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Como sacerdote e bra8ileiro, apre· 
sento ao Revmo. Srir. Padr·e Antonio 
Colbacchini, MiJ:sionario Salesiano, 
vivenrio nas rnyste1~iosas selvas do 

no.<;so grande Pais, a~ nossas congra· 
t?.ilagoes e agradecimentos pelo gran
de beneficio da Reli,qiilo~ prestado d 
no.';sa gertlilidade. 

S. J->aulo, "26 de Junho de 1939 

Mons. Dr. Martins Ladeira 

Viga1·io Capitular 
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PREFACIO 
do Exmo. Snr. Dr. 

LUIZ DA CAMARA CASCUDO 
................ 

Aos mission::lrios salesianos poder-se-ia aplicar a fraze 
orgulhosa de Luiz de Can1oes: -

Nao vos háo de faltar, gente fan1osa , 
Honra, valor e fanza glor1·osa. 

Dispersos pelo Mundo, real izam a promessa divina do 
d on1 das linguas, falando os mil idiomas barbaros na lingua
ge1n unica da doutrina catolica. N'essa can1panha , onde todos 
-0s soldados sao gener;tis, as vitorias sao ton1adas pelos n1arti
rios. U ma fé-de·oficio ininterrupta, porque 'OS guerreiros sao sen
do substituidos no posto na continuidade de a<;ao e de carinho. 
Urna cronica sem fin1 de episodios intensos e de maravilhas 
imprevistas decorre sen1 cessar sob os ceus proximos e dista11ies. 

· O missionario é igualmente o auxiliar insubstituivel da 
e tnografia, da antropología, da arqueología, das ciencias naturais 
das nossas regiOes onde ele se fixa, para trabalhar e morrer, 
juntando na ml1o invisivel e divina, o salario que os olhos huw 
n1anos nao podem ver. Depoin1entos preciosos pela sincer idade, 
pela observa<;ao acurada e direta, trazem rumos definitivos, 
numa documenta<;ao incessantemente renovada e rica: de fideli
dade científica. 
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O padre Antonio Colbacchini é urna dessas de<lica<;Oes 
obstinadas, um trabalhador sem repouso, missionario e etno· 
grafo, comentador e critico, dando sua existencia , a un1a tare
fa sem notoriedade, sem clamores, sem a resplandecencia 
jornalistica. U m gesto do Governo Brasileiro prendendo em 
sua batina pobre o oficialato da Ordem Nacional do Cruzeiro 
do Sul, fez incidir, bem contra a vontade do missionario ine
narravelmente modesto, o clarao duma popularidade intempes
tiva que o asfixia como urna falta de ar. 

Antonio Colbacchini nasceu en1 Bassano del Grappa, pro
vincia de Vicenza, Italia, a i 9 de fevereiro de 188 I. Findos 
os cursos ginaziais, passou em 1896, aos Salesianos,, di rigidos 
estes ainda pelo primeiro sucessor de Dom Bosco, Miguel Rua. 
Em Foglizzo, Turim, completou os estudos, ''fez" filosofía e 
pediu para vir servir nas Niissoes no Brasil. Deixando Italia, em 
Outnbro r 898, chegou ao Brasil em r 5 de novembro. Foi destinado 
ao Colegio do Cuiabá, em Mato-Grosso, onde ficou ensinando cien
cias fisicas e naturais. Doente de beriberi, obrigado a voltar á Euro
pa, terminou os estudos teologicos, sendo ordenado presbítero a r 9 
de setembro de r 903. Dois anos depois conseguiu regressar ao 
Brasil. Em mar<;o de 1906 partiu na missllo dos indios Boróros 
para o rio Araguaia. Andou mais de 50 .000 quilometros qua
drados. No meio dos indígenas brasileiros fez a vigilia da Pas
coa trinta vezes. Em fins de 1936, a pos longa e fadigosa via
gem de pesquisas pelo Rio das Mor tes, os Superiores decidi
ram arrancar o padre Colbacchini dos sP.us fi lhos e irmaos sel
vagens . Fizeram-lhe notar a necessidade de um· periodo de 
descanso. O Salesiano nao tem vontade ante o Superior. Col
bacchini obedeceu. E, contra gosto, está ' 'descansando" no 
Colégio Salesiano de Campo-Grande. Esse descanso nao o de
sejará nenhum funcionario publico, afeito á tranquilidade das 
" ferias" legais e á inatividade real das " licen<;as". 

