conteúdo da repartic;a.o superior 
e técnica da costura da bóca da 
cesta 

Conserva um enfeite que pertenceu 
ao defunto e que, pelo seu grande va
lor estimativo, nao foi incinerado. ~ 
o paríko, grande diadema de penas de 
arara. A zona do meio é separada 
da ínfima e da superior por dois .háku 
-dóge, bandejas de tranc;ado de broto 
de palmeiras. O de baixo, denominado 
arQe áo m~ga, depósito do cranio, 
maior e cóncavo, é destinado a rece
ber os ossos enf ei ta dos ; o de cima 
chamado háku a!ugorét.t arc)e J'c; ke
JéW'l¡l, cobertura dos ossos, é menor, 
convexo e pintado segundo os im
perativos tradicionais: serve para co
brir os ossos. O conjunto do inte
rior da cesta é mantido firme por dois 
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f eixes de kaifJága, folhas de palmeira 
acuma, enroladas sobre si mesmas, 
com os pecíolos a sairem de cada ex
tremidade da boca da cesta e denomi
nados ar\)e j'árQ aípo, birote da cesta 
funerária. Esta é fechada por meio de 
urna costura feita com um único cordel 

·de rí!Q, tucum rasteiro, chamado junta
mente com as agulhas em que está 
preso, k\)fJQ j' ~g\)ga b\lkígu, cordel da 
boca da cesta. A técnica da costura é 
a seguinte: nas pontas do cordel adap
tam-se duas longas agulhas de madei
ra; enfiada urna delas na metade dos 
lábios da· cesta, dá-se um nó cego, que 
a fecha e deixa de ambos os lados as 
duas agulhas presas a por96es iguai.s 
de ·cordel; com elas, a direita e a es
querda, termina-se a costura e as agu
lhas com as sobras do cordel, enfiam-

. se na cesta, pelas duas extremidades de 
sua boca. 

Agulhas e cordel usados para costurar a 
boca da cesta funerária ( MRDB B53 1583) 

3.1. Nomenclatura dos objetos conti
dos na reparti9ao ínfima 
ar\)e rá - * ar\)e, defunto; rá1, osso 

[ ossos do defunto]. ·ossos menores do 
defun to, em geral sem adornos de pe
nas, mas espalmados de pasta verme
lha de noºógo, urucu ; 

baríga - * baríga, pedra sílex [las
de pedr_a sílex]. Lascazinhas de pedra 
sílex, usadas em certas fases dos fune
rais para auto-escarifica96es; 

ArQe j'árQ 

Feixes de fólhas de palmeirinha acuma des
tinados a firmar o conteúdo da cesta fune
rária ( MRDB BS3 1583) 

h\Í - * h\Í1, plumas. Plumas que re
cobriram o corpo do ar<}e maÍW\J., re
presentante do finado. 

3.2. Nomenclatura dos objetos conti
dos na reparti9ao média 

ar<?e. aipol}uré\l Q - * ar\)e, defunto; 
aipol}uré\l Q, colar de dentes de jagua
tirica [colar de dentes de jaguatirica 
do defuntol Colar de dentes de jagua
tirica que o defunto possuía; 
· -ar\)e áo - * ar\}e, defunto; áo, ca
be~a [ cabe9a do defunto]. Cranio; 

arQe hQp<}na rá - * arQe, defunto; 
hQp<}na rá, fémur [fémur do defunto 1. 
Par de fémures; 

ar<?e i!QW\Íia rá - * ar\)e, defunto; 
i!QW\Íia rá, úmero (úmero do defuntoJ. 
Par de úmeros ; 

ar<?e <}ra rá - * ar<}e, defunto; <}ra 
rá-, maxilar inferior [maxilar inferior 
do ··defunto]. ·Maxilar inferior; 

ar<}e Q-r\)e kiQgoáro - * ar\)e, defun
. to; 01, ( d )éle; r<?e, ha veres; kiQgoáro, 
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ArQe j'árQ 

Conjunto dos ossos maiores, enfeitados de plumas, colocados na cesta funerária (MRDB 
BS3 1583) 

tufo de penas [tufo de penas possuído 
pelo defuntol Tufo de penas que ser
viu de ornamento para o occipício do 
defunto; 

arQe Q!Qgára rá biagaré\1 - * arQe, 
defunto; Q!Qgára rá biagaré'I), rádio 
[ rádio do defunto]. Par de rádios ; 

arQe Q!Qgára rá k'l)rlré\1 - * arQe, 
defunto; Q!Qgára rá k'l)rlré'I), cúbito 
[cúbito do defunto]. Par de cúbitos; 

arQe \1-~íga-dóge - * arQe, defunto ; 
\1, ( d )ele; kíga, prego; dóge, suf. pl. 
[pregos do defuntol Pregos de penas, 
sem distintivos do cla, preparados 
pelos parentes do defunto nos últimos 
días dos funerais ; 

arQe \1-~Q4Qráºo o-~9ra rá - * arQe, 
defunto; \l, ( d)ele; kQ4Qráºo o-~qra 
rá, clavícula [clavícula do defunto]. 
Par de clavículas ; 

ar9e \l-~úie powári - * arQe, defun
to ; \1, ( d )ele ; kúle, colar; powári, ins
trumento musical de sópro [instru
mentos musicais de sópro do defun
to J. Vários b9e ~-~úie powárl, instru
mentos musicais de sópro, usados pelo 
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defunto durante a vida. ·Sao de dois ti
pos: powári ar«Je, instrumento das al
mas, usado por ele enquanto desem
penhava o papel de ar(>e maíw\1, repre
sentante de algum ~orto; powári 
m()ri, recebido em retribui9ao pela ma
tan9a de urna fera ~ m«?ri, retri
bui9ao; 

ar«Je \l·p~4\l rá - * ar9e, defunto ; 
1), ( d)ele; p~4\l rá, perónio [perónio do 
defuntoJ . . Par de perónios; 

arQe \l!Q-~Qra rá - * ar9e, defunto; 
\l!Q ( = 9t), ( d )ele; hQra rá, hacia 
ilíaca [hacia ilíaca ·do defuntol Par 
de ossos ilíacos; 

ar9e \l·!Qri rá - * arQe, defunto; 1), 

( d )ele ; . tQri rá, tíbia [ tíbia do defun-
to J. Par de tíbias. , 

3.3. Nomenclatura dos objetos conti
dos na parte s~perior 

ar9e Q-rQe parf~o - * ar9e, defun
to; 01, ( d)ele; rQe, haveres; pa~o, 
diadema de penas [diadema de penas 
do defuntol Diadema de penas de 
araras que pertenceu ·ao defunto. 
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ArQe j'árQ 

Cranio ornamentado de plumas visto de 
frente (MRDB B53 1583) 

3.4. Nomenclatura de outros objetos 

ar9e áo mt}.ga - * arQe, defunto; 
áo, cabe~a; mQ.ga, assento [ assento da 
cabe~a ·do defuntol Abanico em que 
vem depositado, e·ntre plumas, o cra
nio do defunto ; 

arc}e j'árQ aípo - ·* arQe J'árQ, cesta 
funerária; aípo, birote· do occipício 
[birote da cesta funerária]. Folhas de 
kaí~Q, palmeira acuma, · reunidas em 
dois feixes, e colocaaas .na cesta fune
rária sobre os ossos, para firmar todo 
o conteúdo. Seus . pecíolos sobressaem 
das bordas da cesta, mesmo· depois 
de fechada e com a boca costurada, 
tendo cada um o· aspecto do birote 
que os bororo usam no occipício ; 

bál5,u a!ugorétj arQe j'~ kejéwq 
* bál5,u, bandeja; a!ugoréq, o pinta

do; ar9e, defunto; ji, súa; é, parte su
perior; kéje, sobre; W\J. 1 aquele [bande
ja pintada que está. sobre os ossos 

ArQC j'árq 

do defuntol Bandeja de tran~ado de 
b.roto de palmeira colocada, a guisa de 
tampa, sobre o cranio do defunto. Pode 
receber pinturas elementares. A que 
possuímos apresenta um tenue risco 
acompanhando o seu perímetro e 
outros dois, normais entre si, que di
videm o objeto em quatro partes 
iguais. Sao pretos, feitos com um ver
niz de pó de carvao e kí~Q gúru, resi
na. Estas pinturas tem a denomina~áo 
genérica de ar9e ~ºo-ri}e a!úgo : * arQe, 
defuntos; ~ºº' ( d )eles ; rQe, haveres ; 
a!úgo, pintura [pintura das coisas que 
pertencem ao def~ntol Pinturas da 
bandeja que cobre o cranio; 

kQ~Q j'~gc}ga b~ígu - * kQ~Q, ces
ta ; ji, sua; ~gc}ga, amarradura; bql5,í
gu, cordel [cordel que serve de amar
radura para a bqca da cesta]. Cordel e 
agulhas de madeira que · servem para 
costurar a boca da cesta funerária, de
pois de cheia ; 

Cranio ornamentado de plumas visto de ci
ma (MRDB B53 ·1583) 
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ArQe j'árQ aípo 

Cranio ornamentado de plumas visto de 
lado ( MRDB B53 1583) 

kQQQ \l·'.g.\lgÍa - * kQQQ, cesta; \1, 

( d )ela; n\).gía, entrecasca trabalhada 
que serve especialmente para carre
gar as crianc;as [ embira da cesta]. Em
bira, trabalhada e amolecida por meio 
de mastigac;ao e percussao, destinada 
a carregar a cesta funerária para a de
posic;ao definitiva na água. 

ArQe J'árQ aípo - Feixes de fólhas de 
kaígQ, palmeira acuma, colocadas no 
-+ ar9e j'árQ, cesta funerária. 

ArQe Jowáre \l·!\lgQ - Designac;ao de um 
tipo de --+ t\lgQ, flecha. 

ArQe kQQ\1 - * arQe, , alma ; kQQ\l, tra
j etória [ trajetória da alma]. Aerólito, 
bólide. 

l. Interpretac;ao bororo de um bólide 
2.. Comportamento do bári,. xama dos 

espíritos, por ocasiao do aparecimen
to de um bólide 

3. Predi96es e ameac;as do bári, depois 
da passagem de um bólide 

1. lnterpretac;ao bororo de um bólide 

Sempre que as condi96es atmosfé
ricas permitam, os bororo passam as 
noites ao relento e assim podem facil
mente notar qualquer fenómeno .. ·at
mosférico ou astronómico. O apareci-
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mento de um bólide, manifestac;ao nao 
rara na zona tropical, tem marcada im
portancia para os índios. Explicam o 
meteoro assim: o hQpe, espírito en
colerizado, vai a urna aldeia para 
vingar-se e levar consigo, através da 
atmosfera, as almas dos que quer cas
tigar com todos os objetos que lhes 
pertencem. Na volta de sua rnissao pu
nitiva, atravessando o ar, queima tudo, 
e origina assim urna esteira lumi
nosa, arQe kQQ\1. A alma, porém, nao 
queima, mas cai ao solo, produzindo 
o estrondo característico, ar9e h\Í!\1· 
Se a alma cair sobre árvores frondo
sas nao haverá estampido. Os índios, 
portanto, sup6e que o ar9e kQQ\l seja 
sempre prenúncio de mortes e de.sgra
c;as e imaginam que um hQpe, espírito 
malfazejo causador do aerólito, vá de 
antemao a aldeia de suas futuras ví
timas para levá-las juntamente comos 
objetos que seriam incinerados nós fu
nerais. Estes sao simbolicamente quei
mados durante o fenómeno luminoso, 

Cranio ornamentado de plumas visto detrás 
(MRDB BS3 1583) . 