A zona de a<;ao do Padre Colbacchini ioi o rio Araguaia, 
o rio das Gan;as e alguns de seus afluentes. Ousou, em deze
nas e dezenas de leguas, penetrar o "hinterland" misterioso 
povoado pelo assombro ainda vivo dos Kaiamos, os Chavantes 
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P. Antonio Colbacchini, em v1ngem de explora~io 
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trucidadores de catequistas. Vinte vezes atirou e recebeu a vi
da das maos de Deus. Escoltado pelos seus Bororos, n1erg u
lhado nas florestas, viveu minutos inesqueciveis, permitidos 
apenas aos velhos modelos que violenta1n pela forc;a da F é os 
segredos nas matas sem nome. 

l nacessivel ao n1edo, ao cansac;o, ao desanimo, caminha
dor invencivel, n1ateiro e tecnico dos labirintos, falando a me
lodia doce e plastica que é o idioma Bororo, cac;ador, pesca·· 
dor, nadador , sertanejo de valor e bandeirante destemido, Colb<lc· · 
chini escreveu, com suor e tral)alho, urna pagina de trin ta 
anos magníficos de brasilidade. 

Ita, Pater, <liria ele, agora que mudou de trabalno, for-· 
n1a unica en1 que traduz o conselho do repouso. 

CoJbacch ini é ainda um explorador ilustre. Antes doutro 
civilizado, calcou reg iOes desconhecidas no do das Mortes, e 
alem, no rumo do Norte, procurou as vertentes dos rios K o
luene e Xingú. Localizuu as minas dos Araes e a perdida Vi
ta Sant' Ana dos Araes, no rio das Martes, enviando r elatorio 
ao Governo do Estado de IV1ato Grosso em data 14 de Julho 1919. 
Pizou as aguas que descem mug idoras na cachoeira da Fun1a
c;a, chantando cruzes. Essas cruzes determinaram o novo topo
nimo. A cachoeira se chama boje «das Cruzes» . Mas muita gen
te nao sabe a quem pertencia a n1ao heroica que as plantou 
ali, no deserto povoado de medo. Colbacchini estudou o alto 
e medio rio das Ma rtes, com seus afluentes das 111argens am
bas. A comissao Rond0n aceitou os resultados e homologou a 

nomenclatura indígena, registando-a nos n1apas por e]a levan· 
ta dos. 

A moldura inseparavel da fisionomia do missionario An .. 
tonio Colbacchini s~o os Bororos. Eles fizeram o padre sal~siano 
Boe lniigera. Boe Imigera quer dizer «cliefe» no idioma Borf>ro. 
Equivale ao conhecido clu.xiaua> em nhongatú. Colbacchini, Boe 
Imigera, receben juramento dos guerreiros e poz na cabe~a o· 
pariko ornamental de penas flamejantés. Bebeu tamben1 agua de 
rnilho cozido, mastigado pelas velhas. E fez discurso, agrade
cendo a investidura principesca. Esses Bororos moravam na 
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margem direita do río Barreiro (Kugibo ), afluente do no das 
·Garcras e este do Araguaia. A coordenada goografica do anti
go reino do padre Colbacchini, por direito do Amor, é, apro
xi1nada1nente, 150, 33' , 39'' latitude austral e de 52°, 28' , 27" 
longitude W de Greanwich (9º 48' 57'' W, do Rio de Janei
ro ). Os Salesianos haviam aí urna «1nissáo do Sagrado Cora
cao de Jesus. >> Foi o quartel general dessa campanha pacifica e 
corajosa, con1 as armas da oracrao e da paciencia. 