• 



• 

enquanto a alma volta, também ale
goricamente, para a terra esperando, 
sem saber, o dia da morte que será 
justamente o castigo anunciado pelo 
bQpe com o aparecimento do arQe 
kQ~\l· 

2. Comportamento do bári, xama dos 
espíri tos, por ocasiao do apareci
mento de um bólide 

O arQe b~!\l determina por parte de 
todos um convite ao bári, xama dos 
espíritos, para que inicie imediatamen
te seus esconjuros, a fim de aplacar o 
bQpe, espírito malfazejo, e saber algo 
acerca da vítima de sua ira. Logo que 
se ouve o estampido do aerólito, todos 
levantam altos gritos qe espanto e su
pe:rsticioso terror, manifestado com 
violento bater de pedras entre si e 
de esteiras enroladas. Um insólito mo
vimento anima a aldeia: ajunta-se le
nha na pra9a para urna grande foguei
ra que é imediatamente acesa; prepa
ram-se cigarros que sao a oferta pró
pria para os espíritos. Em seguida, um 
por um, os homens aproximam-se do 
xama e lhe en tregam um cigarro a ce
so dizendo, se pertencerem a metade 
dos ~~eráe: "I-~~Qga, a-~é m~a ríga ré
ºQ, i!-óre kl)iWre ~-párQ kejéwl) ". "Meu 
avó, teu alimento cigarro eis, meus fi
lhos pequen os ( d )eles em benefício" 
i.e. "Meu avó, eis aqui um cigarro para 
ti, que ofere90 para que protejas os 
meus filhinhos ". Se os ofertan tes fo
rem da inetade do Tv.garége, dirao: 
"1-Qgwa, a-~é m~a ríga réºQ, i!-óre kl)
~re ~-páiv kejéwQ", "Meu pai, teu 
alimento cigarro eis, meu filhos peque
nos ( d )eles em benefício" i.e. "Meu 
pai, eis aqui um cigarro para ti, que 
ofere90 para que protejas os meus 
filhinhos ". A diferen9a de apeli
da9ao decorre do fato de cada 
espírito personificado pelo xama per-

tencer aos membros da metade dos 
~~eráe, dos quais por conseguinte nao 
poderá ser pai, pois seria da mesma 
metade, mas somente avó. Para os 
membros da metade dos Tl)garége po
derá ser pai, pois é da metade oposta. 
Durante estas ofertas, os TtJ.garége e 
os ~~eráe, homenageiam também o 
bári, untando-o de pasta vermelha de 
urucu. A cada oferta e de vez em 
quando, o xama em sinal de aprova-
9ao diz: ú, ú, sim, sim. Terminadas 
estas modalidades, ele fuma os cigar
ros, reunidos em ma9os e come9a seus 
esconjuros sempre em altos brados, 
com palavras ininteligíveis, levantan
do para o alto os cigarros, em oferta 
ao espírito irado. Seu corpo é tomado 
por movimentos convulsivos como de 
energúmeno. 

3. Predi96es e amea9as do bári, depois 
da passagem de um bólide 

Certa vez, numa destas manífesta-
96es no início da catequese salesiana, o 
bári disse: "Dai-me um cigarro: quero 
fumar". Apressaram-se os homens em 
satisfaier-lhe o desejo, oferecendo-lhe 
um ma90 de cigarros acessos. Reeebeu
os, como de costume com urna só mao, 
em sinal de superioridade, e os intro
duziu logo na boca pela extremidade 
em igni9ao, aspirando abundantes ba
foradas, enquanto o corpo todo entra
va em violentas convulsóes e desco
munal agita9ao. Entretanto o bc)pe, es
pírito mau, servindo-se do bári, fala
va ininterruptamente e gesticulava 
como um possesso. Ninguém com
preendia absolutamente nada. Paulati
namente as palavras tornaram-se inte
ligíveis e veio a senten¡;a : "Os b<}pe, 
espíritos, estao indignados convosco 
e cornera.o dois de vós. Morrerá um 
daquele lado (e apontava o norte da 
aldeia) e morrerá o segundo, daquele 
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Áro f.~\lré\l 

outro (e indicava o sul)". Mal havia 
passado um mes que os kaiáJp.o-dóge, 
savante, matavam dois bororo que ha
bitavam justamente em cabanas colo
cadas ao norte e ao sul da a)deia. Nao 
é fácil explicar esta e outras semelhan
tes predi96es do bári. Muitíssimas ve
zes, porém, as predi<;6es sao fruto de 
sua astúcia e da crendice dos bororo 
que, nos casos apresentados como pos
síveis, presenteiam generosamente o 
bári para que afaste os males e as des
gra9as ameac;adas, aplacando assim as 
iras do h<}pe. Quando o bólide nao é 
acompanhado de estrondo, o bári po
derá fazer suas ofertas sem grandes ce-

~ rimónias e rumor, mas o fenómeno nao 
causa muita impressao aos bororo. 

Áro f.~\lré\1 - n. p. -+ II v. 

Arc?e Kvriré\t - n. p. -+ 11 v. 

Arc?e maíw\l - * arc?e, alma ; mái, novi
dade; W\1, aquela [alma noval Alma 
nova, representante de um determina
do defunto. 

1. Concei to de arc?e maÍW\l 
2. Atribui96es do arc?e maÍW\l 
3. Escolha de um arc?e maíw\l 
4. Importancia de um arc?e maíw\l nos 

funerais 
5. Notas e crítica 

l. Conceito de arc?e maíw\l 

Assim é designado um determinado 
indivíduo que, nos funerais e duran
te toda a sua vida, representa certo 
defunto. Algum tempo depois dos fu
nerais vem apelidado também iáª\l, 
companheiro i.e. representante do de
funto. 

2. Atribui96es do arc?e maíW\l 
A primeira 'obrigac;ao do arQe maíW\I 

é representar um finado duran te todo 
o -+ i!ága, funeral. Também um de 
seus papéis principais é abater urna . 
on9a que sirvo'. de -+ mc?ri, recompen-

170 

Arc?e maíW\l 

ArQe maíwl;l, representante de um defunto 

sa pela morte do representado aos pa
rentes do mesrr10. Nas cac;adas que rea
liza durante o :::iclo fúnebre para con
seguir o fim <leve usar as armas do 
defunto e um powári arc?e, instrumen
to musical de ~;ópro, preso ao pesco-
90 com um cordel e caído atrás das 
costas. No caso de representar urna 
morta, usará os enfeites dela. Nestas 
ca9adas pode 1natar mais de urna 
on9a para o mesmo defunto e entao a 
alma assim pre!;enteada denomina-se 
arc}e mc?ri mal~aré\l, defunto com 
muitas recompensas. 

3. Escolha de um arc?e maíw\l 
É sempre escolhido pelos parentes 

do morto, entre os homens mais há-



Arc}e maÍW\I 

beis, solteiros ou casados, da metade 
oposta a do representado. Na tarde 
do primeiro dia, após a morte de um 
bororo, os parentes da mae do fina
do, reunidos no pátio, determinam o 
indivíduo que· <leve ser arc}e maÍW\J.. 
Feita a escolha, um dos parentes mais 
próximos do morto busca o indigita
do e, segurando-o pela mao, leva-o 
para o ocidente da pra9a, onde de có
coras, recebe um parfko, grande dia
dema de penas de arara, · um arco e 
outros enfeites que pertenceram ao 
representado. Nesta altura o arc}e ~! 

-awára áre, xama das almas, evoca a 
principal alma que sói invadi-lo para 
que traga do leste ou do oeste a alma 
do finado e pronuncia em alta voz o 
verdadeiro nome do morto. O arc?e 
maÍW\l aproxima-se com passo de dan-
9a e recebe do xama água com taba
tinga e um cigarro aceso. Torna de
pois a ocidente da pra<;a e entrega tudo 
aos próprios parentes. Entretanto um 
membro do cla dos BaágQ Jeºáge CQ
ºugiwtJ.ge, tocando um páº'ª' e outro 
membro do clá dos BaágQ ieºáge Ce
QegiwtJ.ge, tocando um í)sa, vem res
pectivamente do oriente e do oci
dente e encontram-se no meio do pá
tio com o arc)e maíW\l. Iniciam os 
tres urna dan<;a, até que um.parente do 
finado, segurando por urna mao o arc?e 
maÍW\l, lhe retira ·os enfeites. Termi
na assim a escolha do representante 
de um finado. 

4. Importancia de um arc}e maíw\l nos 
funerais 

Nos funerais é o indivíduo mais im
portante. Pode-se afirmar que tódas 
as_ cerimónias fúnebres giram ao re
dor dele. O seu papel reveste-se de 
solenidade especialmente por ocasiao 
da representa9ao dos AíJ~-dóge Arc}e, 
os Espíritos Terríficos. Na choupana 

Arc}e maÍW\l 

central, enquanto se multiplicam can
tos e nenias intermináveis, recebe os 
enfeites próprios do seu cargo, manten
do o corpo em contínua e convulsiva 
agita<;áo, ao som do maracá. Na ca
be9a cinge um parí)so, grande diadema 
de penas de arara, e o maior número 
possível de ornamentos ; o rosto é ve
lado por um ba)suréQ, abanico seme
lhante a um pano; na cintura leva 
um t<}ro, tanga de broto de baba9u 
que lhe chega até aos pés, logo acima 
de um tornozelo amarra um h\l!c?re, 
chocalho de unhas de porco do mato; 
o corpo é revestido de plumas, de fó
lhas e raminhos de modo que a pessoa 
desaparece literalmente debaixo desta 
fantasia. 

S. Notas e críticas 
As vezes, além do arc}e maí

W\l, escolhe-se também outro in
divíduo com o papel de substituto, 
caso o titular morra ou seja impedido. 
Seu nome nao é revelado as .mulheres. 
O múnus de arc}e maíw\l é tao antigo 
como o de --+ arc}e ~!-awára áre, xa
ma das almas. 1 Certa vez, durante urna 

' 
destas cerimónias, os índios foram sur-
preendidos pelas hostilidades de urna 
expedi9ao de civilizados. Todos pude
ram fugir, exceto o arc}e maÍW\l que, 
pelos enfeites, ou nao poude ver o pe-" 
rigo ou foi impedido de correr. Ten
do sido barbaramente trucidado, um 
canto recorda tristemente o aconteci
mento e fala da morte de duas pes
soas: do representante. e do represen
tado. 1 Steinen nao chega a perceber 
a sua importancia, embora tenha no
tado algumas cerimónias que lhe sao 
exclusivas. Chama-o de hornero verde 
"den Grünen" (Steinen 1897: 391-2). 

Arc}e M<}!o Bc}g\l - * arc}e, espírito; mQ
!o, terra; bc}g\l, brotado r espírito bro
tado da terra]. Designac;ao : 1. de cer
tos espíritos; 2. de urna invocac;ao dos 
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mesmos. J Esta cerimónia é realiza
da antes de urna ca9ada ou pesca co
letiva, quando estáo ausentes o xamá 
das almas e o dos espíritos. Nao se 
<leve confundir esta evo9áo com a 
-+ M(l!o BQ~1¡1-dóge ArQe. Consiste no 
seguinte: um bororo, conhecedor das 
tradi9oes, num lugar qualquer fora 
da aldeia e próximo a ela, imite com 
a bóca fuma9a de um cigarro, num pe
queno buraco, previamente aberto no 
solo e o cobre imediatamente com fó
lhas. Depois espera alguns instantes, 
enquanto fuma um cigarro nao fabri
cado por ele e suplica os espíritos que 
sejam propícios durante a ca9a ou a 
pesca. Terminado isto, descobre a pe
quena cova e, se emite um grito agu
do logo que avista sinais de fumac;a, o 
agouro é feliz . Os circunstantes repe
tem o mesmo grito e todos alegremen
te encaminham-se para a excursáo. 

ArQe OkwQ~a - n. p. -+ II v. 

ArQe Qra rá - Maxilar inferior de um 
defunto, colocado no -+ arQe j'árQ, 
cesta funerária. 

ArQe Q·rQe gQri - * arQe, defunto; 0 1, 

( d)ele, rQe, bens; gQri, chamusca 
[ coisas chamuscadas que pertenceram 
a um defuntol Fragmentos de arco, 
flechas e outros objetos que pertence
ram a algum defunto e que ficaram 
entre as cinzas do fogo que serviu para 
queimá-los . Para pormenores -+ i!ága, 
funerais. 

ArQe Q-rQe gQri, fragmentos de arco e de 
flecha chamuscados (MRDB B53 1350) 
1 = Om180 
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ArQe 1¡1-kúie powári 

ArQe Q-rQe kiQgoáro - Cocar para o occi
pício que pertenceu a algum defunto, 
colocado no -+ arc}e j'árQ, cesta fune-

, . 
rana. 

ArQe Q-rc}e pa~o - Grande diadema de 
penas de arara que pertenceu a algum 
defunto, colocado no -+ arQe j'árQ, 
cesta funerária. 

Ar9e Q!Qgára rá biagaré\l - Par de rá
dios de um defunto, colocados no 
-+ arQe j'árQ, cesta funerária. É deno
minado também arQe Q!Qgára rá j'ípa 
keJéW\l. 

Ar9e Q!Qgára rá j'ípa kejéw\l - Par de 
rádios de um defunto, colocados no 
-+ arc}e j'árQ, cesta funerária. É cha
mado também arQe Q!Qgára rá bia
garé\{. 

Arc}e Q!Qgára rá k1¡1riré\l - Par de cúbi
tos de um defunto, colocado no -+ ar9e 
j'árQ, cesta funerária. 

ArQe rá - '1< ar9e, cadáver; rá1, osso 
[ ossos de um cadáver]. Designa9áo ge
nérica dos ossos de um defunto, co
locado no -+ arc}e j'árQ, cesta fune-

, . 
rar1a. 

ArQe 1)-ke iwág1¡1 épa - * ar<Qe, defunto; 
1¡1, ( d)ele; ké2, alimento; iwág\l, cen
topeia; épa, para [ defunto cu jo ali
mento foi urna centopeial Apelido 
dado a um defunto cujo representan
te matou urna on9a que nas entranhas 
tinha restos de centopeia. Para porme
nores · -+ a~úgo híri, pele de jaguar. 

ArQe \t·kíga-dóge - Pregos de penas, co
locados pelos parentes de um defun
to no -+ arQe j'árQ, cesta funerária. 

Arc}e \l·k·Q~Qrá~o o-k(lra rá - Par de cla
vículas de um defunto, colocadas no 
-+ ar9e j'árQ, cesta funerária. 

ArQe \l-kúie powári - Instrumentos mu
sicais que pertenceram a um defunto, 
colocados no -+ arQe j'árQ, cesta fu
nerária. 



• 

ArQe \t-p~Q\t rá - Par de perónios de um 
defunto, colocados no ~ arQe j'árQ, 
cesta funerária. 

4 • J ' . .. ' 

Ar9e \t!Q-ºQra rá - Ossos ilíacos de um 
•. -

defunto, colocados no ~ arQe j'árQ, 
cesta funerária. 

ArQe \t·!Qri rá - Par de tíbias de um 
defunto, colocados no ~ arQe j'árQ, 
cesta funerária. 

ArQe ;\t·!~gQ - * ar9e, defunto ; 1¡1, ( d )ele; 
t9gQ~ flecl)a [flecha de um defunto J. 
C;;ida. urna das flechas que pertence
ram ~ um defunto revestidas de penu
gem durante um ~ i!ága, funeral. 

'. 

Bororo levando um pequeno arógwa, jaca
·ré, ao xama dos espíritos ao qual é reser
vado (FA) 

Arogía - n . p. ~ II v. 

Arogiaré\t - n. p. ~ II v. 
ArQgQ - * ? Designa9ao genérica de inse

tos parasi tas das semen tes. 
· Arógwa1 - ~1c ? J acaré ( Caiman gen.). 1 

Sendo este um animal cujo simples 
contacto pode causar gravíssimos ma
les aos bororo, por influencia de urna 
fórc;a misteriosa que dele emana, os 
índios evitam até de pronunciar seu 
verdadeiro nome que é \IWái. Por isso 
substituem esta f. com· arógwa. 

Arógwa2 - ·/(? Enrolamento, desenro
lamento. ex. b~!Q arógwa réJ!10 bái 

táQa, (a) esteira ( com) enrolamento 
entrada choupana em i.e. leva a estei
ra enrolada dentro da choupana. 

ArogwáQQ - * arógwa, desenrolamento; 
dQ1, suf. [fazer desenrolamentol De
senrolar, enrolar, estender. conj. i-ºúre 
m~a arogwáQQ, eu (o) cigarro enro
lo; í-re h~!Q arogwáQQ, eu (a) e~teira 
enrolei ; pa-mQQe m~a arogwáQQ, nós 
(o) cigarro enrolaremos. 

ArogwagQgQ - vart. arogwagQg1¡1. * aró
gwa, enrolamento; d9g9, suf. Enrola
do, desenrolado, estendido. 

ArogwagQg\t - vart. arogwagQºQ· En
rolado, desenrolado, estendido. ex. 
kuiagá arogwaºQg\t ké!e, h\th\t!~-re, 
(de) milho semente estendida quando, 
choveu i.e. depois que estendemos as 
sementes de milho_ para secar, choveu. 

ArogwagQg\tré\t - * arogwaºQº\t' enro
lado; ré\t, suf. subst. Aquele ou aqui
lo que foi enrolado, estendido. ex. i-ku-- . 
Qáw1¡1 aígQ bíri arogwaº9º1¡1ré1¡1 j'~º~' 
minha esteira (de) pele de su~uarana, 
aquela que foi enrolada, saída i.e. poe 
fora a minha esteira enrolada de pele 
de suc;uarana. 

ArogwáiwQ - Tipo de ~ hQe ~-viagáw1¡1, 
brinco dos bororo. 

ArogwáiwQ c9ré\t - Tipo de -4 hQe ~-via
Qáw1¡1, brinco dos bororo. 

ArogwáiwQ kujaguré1¡1 - Tipo de ~ hQe 
~-viaQáw1¡1, brinco dos bororo . . 

Arogwaré\t - -1c arógwa2, enrolamento; 
ré\t, suf. poss. O enrolado, o estendi
do. ex. i-15é m~a arogwaré1¡1 mak'1º'ái, 
meu alimento tabaco, o enrolado, dar 
mim a i.e. dá-me um cigarro enro
lado. 

ArQia - ~'( ? Designac;ao : 1. do líber de 
certas árvores batido e amaciado com 
os dentes para ser usado como grossei
ro pano ; 2. de certo ~ ar9e, espírito; 

. 3. de qualquer tecido (neol.). 

173 



Tecidos dos civilizados 

Os bororo usam esta f. para indicar 
indistintamente qualquer pano dos ci
vilizados. Logo que eles tiveram co
nhecimento dos tecidos, surgiu urna 
proibi9áo por parte do arQe ~!-awára 
áre, xamá das almas, que lhes impedia 
de usá-los, por serem muitas vezes ver
melhos ou pretos, ou terem desenhos 
dessas cores. o xama ensinava que tais 
cores e coisas eram próprias das mo
radas das almas e, por isso, interdita
das. Além do mais eram cores usadas 
nas pinturas dos zunidores de madei
ra, por sua natureza objetos de caráter 
misterioso e tabu para mulheres e 
crian9as. Ele, porém, podía servir-se de 
tais panos, desde que pedisse licen9a 
as almas, o que lhe era facílimo, em 
vista do seu múnus. Todavia alguns 
tecidos eram usados, especialmente se 
brancos. Em caso de dúvidas sobre a 
liceidade do uso, o xamá devia consul
tar as almas. Em tempos idos, duran
te algum assalto bem sucedido a casas 
de civilizados, retiravam somente pa
nos brancos e, as vezes, também 
outros, dos quais precisassem para re
compensar o xamá das almas por fa
vores recebidos. Alguns levavam para 
a aldeia panos proibidos que perten
ciam a alguma vítima, a qual atribuiam 
o valor de -+ mQri, como se fosse urna 
onc;a. Conservavam-nos como lembran
c;a de um defunto, juntamente com o 
powári arQe, instrumento musical de 
sopro, ou usavam-nos para enfeitar o 
arQe maíw\J., representante de um fi
nado, durante os funerais. Hoje a li
mita9áo de panos coloridos perdeu 
todo o valor e, sem preocupac;áo, ser
vem-se de tecidos de qualquer cor e 
matéria. 