O Boe Imigéta Antonio Colbacchini, por decreto de 3 
de n1aio de 193 8, foi distinguido pelo Governo do Brasil com 
o oficialato da Ordem Na.:ional do Cruzeiro do Sul. Já possuia 
a Ordem da Cor5a de Italia. Deve ter sofrido muito p~ra 

n1erecer que os governos das duas queridas Patrias que inten
samente amou e heroicamente serviu o destinguissen1 com taes 
houorificencias, disputadas e ornamentais. 

Colbacchini apenas serviu a Deus con10 n1issionario e á 
·Ciencia corno etnografc. Escreveu un1 vivo livro de observac;ao 
pessoal, direta e c1ara, com un1a extensao docu1nental, com 
urna minuciosidade tecnica, co1n un1a fldelidade psicologica 
verdadeiran1ente notavel. 

Seu norue é inseparavel dos Boróros porque ele aclarou 
mni tas nevoas que enrolavam o fan1oso indígena. 

N::to ha, inicialmente, Boróro. Ha Orarinzugudoge ou 
Boe. Boróro nao é nome de gente. Significa pateo, largo, praca. 
Boe quer dizer P ovo, racra, gente Corresponde ao nzira tupí. 
O rar imugudoge é o nome nacional mas quasi ninguem usa. 
T ambero os P arecis sao legítimamente Ariti. E os Chavantes _ 
sao Acue. Continuamos dando non1es desc0nhecidos dos pro
·prios apelidados. Quem denomina um Povo é ele mesmo. Ora
rimug udoge vem de orari (peixe pintado) niug u (habi tar , de
morar, residir) e do ge (sufixo indicante do plural). O Orari 
é peixe do río Sao Lourenc;o, rio tradici onal dos ex-Bor6ros, 
verdadeiran1ente Orarirnugudoge. 

Esses Boróros desafiaran1 os estudos de etnografos, etnologos 
e antropologistas. N inguen1 atina va com a origen1 deles. Von 
IVIar~i us julgava-os restos de t ribus, saldos humanos sem pro-

.. 
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·cedencia certa, inest ic;ados de Negros, sem pouso e s~m l-l is
toria. Ehrenreich resumiu a opiniao de Von l\!Iartius : - "con~ 

s-idera a g rande rnassa de Borór os orientaes que se prolongant 
até quasi á capital de Goy az, conzo colluvies-gentium, 
isto é, bandos predatorios sem caracter nacional, co111postos de 
i ndios de diversas tribus, negros j ug idos, etc." 

Ehrenreich achava-os parecidos con1 os Ges, os Tapuios 
-dos cronistas coloniais; Pareciam quanto aos utt-nsilios, alguns 
habitos, estado de cultura, tra<;os fis icos. O idioma era un1 
elemento distanciador. Dizia E h renreich: - " S u.a liugua so
nora, r ica ent vogaes, nao niostra concordancias cont os idionzas 
Gés, entretanto, ainda nao está ex cluída a possibilidade de se 

.denionstrar seu parentesco cont eles.' ' Poder-se-ia argumentar 
que o idion1a nao é urna "constante" . Os T apit té, os Chanés, 
os Guaíaquis e lvaporés, segundo a li ~ao de E rlancl Nordens
kiold , perdera111 a linguagen1 nacional e falam g uaraní. No 
Maranhao vive111 os Guajás empregando sempre o tupí. Os 
T arianas do rio Uaupés, no An1azonas, outr6ra falavam un1 
·dialeto baniua e boje fa lam tucano, informa-me o erudi to CarJos 
Estevao de Oliveira. A pista, entretanto, era falsa. 