Ar\}ia a~á~\l - * ArQia, certo espírito; 
~á~\J., risco [animal de pele listrada 
com desenhos do espírito ArQiaJ. Vard. 
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de teiú do cerrado, de pele riscada 
(Tupinambis sp.). 

Ar\}ia a!úgo - * ar\}ia, tecido ; a!úgo, 
pinta [ tecido com pintas]. Design~ao : 
l. de urna pintura no verso da pele 
seca de alguma onc;a -+ barége ~~e~9-
~\1, banquete das feras; 2. de tecido 
pintado (neo l.). 
- n. p. -+ 11 v. 

ArQia a!úgo a!ugoré\1 - ( neol.) * aI"Qia, 
tecido; a!úgo, pinta; a!ugoré\1, o pin
tado [ tecido com muitas pintas]. De
signac;áo genérica de tecidos varie
gados. 

Ar\}ia B9r<}r9 - n. p. -+ II v. 

ArQia Ceré\l - n. p. -+ 11 v. 

ArQia G\lgáIV - n. p. -+ 11 v. 

ArQia kág.a bo~waré\1 - (neo l.) * ar9ia, 
tecido ; kág.a, brac;o ; bó~wa, ausencia ; 
ré\1, suf. poss. [pec;a de vestuário com 
ausencia de mangas]. Cole te. 

Ar\}ia kag.aré\1 - (neo l.) * ar\}ia, tecido ; 
kág.a, brac;o; ré\1, suf. poss. [pec;a de 
vestuário com mangas]. Camisa. 

Ar\}ia ké - (neol.) * arQia, tecido; kés, 
morcego [objeto de pano com aspecto 
de asas de morcego J. Guarda-chuva, 
sombrinha. 

ArQia Kigá~u - n. p. -+ 11 v. 

Ar\}ia Ki<}go - n. p. -+ 11 v. 

ArQia kujágu - (neo l.) * ar\}ia, tecido; 
kujágu, vermelho [ tecido vermelho]. 
Len90, indistintamente. 1 Os bororo 
assim denominam esta pec;a, embora 
tenha outras cores, porque os primei
ros lenc;os que conheceram eram ver
melhos. 

Ar\}ia Kl)ri - n. p. -+ II v. 

AtVia k\lriré\1 - (neo l.) * ar\}ia, tecido ; 
k\lriré\1, o grande [grande tecido]. Co
bertor. 
- n. p. -+ II v. 
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ArQia Q.k,wa a!úgo Tipo de ~ hQe 
~~jÍW\l, pintura facial dos bororo. 

ArQia OkwQda - n. p. ~ II v. 

ArQia pQgQraré\l - ( neol.) * arQia, teci
do; ·pQg<)ra, perna; ré\l, suf. poss. [pe9a 
de vestuário com pernas]. Cal9as. 

ArQiáre ·- n. p. ~ II v. 

ArQia rú!u - (neo l.) * arQia, tecido ; rú
!u, subida [subida do tecido J. Has
teamento da bandeira. 
- . n. p. ~ JI v. 

AroJ!lére tk·~º-áw\l - n. p. ~ II v. · 

AroJ!lére· tk~º-ªW\Í9Q - Célebre ante
passada progenitora dos membros do 
sub-cla dos BQ~Qdc}ri t~eráe Ceºegi
w¡J.ge ~ . hQe ~-wa, aldeia bororo. 

Áro merére - * ? Vard. de libélula. 
- n. p. ~ 11 v. 

ArQri - * ? Vard. de cobra-coral ( Ery
throlampus sp.). 

ArQri ·a!úgo - Tipo de ~ hQe ~-~jíWQ, 
pintura facial dos bororo. 

Ar9ri bakorororé\l - * ar<}ri, cobra-co· 
ral; ba.k,orororéQ, o pintado com as 
cores do herói lendário . Bakoróro 
[cobra-coral com pinturas pretas e ver
melhas J. Vard. de cobra-coral ( Ery
throlampus sp.). 

ArQrl, cobra-coral (CM) 

Aróro - pl. arórQe. * ? Larva do lepi
dóptero esfingídeo Pseudosphynx te
trio . Tem a cabe9a vermelha e o cor-

ArórQe CQºugiwt)ge 

po Iistrado de faixas amarelas e pre
tas. É o principal ~ímbolo do cla dos 
Aróive, da metade dos TQgarége. Para 
pormenores ~ hQe ~-wa, aldeia bo
roro. 

Aróro Akád\l - n . p . -> II v. 

Aróro a!úgo ~kQrév pa91J.-re párv jíw\l pa
ríko - Tipo de ~ h<?e ~!-áo kajejéw\l, 
coroa dos bororo. 

Aróro, principal símbolo do clá dos ArórQe 

ArórQe - pl. de aróro. Designa9ao : 1. 
das larvas do lepidóptero esfingídeo 
Pseudosphynx tetrio ; 2. dos membros 
homens e mulheres de um cla da me
tade dos TQgarége, cujo principal sím
bolo é a larva do lepidóptero Pseudo
sphynx tetrio, denominados também 
Aíj~ Áre ou Aíj~-dóge. 

ArórQe BQe t-iadadáwt)ge - pl. de Aro
rQ~d\l BQe t-iadadáwQ e de ArorQe
r~9\l BQe t-iada9aW1)9Q. Membros 
homens e mulheres de um sub-cla dos 
Aróive. 

ArórQe CeºegiW1)ge - pl. de AroiWd\l 
CeºegÍW\f e de ArorQer~d\l Ceºegiw\l-
9Q. Membros homens e mulheres de um 
sub.,.cla dos ArórQe, denominados tam
bém Aróive K\lgvrirévge ou ArórQe 
Kujagurévge. 

Aróive C9ºugiW1)ge - pi. de Aror~d\l 
C9ºugíwQ e de ArorQer~d\J. CQºUgiW\Í
~Q. Membros homens e mulheres de 
um sub-cla dos ArórQe, denominados 
também Aróive CQrévge ou ArórQe Kv
rirévge. 
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ArórQe CQré\lge 

ArórQe CQré\lge - pl. de Aror9~9\l CQ
ré\l e de Aror9er~9\l CQre\ÍgQ. Mem
bros homens e mulheres de um sub-clá 
dos ArórQe, denominados também Aró
rQe CQQugiw\Íge ou ArórQe K1;1riré\lge. 

ArorQ~9\l - pl. ArórQe. Membro homem 
do clá dos ArórQe. . 

ArorQ~9\l BQe t:-iagagáw\l - pl. ArórQe 
BQe t:-iagagaw\Íge. Membro homem de 
úm sub-clá dos ArórQe. 

ArorQ~9\l CeQegíw\l - pl. ArórQe Cel?egi
W\Íge. Membro homem de um sub-cla 
dos ArórQe, denominado também Aro
r~9\l K\lg1;1riré\l ou ArorQ~9\l Kuja
guré\l. 

ArorQ~9\l CQQUgÍW\l - pl. ArórQe CQQU
giw\Íge. Membro homem de um sub
clá dos ArórQe, denominado tam bém 
ArorQ~9\l CQré\l ou ArorQ~g\Í. K1;1riré\l. 

ArorQ~9\l CQré\l - pl. ArórQe CQré\lge. 
Membro homem de um sub-clá dos 
ArórQe, denominado também ArorQ~-
9\l CeQegíwt.t ou Aror~9\l Kuj~uré1;1. 

ArorQ~9\l K\lg\lriré\l - pl. Arór(>e K(igQ
riré\lge. Membro homem de um sub
clá dos ArórQe, denominado também 
Aror~9\l éeQegíwt.t ou ArorQ~9\l Ku
jaguré\l. 

Aror~9\l Kujaguré\l - pl. ArórQe Kuja
guré1;1ge. Membro homem de um sub
clá dos ArórQe, denominado também 
ArorQ~9\l K\lg1;1riré\l ou ArorQ~~\l Ce
QegÍW\l. 

Aror~9\l K\lriré\l - pl. ArórQe K1;1ri
ré1;1ge. Membro !iomem de um sub-cla 
dos Arór9e, denominado também Aro
rQ~~\l CQQUgíw1;1 ou ArorQ~9\1 CQré\l. 

ArórQe ~ké - * arórQe, larvas de Pseu
dosphynx tetrio; e, ( d )elas; ké2, ali
mento [alimento das larvas de Pseu
dosphynx tetrio]. Vard. de árvore da 
floresta. 1 É assim denominada por 
ser freqüentemente parasitada pelas 

176 

larvas do lepidóptero Pseudosphynx 
tetrio. Sua seiva é usada como visco, 
ou para dar consistencia a pasta de no
~ógo, urucu. 

ArórQe ~ké jorúQo - * arórQe ~ké, vard. 
de árvore da floresta; ji, ( d )ela; orú
QO, remédio [ remédio tirado de certa 
árvore da floresta] . Designa~áo de um 
--+ ~rúQo, remédio . 1 É a árvore ante
rior com cujas fólhas os índios fazem 
urna tisana para as parturientes. 

ArórQe K1;1g1;lriré\lge - pl. de AroiW9\l 
K\lg\lriré\l ou de ArorQer~9\l K\lg\lri
re\ÍgQ. Membros homens e mulheres de 
um sub-clá dos ArórQe, denominados 
também Aróive C~QegiW\Íge ou ArórQe 
K\lg\lriré\lge ou ArórQe Kujaguré\lge. 

ArórQe Kujaguré\lge - pl. de Aro~9\1 
Kujaguré\l e de ArorQer~9\1 KuJagu
re\ÍgQ. Membr~s homens e mulheres 
de um sub-clá dos ArórQe, denomina
dos também ArórQe CeQegiW\Íge ou 
ArórQe K1;1g1;1riré\lge. · 

ArórQe K1;1riré1;1ge - pl. de ArorQ~9\1 K\1-
riré\l e de Aroiver~9\l K1;1rire\ÍgQ. Mem
bros homens e mulheres de um sub-clá 
dos ArórQe, denominados também Aró
r9e CQQugiw\Íge ou ArórQe CQré\lge. 

ArorQer~9\l - sing. de Arór9e. Membro 
mulher do clá dos ArórQe. 

Aror9er~9\1 BQe t:-iagagaW\ÍgQ - pl. Aró
rQe BQe t:-iagagaW\Íge. Membro mu
lher de um sub-clá dos ArórQe. 

ArorQer~9\l CeQegiW\ÍgQ - pl. ArórQe 
Cel?egiw\Íge. .Membro mulher de um 
sub-cla dos ArórQe, denominado tam
bém ArorQer~9\l K1;1g1;lrire\ÍgQ ou Aro
iver~9\l Kujagure\Í~Q. 

Aroiver~9\l CQQUgiW\ÍgQ - pl. Aróive .., 
CQQUgiW\Íge. Membro mulher de um 
sub-clá dos ArórQe, denominado tam
bém ArorQer~9\l ÓQre\ÍgQ ou Arol\)er~
~\l K\lrire\ÍgQ .. 
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Aroiver~Q\l CQre\ÍQQ - pl. Aróive C(>ré\1-
ge. Membro mulher de um sub-cla dos 
ArórQe, denominado também Aroive
r~Q\l C9ºugiw(iQQ ou Aror9er~Q\l K\1-
rire\ÍQQ. 

Aror9er~Q\l Kl;lg\(rire\ÍQQ - pl. Aróive 
K\lgl;lriré\lge. Membro mulher de um 
sub-cla dos Arór9e, . denominado tam
bém Aror9er~Q\I Ceºegiw\ÍQQ ou Aro
iver~Q\l Kujagurel¡ÍQQ. 

Aroiver~Q\I Kujagure\ÍQQ - pl. ArórQe 
Kujaguré\lge. Membro mulher de um 
sub-cla dos Aróive, denominado tam
bém Aror9er~Q\l Kl;lg\lrire\ÍQQ ou Aro
iver~Q\I Ceºegiwt,íg9. 

ArorQer~Q\l K\lrire\ÍQQ - pl. Arór9e K\1-
riré\lge. Membro mulher de um sub
cla dos Aróive, denominado também 
Aroiver~Q\l C9ºugiw\ÍQQ ou Aror9er~
Q\I C9re\ÍQQ. 

Aróro í~a ~~\lré\l - Tipo de ~ h~íga, 
arco dos bororo. 

Aróro í~a kujaguré\I - Tipo de ~ hQ~í
ga, arco dos bororo. 

Arororé\l - * aróro, larva de um lepi
dóptero esfingídeo com cores verme
lhas ; ré\l, suf. sem. [ pedra vermelha 
como larva de certo esfingídeo J. Pedra 
canga, conglomerado de óxidos de 
ferro. 

Aróro \l·!\ÍgQ ~~\lré\l - Tipo de ~ tl¡ÍgQ, 
flecha. 

Aróro \l·!\ÍgQ kujaguré\I - Tipo de ~ t\Í· 
gQ, flecha. 

ArQve - vart. arQe. Alma, beleza. 1 Esta 
f. é usada especialmente nos can tos. 

Ar9v~ia - * ar9ve, beleza; ia, suf. Be
leza. 

ArQv~iaré\l - * ar9v~ia, beleza ; ré\l, 
suf. pos s. O bonito. 

Ár\11 - * ? Ato de pegar algo, tomada, 
empréstimo, troca, mudan<;a; compra 

(neo l.). exs. cé-re kQQQ ár\l á{e píji, 
nós fizemos baquité troca tua mae de 
i.e. ternos trocado um baquité com tua 
mae; i-m99e i-wái t'áru., eu farei minha 
choupana C.d)ela mudan9a i.e. mudarei 
de lugar a minha choupana. 

Ár\12 - * ? Folha, magreza, fragilidade, 
delicadeza, respeito, acatamento, res
sica9ao. var. c'áru., sua magreza. 

Arúa - Célebre antepassado, terceiro 
chefe em ordem de dignidade do sub
cla dos BaáQQ Íeºáge Ceºegiw(ige BQe 
:t:-iagagawl¡Íge ~ hQe ~-wa, aldeia bo
roro. 
-:-- n. p. ~ 11 v. 

A.rúa BQrQrQ - * arúa, f. onom. hQrQrQ, 
aldeia [aldeia onde se ouviu o grito 
arúal Antiga aldeia nas margens do 
c. i. do PQg\ÍºQ Ceré\l, r. Sao Louren-
90. 1 Narra urna tradi9ao que os índios 
descobriram certa vez urna pra9a na
tural cujo nome ninguém sabia. Tendo 
acampado lá, certo dia um kuígQ, 
arara, pairou sobre a localidade, 
gritando: arará, arará, arará: de
pois de várias voltas, acrescentou: 

· ' ,. ' · ' n· t arua . . . . arua . . . . arua . . . . is o 
os índios deduziram dever-se chamar 
a pr~9a de Arúa BQrQrQ, e ao redor 
dela edificaram urna aldeia. 

, - n. p. ~ 11 v . 
.< 

Arúa Búgu - n. p. ~ 11 v. 

.t\rúa Pá - n. p. ~ 11 v. 

Arúa Paraºára - n. p. ~ 11 v. 

Arúa Páru. - * ? Rib. afl. da esq. do c. i. 
· do Bá~e :t:-iáo2 r. 1 tiquira : rib. Aroa 

Paro. 

Aruári - * ? Eleva9ao nas margens do 
PQg\ÍºQ, r. Vermelho, nas proximidades 
da localidade iaru.QQri. 

Áru. barár\l k\Íri - * áru.2, folha; oaráru., 
gordura; k\Íri, abundancia [arbusto 
de folhas carnudas]. Designa9ao : 1. da 
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Ar1J9Q 

baunilh/rlenominada também rQr~
QQe; 2. de um -+ ~rúºo, vegetal má
gieÓ. l Com suas folhas os bororo es
,fregam o arco, as flechas e o próprio 

/ 

corpo para encontrarem ca9as gordas. 

ArfJ9Q - * áiv2, magreza ; dQ1, suf. [ fazer 
magreza]. Emagrecer, tornar frágil, 
ressecar, tornar delicado, respeitar, 
acatar, debilitar. conj. J'orúºo ¡)-re i 
-rági c'ar1)9Q, ela doen9a mim mag~eza 
ela emagreceu-, i.e. a doen9a me ema-

. greceu muito; á-re DQi9QrO c'arl¡Í~Q, tu 
o broto de babac;u ressecaste. 

AIV9Qª\l - * á1V2, magreza; dQª\l' suf. 
Emagrecido, tornado frágil, tornado 
delicado, respei ta do, acata do, resse
quido. 

Aiv9Q9\lré\l - * ar\td.Qª\1, emagrecido ; 
- ré\l, suf. subst. O emagrecido, o tor

nado frágil, o delicado, o ressequido. 

ArtJ9\l - * árv2, folha ; d\11, suf. [ quali
dades das folhas J. Subtileza, delgade
za, transparencia, magreza, fragilidade. 

Al"\19\ÍªQ - * ar\Íd-\1, subtileza; dQ1, suf. 
[fazer subtilezaJ. Adelga9ar, afinar, 
tornar transparente, emagrecer, tornar 
frágil. conj. i-:núre irá ªIVª\ÍªQ, eu (a) 
tábua adelgac;o ; arél!le ~-re kQ9Q]iíe 
aivd-\1.d.Q, (as) mulheres elas (a) embi
ra afinaram ; i-mQ9e kuiá9a iwóro al"\l-
4\1.d.Q, eu a bráctea da espiga de milho 
adelgac;arei (para preparar um ci
garro). 

Aiv9\lgQª\l - * arl)ª\l' subtileza; gQ9\ti, 
suf. Qualidade do que é muito fino, 
esguio ; magreza extrema de pessoas, 
ou animais, fragilidade. 

AIV9\lgQ9\ÍªQ- * ªIVª\lgQd.\l, qualidade 
do que é muito esguio; dQ1, suf. [fazer 
muito esguio J. Afinar muito, adelgac;ar 
muito, tornar muito transparente. 

conj. i-:núre bá~e iwQi ar\1ª\lgQª\ÍªQ, eu 
(a) embira branca afino muito; í-re 
bá~e iwQi aiv9\lgQ9\Íd.Q, eu (a) embira 

178 

branca 'afinei muito; i-mQd.e kuiáªa 
iwóro a1V9\lgQ9\Í9Q, eu (a) bráctea de 
espiga de milho afinarei muito. 

A1V9\lgQ9\lré\l - * al"\l9\lgQ9\l, qualida
de do que é niuito esguio; ré\l, suf. 
poss. Aquele ou aquilo que é finíssimo, 
muit0 delgado, muito magro, muito 
frágil. . 

Arl)gQ - * ? Designac;ao de vários graus 
de parentesco -+ hQe ~-wa, aldeia bo
roro . 

AIVgQd.\l - ~·( ár\12, fragilidade; g«Jd.\'ti, 
suf. Fragilidade, magreza, respeito, 

· acatamento, delicadeza, ressicac;ao. 

Ar\lgQ9\lré\l - * ar\lgQª(l, fragilidade ; 
ré\l, suf. poss. O frágil, o magro, o 

- respeitoso, o delicado, o ressequido. 

At\lgQgo - * ár\12, fragilidade; g«Jgo, suf. 
- Fragilidade excessiva, magreza pro-

nunciada. 

Ar\lgQgoré\l - ·/( aivgQgo, fragilidade ex
cessiva; ré\l, suf. poss. O muito frágil, 
o muito ressequido. 

' 
ArtJgQ p~ga - * ? Designac;ao de vários 

graus de parentesco -+ b«Je ~-wa, al
. déia bororo. 
Al"\Íg\l - * á ( = áii) , folha de palmeira ; 

rl¡Íg\l, brilho [ folha reluzente J. Broto 
de palmeira entreaberto; transparen
cia, lucidez, delgadeza. 

Ar\lg\Í9Q - * arl¡Íg\l, transparencia; dQ1, 
suf. [ fazer transparencia]. Afinar, 
adelga9ar, tornar transparente. conj. 
i-:núre i-!«Jriga al"\lg\ÍªQ, eu minha faca 
adelgac;o i.e. amolo minha faca ; b\)e 
~-re t1¡ÍgQ Q!Q ~g\Íd.Q, (os) bororo eles 
(da) flecha ponta afiaram i.e. os bo
roro afiaram as pon tas das flechas ; 
i-m«?9e barQgQ Q art.Ig\Íd.Q eu (o) goivo 
de dentes de capivara afiarei. 

Ar\lg\lªQ9Q - vart. ar\lg\tªQd-\1. * arl)
g\l, delgadez; d6.d.Q, suf. Afi_nado, adel
gac;ado. 

Ar\lg\lªQª\l - vart. ar\lg\lªQªQ· Afinado, 
adelgac;ado. 
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ATI)g\lgQg\lré\l - * ar\lg\lgQg\l, afinado ; 
ré\l, suf. subst. Aquilo que foi adelga
c;ado, afinado. 

A~g\l J;:~\lré\l - n. p. ~ I I v. 

Ár\l gujágu - ~-: ár\12, folha; gujágu, qua
lidade do que é pardo [ fólha parda]. 
Fólha parasitada por cogumelos. 

Ar\{ré\l - * án)2, fragilidade; réQ., suf. 
poss. O frágil, o ressequido. 

A!ága - *? Manteac;ao. 