O marquez de Créq ui-Montfort e Paul R ivet, estudando, 
mais de quarenta anos depois, os idiomas indigenas da Bolivia , 
dcscubr iram o fio etnico dos Orarimugudoge. Créqui-Mont
fort e R ivet encontraram no grupo Otuké, hoje extinto, a raiz 
·da ar vore indígena cujos galhos cobria n1 urna vast ::i regi~o do 
Brasil. No "journal de la S ociété des A111ericanistes de Paris" 
publicaran1 o estudo : - '' L inguistique bolivienne. L e groupe 
Otuké" (tomo-IX . Paris . i 9 12) e "Linguistiqu~ bolivienne. 
Les affinités des dialectes Otu.kés" , (ton10-X. Paris. 19 13) . No 
Brasil, o prof. Basil io de Magalhaes acei tou e divulgou a tése 
e111 qu e os Bororos seriam projec;ao do tronco Ot uké , do sul 
da Bolivia para as n1argens dos rios Paraguái, J aurú e Ca
b a<;al. Linguisticamente, o problema está findo. 

Jo rge Bertolaso Stela, resumindo R ivet, esquemou o 
-quadro dos Bororos : 

• 
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r - Bororos, de 1 5º a r 8° de latitude sul até 52º e 
560 de longitude leste, Greenwich, ou sejam, o alto-Paraguái 
e seus afluentes , Jaurú , Caba9al, S. Lourenc;o, atingindo o 
norte do rio das Mortes, as duas margens do Araguaia, e 
estendendo un1a colonia ao Rio das Velhas. 

2 

g itude. 

3 

4 

5 
fi liac;ao 

Otukés, de 1 7° a 18° de latitl:de e 59º de lor.-

l{0varekas, de 1 7° de latitude e 60º de Iongitude. 
Kurminakas, a 160 de latitude e 60º de longitude. 
Korabekas, Kuraves, Kurukanekas e Tapiis, de 

possivel. 

Cestn1ir Loukotka é autor dun1a classifica9ao recente 
( 1935) dos Boror(1S. Assim reune ele em seu 1 1.0 quadro da 
" Classificación de las L enguas suda1nericnnas" (p-4. Praha) : -
Familia Boróro : 

1 · - Boróro, rios Jaurú e Cabac;al, com intrusao do Gé. 
2 Orari, rio das Velhas, con1 intrusao do Gé. 

:3 Otuké, Sagrado Cora9ao, com intrusao do Gé . 
.+ K ovareka, Sant'Ana de Chiquitos. 
5 Umotina, entre os rios Paraguá i e dos Bugres, 

con1 vestigios de Pano. 

Sao essas as classifica9oes classicas. Ha urna divisao 
simples : Bororos ocidentais, subdivididas em Bororos de Can1-
panha e Bororos cabac;ais, e Bororos orientais ou Orarimu
gudoge. Os primeiros devem guardar n1elhores e maiores 
vestig ios dos Otukés. Karl von den Steinen estudou-os quando 
aldeiados nun1a colonia semi-militar, "Tereza Cristina", no rio 
S. Lourenc;o. Sao os Orarin1ugudoge1 Bororos orientais, que 
deram ao Padre Antonio Colbacchini o "Par iko'' decorativo 
e o fizeram merecer o premio honorifico de duas nac;l>es. 

Colbacchini ficou entre esses indígenas, estudando e ensi
nando. T eve a vida dos que se chamaram " etnografos-de
canipo". Nao Von Martius e o príncipe de Wied Neuwied, 
Karl von den Steinen e Koch-Grünberg, mas Manuel da 
Nobrega e José de Anchieta. Nao escreveu urna daquelas 

... 
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saborosas "quadri1nestrais" ou "anuas", ao "nosso padre luá
cio", Lainez ou Aquaviva, n1as, com trinta anos de trabalho 
e amor, com o " p ariko" de Boe Imigera e o conhecimento 
de catedratico e111 indianologia, escreveu o livro ,. 1 Bororos 
Orientali orarimu¡;-udoge del Matto Grosso, Brasile", editado 
pela "Societá Editora Internacionale", de Turin1 (em 1925), 
colocando-se na primeira linha dos mestres etnografos, espe
cialmente sobre os Boróros. 