A!agágQ - * a!ága, manteac;ao; dQ1, suf. 
[fazer manteac;aoJ. Mantear. conj. 
i-D-úre h*~e a!agágQ, eu (o) tamanduá
bandeira manteio; í-re agúgo k99\l 
a!agágQ, eu (do) jaguar (a) carne man
teei ; i-m9ge kí kQg\l a!agágQ, eu (da) 
anta (a) carne mantearei. 

A!agagQga - * a!ága, manteac;ao; d9ga, 
suf. loe. Lugar da manteac;ao. exL 
awág\t areg9g~-re agúgo a!agag9ga 
káe, (urna ) cobra chegada teve (do) 
jaguar lugar da manteac;ao a i.e. urna 
cobra chegou ao lugar onde foi man
teada urna onc;a. 

A!agagQgQ - vart. a!agagQglJ.. * a!á
ga, manteac;ao; dQg\l, suf. Manteado. 
ex. júgo kQg\l a!agagQgQ ká-re rQga, 
(de) queixada (a) carne manteada nao 
foi ainda. 

A!agag99\l - vart. a!agagQgQ. Mantea
do. ex. barQgQ a!agagQg\l ké!e cé-g\l 

Atámo, raia 

m9ge, (o) quadrúpede manteado quan
do, nossa ida teremos i.e. depois de 
termos manteado o quadrúpede, ire
mos embora. 

A!áJ!to Q, ferrao de raia, usado em !utas 
corporais, preso ao médio da mao direita e 
escondido entre penugem 

A!agagQg\lré\l - * atagagQg\l, mantea
do; ré\l, suf. subst. O que foi man
teado. 

A!ál!lo - * ? Vard. de grande raia (Po
tamotrygon sp). 

A!al!lóio - Designac;ao : 1. de certa per
sonagem lendária; . 2. de urna locali
dade do reino dos mortos, a oriente, 
presidida por A!al!lóio. 

A!álpo Q - * a!áJ!lo, raia; Qi, ferrao [fer
rao de raiaJ. Ferrao da cauda de raia. j 
As vezes, nas desavenc;as e Iutas, os 
bororo usam ferr5es de raia amarra
dos na parte interna do dedo médio, 
na parte interna do antebrac;o esquer
do e na barriga da perna direita, dis
faq;ados com penugem e plumas para 
ferir o adversário. É primacial do cla 
dos ArórQe, mas todos o podem usar. 
No mesmo modo e para o mesmo fim 
usam também o m~TI) <}, ferrao de 
outra vard. de raia. 

A!ál!lo Pá - n. p. ~ II v. 

A!ál!lo PágQ - Antepassada, progenito
ra dos membros do sub-cla ·dos Aróive 
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--+ hQe ~-wa, aldeia bo-

- n. p . --+ II v. 

A!árQ - ,'( ? Espuma produzida pela ebu
lic;ao de algum líquido. 1 A espuma dos 
rios denomina-se pagárQ. 

Á!o - * ? Pindoba (A ttalea humilis). \ 
É urna palmeirinha do cerrado cujas 
folhas fornecem ótima cobertura para 
o telhado ou para as paredes da chou
pana. Os cocos sao comestíveis. 

A!Q - * á!o, pindoba; Q1, coco [coco de 
pindoba]. Coco comestível da palmei
rinha pindoba. 

A!Q - * ? Jabuti (Testudo tabulata). 

A!Q a!úgo - Designac;ao 'de urna pintu
ra no verso da pele seca de alguma 
onc;a --+ barége ~-ke999\1, banquete das 
reras. 

A!Q biagáw\1 - Tipo de --+ hQe ~-viagá
W\J., brinco dos bororo. 

A!Q, j abuti 

Á!Qe - ·k ? Designac;ao genérica de lar
vas que infestam as feridas e as car
nes em decomposic;ao. 

A!Q t:k\lré\1 - n. p. --+ II v. 

A!Q Kl}ri - n . p. --+ II v. 

Á!u - pl. a!úie. * ? Endocarpo de coco, 
concha, pequena ceramica com forma 
de concha, cápsula de semente de ta-
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baco, caroc;o ·de pequi; caroc;o de man
ga, cartucho, colher (neols.). var. son. 
i!-águ, ak-ág1.1, t'áªu, pag-águ, ceg-águ, 
tag-águ, ~!-águ, minha, tua, sua, nossa 
( incl.), nossa ( excl.), vossa, deles con
cha. J As conchas bivalves dos rios 
e das lagoas sao usadas como colhe.. 
res nas refeic;oes e como form6es para 
cortar os cabelos. 

Á!o, palmeirinha pindoba 
' 

A!úQO - pl. a!úQQe. Veado-galheiro 
( Odocoileus suacuapara). 

A!úQo bíri - Tipo de --+ hQe ~-kt.J9áW\I, 
esteira dos bororo. 

A!ú1?o hl}r~a - * a!úQO, veado-galheiro ; 
hl}r~a, pegada [pegada de veado-galhei
ro] . Designac;ao : 1. da pegada de vea
do-galheiro; 2. de um passatempo das 
maos que consiste em entrelac;ar nos 
dedos um cordel de modo a dar-lhe. 
a aparencia de urna pegada de veado
galheiro. 

A!úQQe - pl. de a!úQo. Veados-galheiros. 

Passatempo denominado atúbo b~r~a, pe
gada de veado-galheiro 
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A!úJi9e ~!agaré\1 - ~'< a!ú)iQe, veados-ga
lheiros; ~t, ( d )eles; ága2, fígado; ré\1, 
suf. sem. [arbusto de folhas semelhan
tes, na forma, a fígado de veados-ga
lheiros J. Designac;ao de um ~ ~rúl}o, 
vegetal mágico. É a unha-de-boi (Bau
hinia forficata), com cujas folhas pre
param infusóes nas quais se banham 
antes de execuc;ao do RQia K\lriré1¡1, 
Canto Maior, afim de evitarem as iras 
dos espíritos. Usam-na em modo seme
lhante também para poderem comer 
carne de cervo, quando é impossível 
apresentá-la ao xama dos espíritos, ao 
qual é reservada. 

A!úlio ojorúJio - .,, a!úJio, veado-galhei
ro; 01, ( d )ele; ji, ( d )ele; orúJio, vege
tal mágico [vegetal mágico comido 
pelo veado-galheiro J. Designac;ao de 
um ~ ~rúJio, vegetal mágico. ¡ É usado 
para afastar das crianc;as o perigo de 
morte. Banham-nas com infusóes das -
folhas, pintam-nas com seu carvao pul-
verizado e temperado com kí4Q gúru, . 
resina. 

A!ul}oré\1- * a!úJio, veado-galheiro; rét.t, 
suf. sem. [folhas semelhantes a ore
lhas de veado-galheiro J. V ar d. de f olha
gem dos brejos com que os bororo en
volvem os peixes para assá-los sob as . 
c1nzas. 

A!t>4t.t - •'< ? Pus. 

A!úge - * ? Designac;ao genérica das 
vespas . 

A!úge :e-iáo * a!úge, vespas; ~, 
( d)elas; iáo, localidade [cór. das ves
pas J. Cór. afl. do Tl;tgQri i'áo, rib. Dia
mantino. 

A!úge ~-wári - * a!úge, vespas ; ~, 
( d )elas; wári, cucurbitácea [habitac;ao 
de vespas em forma de cucurbitácea]. 
Cortic;o de vespas. 

A!úge k1¡1riré9 CQrét.t - * a!úge, vespas ; 
k\lriré\1, o grande; cQré1¡1, o preto 

[grandes vespas escuras]. Marimbon
do-cac;ador. 

A!úgo - * ? Malha, pinta, desenho, pin
. tura, tatuagem; escritura (neol.). 

A!ugQ.4Q - * a!úgo, malha; dQ1, suf. [fa
zer malhaJ. Malhar, pintar, desenhar, 
tatuar; escrever (neol.). conj. i-g.úre bá 
áo kaje}éW\1 a1ug949, eu (a) coroa de 
folíolo de broto de babac;u pinto; hc?e 
~-re aíj~-dóge a!ug94Q, (os) bororo 
eles (os) zunidores de madeira pinta
ram ; i-m94e aígQ bíri a!ug94Q, eu (a) 
pele de suc;uarana pintarei i.e. pintarei 
o verso da pele de suc;uarana. 

1. Pinturas e desenhos dos bororo 
2. Prática da tatuagem entre os bororo 
3. Notas 

l. Pintura e desenhos entre os bororo 

As várias manifestac;óes, neste se
tor, reduzem-se a desenhos geométri
cos no verso da pele de onc;as abati
das como ~ mc?rl, retribuic;ao ao pa
rente de algum fina_do, ou nos . aíj~ 
-dóge, zunidores de madeira, ou nas 
bo.necas, ou nos bá-dóge, coroas de fo
líolo de broto de babac;u, ou nos haera
ré9-ge, estojos penianos festivos. Es
tes últimos, as vezes. levam figuras 
de animais. A ceramica é completa
mente isenta de qualquer expressao 
pictórica. Possue:rp., entretanto, incli
nac;ao e gósto para o desenho. Nao rea
lizam festas sem se pintarem e enfei
tarem copiosamente. Os pequenos te
cidos, tranc;ados e esteiras podem ter 
elementares motivos geométricos ; cer
tos tipos de ~ bári, instrumento musi
cal de sopro, apresentam singelas pi
rogravuras geométricas. 

2. Prática da tatuagem entre os bororo 

Praticam também, embora raramen
te e em caráter limitado a certas re
gióes do corpo, simples mas verdadei
ras tatuagens. A técnica dessa opera-
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/.'' 
A!ugQ~Q / 

- /. f . . -9ao c9 ns1ste em azer 1nc1soes com um 
f do r~~Q Q, dente de traíra, e de

introduzir nas feridas recentes 

/ 

carvao pulverizado de júre t.rlorúl?o, ar
busto do cerrado. Em geral a tatua
gem é precedida por vários dias de 
jejum e é executada e usada só por . ' 

homens. Tem o duplo fim de fortifi-
car e . ~mar quem a usa, ou os dois 
fins reunidos. Como fortificante é usa
da especialmente na zona lombar, no 
peito, nos bíceps e nas barrigas das 
pernas. Nos membros os desenhos sao, 
as vezes, pequenos rombos e tem tam
bém fim ornamental. Urna tatuagem 
puramente ornamental é a que consis
te em um risco horizontal em cada ex
tremidade da boca. Sendo este um 
costume quase desaparecido, Steinen 
nao o notou e afirma que a ta tua~em 
entre os bororo é desconhecida ( Stei
nem 1897: 362). Também Baldus nao 
a relata (Baldus 1937: 142). 

3. Notas 
Nao ternos informac6es acerca de 

~ 

possíveis pinturas ou insculturas ru-
pestres por parte dos bororo. Eles, 
além de pintarem seus corpos e seus 
objetos, acidentalmente, representam 
animais na areia das praias, por pas
satempo, ou nos lajedos de arenito das 
margens de algum córrego. Nao nos 
parece conforme a sua índole subme-

. Maxilares de traíra com dentes destinados 
a escarifica9óes para elementares tatuagens 
(MRDB B54 1882), l = Om040 
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Atunábo - - -
• 

ter-se a duros trabalhos para pintar ou 
insculpir rochas, como sup6e Baldus 
(Baldus 1937: XL, 5-14 ). 

A!ugogc}ga - * a!úgo, malha; d9ga, suf. 
Localidade onde se malha ou se pinta 
algo. 

A!ugogQgQ - vart. a!ugogc}g\1. * a!úgo, 
malha; dQgQ, suf. Malhado, pintado, 
desenhado; escrito (neol.). 

A!ugogc}g\1 - vart. a!ugogQgQ. Malha
do, pintado, desenhado; escrito (neol.). 
ex. aígQ bíri a!ugogQgl¡Í-re marigúgu 
(a) pele de su9uarana pintada foi faz 
tempo i.e. a pele de su9uarana foi pin
tada no verso faz tempo. 

A!ugoiáQQ - .,( a!úgo, pinta; ia, suf. poss. 
bQa, rio [río pintado J. Denomina9ao 
menos comum do ~ PQg\ÍQQ Ceré\1, 
r. Sao Louren~o. 

A!ugoréga Q~eágv - * ? Cobra-caninana 
( Spilote pula tus). 

A!ugoré\1 - ,'< a!úgo, malha; ré\1, suf. 
poss. Aquele ou aquilo que é malhado, 
pintado; o escrito (neol.) . 
- n. p. ~ II v. 

A!úie. - pl. de. á!u. Conchas. 

A!úie ~-iáo - ·k a!ttie, conchas; ~, 

( d )elas ; iáo localidade [ localidade das 
conchas J. Lagoa na margem esquerda 
do PQ]]Q K\lriré\1, r. das Martes, pouco 
a jusante de Xavantina. 

Á!u m~ríri - (neo l.) * á!u, concha ; m~
ríri, metal [concha .de metal]. Colher. 

Á!u m~ririré\1 - * á!u, concha ; m~rírl, 
metal; ré\1, suf. sem. [planta de fólhas 
em forma de conchas reluzentes como 
metal]. Vard. de trepadeira da mata, 
de grandes fólhas lúcidas. 

A!unál}o - ·1< á!u, concha; \1, ( d )ela; ná, 
pon ta; bóa, rotundidade [concha com 
urna parte mais arredondada]. Peque
na concha bivalve dos rios. 1 É usada 
como colherzinha. 
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A!urá~a 

A!uráka - ,i: á!u, caro<;o; rá~a, resis
tencia [cór. do caro<;o resistente]. Rib. 
afl. do PQ Cerél,l, r. Poxoreu. 

A!l,lréQe - pl. de a!9réQo. Designa9ao : 
1. de urna vard. de conchinhas ; 2. de 
urna eleva9ao a ,..., 20 Km ao nor
te da cidade de Rondonópolis : morro 
Tribiu. 

· Á!u m~rfrlré\l, trepadeira da mata 

A!9réQe f.-iáo - .,( A!\tréQe, conchinhas; 
~' ( d)elas; iáo, localidade [cór. das 
conchinhas J. Cór. afl. da esq. do c. m. 
do PQg\ÍQQ Cerél,l, r. Sao Louren90: 
cór. Tribiau. 

A!9réQO - pl. a!l,lréQe, a!9rél]Qe. * ? 
Pequena concha bivalve dos córre
gos. I U sam-na como colherzinha e 
como arma nas lutas corporais. 

Par de a!l;lré~e, conchinhas de água doce, 
usadas como colherzinhas (MRDB BS6 
2865) e (MRDB BS6 2886 ), 1 = OmOSS 

A!urúa m~ríri kiga4.uré\t 

A!\lréQQe - pl. de a!\tréQO. Conchi
nhas. 

A!\lréQO m~rírl - ( neol.) * a!l)réQO, con
chinha ; m~ríri, metal [ pequena con
cha de metal]. Colherzinha. 

A!\tréQO \l·kigáo - * antréQO, conchi
nha ; \l, ( d )ela; kíga, chifre ; 02, suf. 
poss. [pequena concha cornuda]. Pe
quena concha cornuda e bivalve dos 
rios. 1 É usada como colherzinha. 

A!\trígi - * ? Suavidade, do9ura, peque-
. ·na profundidade. ex. PQQQ a!\trígi núre, 

(a) água pequena profundidade tem 
i.e. a água é rasa; ex. son. iJ:!i-ágQ 
mQ4e tá-i i!·a4\trígi t'áQQ, minha fala 
terei vós a, minha suavidade ela com 
i.e. falar-vos-ei com do9ura. 

A!\trigiré\t - ,'( a!\lrígi, suavidade ; réQ, 
suf. poss. Aquilo que é pouco profun
do, raso; aquele que fala suavemente. 

A!urúa - * ? Designa9ao 'de um espírito 
de altíssima estatura; grandeza, altu
ra, tamanho descomunal; grande inse
to, designa9ao genérica dos mantídeos. 
- n. p. ~ 11 v. 

A!urúa ArQe - Designa9ao : 1. de um 
~ arQe ~-!awuj~~\ti, representa9ao; 2. 
do ator da mesma. 

A!urúa BQrQrQ - n. p. ~ 11 v. 

A!urúa f.!úJe - n. p. ~ 11 v. 

A!urúa íka - Tipo de ~ hcxíga, arco dos 
boro ro. 
- n. p. ~ 11 v. 

A!urúa KQ Meíl]o - * a!urúa, grande
za; kQ1, pesco90; meíl]o, tortuosidade 
[morro com a sumidade torta J. Morro 
na regiao do c. i. do PQg\il]Q CoréQ, r. 
Sao Louren90. 
- n. p. ~ II v. 

A!urúa m~rírl kiga~uré\t - * a!urúa, 
máscara usada na representa9ao 
A!urúa ArQe; m~ríri, metal ; kiga4u
ré\t, o branca [grande meia lua de 
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/ . . 

metaJ.-Oranco]. Gran~e meia lua de me-
tal 4ranco que encima a máscara da 

/ tepresenta9ao A!urúa Ar(>e, comos cor
/ nos voltados para baixo. I· Atualmen-

/ te este adorno é feito com retalhos 
. de latas. Em tempos idos, conforme 

afirma96es de anciaes, era de metal 
branco encontrado no estado nativo. 
Supomos tratar-se de prata acbada no 
"habitat" que precedeu o atual, prova
velmente em terra boliviana. 

A!urúa M\Íg\t - Célebre antepassada, 
progenitora dos membros do sub-cla 
dos PáiwQe CQ~ugiwl¡Íge, da metade 
dos T\lgarége ~ h(>e ~-wa, aldeia bo
roro. 
- n. p. ~ II v. 

A!urúa Óro - * a!urúa, grandeza; óro, 
filhote [grande morro, mas menor que 
os circunstantes]. Morro na regiao do 
c. i. do PQ~2Q Ceré\l, r. Sao Louren90. 
- n. p. ~ II v. 

A!urúa Párv - n. p. 4 II v. 
A!uruaré\l - * a!urúa, grandeza ; ré\l, 

suf. poss. Aquele ou aquilo que é co
lossal, descomunal. 

A!uruárl - * a!urúa, grandeza; rí1, mor
ro [morro altol Morro Itacolomi. 

Aturuárl Búgu - n. p. 4 II v. 
A!urúa \l-l5úie m~rírl - * a!urúa, más

cara usada na representa9ao ~ A!urúa 
Ar(>e; \l, ( d )ela; kúie, colar; m~ríri, 
metal [colar ( = adorno) de metal 
branco]. Adorno da máscara usada na 
representa9ao 4 A!urúa Ar(>e. É deno
minado também ~ A!urúa m~rírl ki

gaºuré\l. 
Á!u \l-l5igáo - * á!u, concha; \l, ela; 

kíga, chifre; 0 2, suf. poss. [concha cor
nuda J. Vard. de concha bivalve dos 
rios, guarnecida de pequenas sa
liencias. 

# A • 

A\l - vart. áw\l. Este, isto. 
A\ÍºQ - vart. aW\ÍºQ· Esta. 
Áwa - * ? Quirera, esparrame, dis

persao. 
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AwáºQ - * áwa, esparrame; dQ1, suf. 
[fazer esparrame]. Esparramar, espa
lhar substancias sólidas. conj. i-:g.úre 
k\lgárv awáºQ, eu (a) areia esparra

mo ; aréJ!le ~-re kuiaºá awáºQ h~rv 
kéje, (as) mulheres elas (de) milho 
semente esparramaram calor sobre i.e. 
as mulheres esparramaram o milho ao 
sol para secar ; aréJ!le ~-m(>ºe apíºQ 
kúºu awáºQ ki9~·WQ, (as) mulheres 
elas (de) acuri farinha esparramarao 
secura para i.e. as mulheres esparra
marao farinha de estipe de acuri para 
secar. 

Awaº(>ºa - * áwa, quirera; d(>ºa, suf. 
i Lugar onde se esparrama algo. 

Awag(>gQ - vart. awag(>4\l. * áwa, es-
parrame; d(>gQ, suf. Esparramado, es
palhado. 

Awa9(>º\l - vart. awaº(>ºQ· Esparrama
do, espalhado. 

Awa4Qº\lré\l - * awaº(>g\l, esparrama
do; ré\l, suf. subst. Substancia espar
ramada. ex. apíºQ kúºu awa4Qº\lré\l 
á~Q, (de) acuri (a) farinha substan
cia esparramada ajuntamento i.e. ajun
ta a farinha de estipe de acuri que 
foi esparramada. 

Awág\l - * ? Solida.o, clareza, abertura, 
exclusividade. ex. "KárQ ká-re?" "Ká 
awáº\l ! " " (O) peixe gordura tinha?" 
"Gordura exclusividade ! " i.e. "O peixe 
é gordo?" "Sim, é todo gordura ! " 

Awa4\ÍºQ - * awáº\l' clareza; dQ1, suf. 
[fazer clareza]. Esclarecer, mostrar, 
patentear. conj. i-m(>ge ta-awaº\Í4Q i:g. 
-ag(>-i jaW\Í·}i d\Íji, eu vos esclarecerei 
minha palavra tive tempo atrás, aquilo 
que i.e. esclarecerei aquilo que falei faz 
tempo. 

Awaº\lr~ºQe - * awá9\l, clareza; re2, 
ter; b(>e, coisa [coisa claral Notícia 
de domínio público. 
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Awa9\lré\I 

Awaª\lré\l - * awáª\I' solidao; ré\l, suf. 
poss. O solteiro, o viúvo, o claro, o 
aberto, o exclusivo. 1 Os bororo sao in
capazes de imaginar um celibato per
manente e perfeito. Conservam-no só 
temporariamente e, mesmo assim, apa
rentemente. Quando enviuvam pro
curam o mais cedo possível outra 
companheira, as vezes, a brevíssirpa 
distancia da morte da espósa; ninguém 
reprova tal ato. 

Awága - * ? Suspensao, levantamento. 
AwagáªQ- ~'( awága, suspensao; dQ1, suf. 

[fazer suspensao]. Suspender, levan
tar. conj. i-:g.úre ípo awagágQ, eu (o) 
esteio levanto; b(>e ~-re t(>rl awagá9Q, 
(os) boro ro eles (a) pedra levanta
ram ; ta-m(>9e ípo awagá9Q, vós (o) 
esteio levantareis. 

Awaga9(>9Q - vart. awaga999\I· * awá
ga, suspensa o ; d(>9Q, suf. Suspendi
do, levantado. 

Awaga~99\l - vart. awaga9(>9Q. Suspen-
. dido, levantado. ex. awaga999\I ípo 
tragá-re, levantado esteio sua inclina
c;ao tinha i.e. o esteio que foi levan
tado é inclinado. 

Awaga9Q9\lré\I - * awaga999\l, levan
tado; ré\l, suf. subst. Aquele ou aquilo 
que foi levantado, suspendido. 

Awágt.t - * ? Cobra, indistintamente. 
Apesar de sua inata prudencia e viva
cidade, também os índios sao vítimas 
de répteis venenosos. Antes do contac
to com os civilizados usavam remé
dios de eficácia muito duvidosa. Assaz 
procurada era a raiz de um arbusto 
do cerrado, denominado m\liáwQe hQ
riré\l ~rú~o, arbusto das abelhas, que 
mastigavam, tragando o suco. Hoje, 
quando nao podem recorrer a soros 
antiofídicos, usam o nosso tabaco 
como faziam com as raízes. Colocam
no também sóbre a picada, depois de 
mastigado. 

Awág\I 

l. Elenco dos principais répteis conhe-
cidos pelos bororo 

aJ!léJ!la, vard. de teiú (Tupinambis sp. ) 
aráo, vard. de grande lagartixa azulada 
arógwa, jacaré. É denominado também 

\J.Wái ( Caiman gen.) 
arcíia a~á9\l, vard. de teiú do cerrado (Tu

pinambis sp.) 
arQri, vard. de cobra coral ( Erythrolampus 

sp.) 
arQri ba~~rororé\J., vard. de cobra coral 

( Erythrolampus sp.) 
a!Q, jabuti (Testudo tabulata) 
a!ugoréga Q~eá9\l, caninana ( Spilote pu-

la tus) 
ba!agága, vard. de lagartixa 
ba!araré\l, vard. de lagartixa esverdeada 
bá!o, vard. de lagartixa 
bí, papavento (Anolis gen.) 
bQ, cobra nova (Dryncobrus bifossatus) 
bQ~igaré\J., vard. de pequena lagartixa 
bQigá'~e, cágado (Testudo lutaria) 
~!ári, jararacu9u (Bothrops jararacussu) 
~wo, cascavel ( Crotalus t errificus ) 
~woriré\J., surucucu (Lachesis mutus) 
í~e, vard. de jibóia 
i~úru, jararaca (Lachesis lanceolata) 
i~úru b<)~u kejéw\J., jararaca do cerrado 

(Lachesis .atrox) 
i~úru i!úra ta9áw\l, jararaca-de-rabo-branco 

( Lachesis neuwiedii) 
irúi, sinimbu (Iguana tubercolata) 
j~rigígi, vard. de cágado 
ju~Qré\l, vard. de lagartixa 
júte, sucuri ( Eunectes murinus ) 
ka9Qgaré\J., vard. de mu9utana ( Rachidelus 

sp.) 
ka9Qgaré\l cQré\l, vard. de mu9urana 

(Rachidelus sp.) 
k~ága, lagartixa cabe9a-de-pau 
page9ó~o, vard. de cobra de duas cabe-

9as 
pagajó't>o cQré\l, vard. de cobra de duas ca-

be9as 
pQgQ9Q, vard. de jibóia (Constrictor boa 

constrictor) 
tára, vard. de lagartixa 
tuógu, vard. de teiú do campo ( Tupinam

bis sp.) 
úp~, tartaruga ( Quelonius) 
\J.Wái, vard. de jacaré. É denominado tam

bém arógwa ( Caiman gen.) 
\J.Wál Q~ea kiga9uréu, vard. de j acaré de 

abdome branco ( Caiman gen.) 
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Awára 

l;lWaragararé9, .vard. de cobra cipó marrom 
( Herptodryas carina tus) 

9waragararé9 bíri ~~\l ro.g~~\l, vard. de co
bra cipó ( Philodrias olfersii) 

'l¡lwaragararé9 kawQr\t, vard. de cobra cipó 
verde ( Philodrias aestivus) 

Awára - vart. awárQ. "'~ awára ( = apá
ra), interstício [espa<;o vazio no meio 
da vegeta<;ao J. Caminho, trpho, ras to 
de cobra; estrada (neoJ. ) . 

Awára áre - * awára, caminho ; áre1, pos
suidor [ possuidor do caminho J. Via
jante, viajor . 1 Assim como na vida 
dos povos civilizados h á manifesta<;6es 
de regozijo, alegria e como<;ao pela vol
ta de paren tes e pessoas amigas, assim 
também nas rela<;6es sociais da na<;ao 
bororo vigoram semelhantes demons
tra<;6es. Quando um indivíduo chega 
de viagem ·ª urna aldeia dirige-se a 
choupana do próprio clá, se está sozi
nho, ou a da própria esposa se é por 
ela acompanhado. Entra sem pedir li
cen<;a dizendo um simples : iJ.!liré\{, eu 
mesmo i.e. eis-me, ou i!-areg-Qª\l, minha 
chegada i.e. estou chegando. Logo é 
recebido com manifesta<;6es rituais de 
pranto enquanto os parentes apalpam
lhe e nomeiam os membros que se 
sup6e estarem cansados. Mencionam 
também as dificuldades da viagem e o 
sofrimento que terá suportado' na mes
ma. As vezes acompanham o pré,lnto ao 
som do bápo, grande maracá . Para 
no<;6es sobre o pranto ritual --+ Ap. P. 
Depois oferecem-lhe cigarros . Quando 
um mern bro da tribo chega a aldeia, 
pode também parar no terreiro perto 
do bái máya gejéwv, choupana · cen
tral, e lá os parentes vao buscá-lo e 
na própria choupana iniciam as ceri
monias des~ritas. Os bororo, regular
mente, procuram entrar na aldeia ao 
por do sol. 
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. Awt;íºQi 

Awaré\l - ·k áwa, quirera; rév, suf .. poss. 
[substancia com quireraJ. Aquilo que 
nao é peneirado. 

Awaré\1 í - · ''< awaré\l ? í, árvore. ·Vard. 
de árvore da floresta. 

. . . 
AwárQ - * vart. awára. ~aminho, trilho; 

estrada (neol.), diminui<;ao, rarefa<;ao. 

AwarQgQº\l - * awárQ, diminui<;ao; g(>
º\11, suf. [ diminui<;ao iminenteJ. Dimi
nui<;ao, rarefa<;ao. exs·. · kuiaºá~ awaiv
g(>º\1 núre, (de) milho semente dimí
nui<;ao iminente tem i.e. o milho está 
diminuindo no recipiente; b(>e ~!-awa
rQgQº\l núre, (os) bororo eles rarefa
<;ao iminente tem i.e. os bororo rarea
ram pelas muitas mortes. 

Awan)ri - ·k áwa ? rú1, calor; ·rí1, gran
deza [ muito calorJ. Morma<;o. 

AwQgQº(>re - pl. de awQgQº(>ri. Jagtia
tiricas. 

AwQgQº(>ri - pl. aw9gQg(>re. *? Jagua':' 
tirica (Felis pardalis). 1 É denomina
da também aikíºQ ou aipoºuré\{. Nas 
festas adquire quase a mesma impor
tancia que o --+ ªºúgo, jaguar. 

AwQgQº(>ri íka ~k\lré\l - Tipo de 
--+ b~íga, arco dos bororo. 

AwQgQº(>ri íka kujaguré\1 - Tipo de 
--+ bQ~íga, arco dos bororo. 

Aw(>re - * ? Abelha mandoguari. 
, A 

AW\1 - vart:~\1· Este, isto. 

AwúllQ - * ? Desigualdade, unicidade-. 

AwuQQº\1 - * ? Desigualdade, unicidade. 

Awu\?Qré\l - -1c aWÚQQ, unicidade; ré\{, 
suf. poss. O único, o raro, o extraor
.dinário. 

AW1JºQ1 - vart. at;íºQ· * áW\l, este; dQa, 
suf. fem. Esta. "• ., ·L 

AW1JºQ2 - * áW\l ? dQ1, suf. Apertar. conj . 
i-núre ak-~ra awúºQ, eu. tua mao aper
to ; í-re ak-~ra awúºQ, eu tua mao aper-



Aw\Í9\l 

tei ; i-m99e iº-Qgwa awú9Q barQgQ 
kt?9\l t'áQQ, eu meu lábio apertarei 
(de) ca pi vara carne ela com i.e. pega
rei com a boca carne de capivara. 

Awú~\l - * ? Friabilidade, fragilidade, · 
resto, migalha, sobras. 

Awugl)r~bQe - "' awúº\l, fragilidade; re2, 
ser; h9e, coisa [objeto frágil]. Subs
tancia frágil, quebradi~a; resto, miga
lha, sobras. 

Awu99ré\l - * awú9\l, friabilidade; ré\l, 
suf. pos s. O friável, o frágil. 

AwVge - -1( áw\{, este; ge, suf. pl. Estes, 
estas. 

Aw\Í}i - * áW\l, este; ji ( = m~ríji ~' dia 
[este dial Hoje. 

, 
AW\l m~ríji - Hoje. Para pormenores 
~ hQe, tempo. 

Aw\Íf\l - * ái, semente; W\l, ( d)ela; rúi , 
fago [receptáculo de semente verme
lha]. Cápsula fechada de urucu. 

AW\Ír\l BQ - n. p. ~ II v. 
Aw1¡1r1¡1ré\l - ·k aw\Íf\l, cápsula de urucu; 

ré9, suf. pass. Aquele ou aquilo que 
tem cápsulas de urucu. ex. noºógo 
íka ªW\lIVré\l, urucuzeiro que tem 
cápsulas i.e. urucuzeiro carregado de 
frutos. 
- n. p . --+ II v. 
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