· Lendo seu volume, Alfredo Trombetti, o primeiro gloto
logo do Mundo, comentou a parte g ramatical, num erudito 
ensaio "La L ingua dei Boro ros Orarilnugudoge'', (Torino. 
1925), seu derradeiro estudo, despedida do n1estre supremo 
da monogenese idiomatica. Sagrára, antes de morrer, o Sale
siano distante em seu posto de missionario no planalto bra
sileiro. 

Colbacchini olhara o Orarin1ugudog
1
e sob todos os an

gulos. Fixara-o em suas atividades normais e acidentais. 
Etnica e musicalmente, ·gramatica e dansa, medicina e mitos, 
religiao e indumentos, armas e utensilios de ca<;a, pesca e 
cozinha, suas historias tradicionais, seus contos, seus " totens", 
sua divisao entre ''fracos" e ''fortes", sua formal classificac;~o 

em grupos, os antigos "clans" oo "st'.bs", a exogamia logica, 
suas figuras historicas ou sobrenaturais, bailados, tecnicas, 
psicología, habitos, proibic;óes, viagens, trabalho, todo o Mundo 
indígena passa fiel, em camara-lenta , ante urna objetiva de 
alta sensibilidade que demorou seis lustros na filmagem. 

Desse livro, com reminiscencias posteriores a 1925, é 
brilhante e feliz resumo o presente trabalho. Antonio Colbac
chini sintetizou sua folha-de-servi c;os, o diario-de-r6ta, nessas 
breves paginas nitidas. 

Se o volume de 1925 agora é que está sendo traduzido 
para o portugu~s ( I 939) Editoi:a Nacional - Bras iliana -
S. Paulo, este ensaio nao apenas anuncía mas, sob varios 
aspectos, amplifica a vis~o maravilhosa do Homem Brasileiro 
em seu ambiente de florestas e rios, de lutas e de sonhos, de 
dansas e de cantos, de assombros e de misterios sugestivos • 

• 
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Ver-se-á o fundo sentimento de compreensao e de afeto
que inunda o espirito do lVIissionario. Con10 ele assistiu e 
descreveu, com a mao impassivel de anotador e com o corac;~o 
fervente de apostolo. Nada empalidece a cena evocada. Nenhun1 
"prejuiso'', nenhuma deturpac;ao, nenhum retoque no ''instan
taneo'', batido nas solidoes de Mato-Grosso. 

P. Antonio Colbacchini consente, pela santa virtude da 
obediencia, em divulgar o trabalho que é o elogio de sua 
propria e:x)stencia. Na seára onde os semeadores de J esus
Cristo, á Sua imagem, espalham o sangue fructificador, grande 
messe, para Ele e para a ciencia dos Hon1ens, é a palavra 
desse missionario, condecorado por dois Governos e aclamado, 
chefe duma tribu sélvagem, como express~o de verdade e de 
sabedoria, colheita diaria, exemplo alto, gloria serena. 

Luis da Catnara Cascudo 

Natal , 24 de abril de 1939. 

• 



Gratidao 

Nao é, por certo, senao após grande perplexidade e 
ainda com profundo temor que me apresento a tao seleto 
auditório, do qua) vejo irradiar tanta luz de preclaras inte
ligencias e sinto tanto calor de delicada e afetuosa simpatia .. 

Missionário sertanejo, que, já há mais de trinta anos, vive 
em constante consórcio com os filhos das selvas, que, na as
pereza da vida selvagem, revestem e refletem as belezas e 
os suaves encantos das virgens fl orestas, parecia-n1e que 
entre mim e vós, Exn1os. Senhores, ou melhor entre mime 
a culta sociedade, um profundo abismo tivesse sido aberto 
que, talvez, nunca tivesse podido transpor. A voz, porém 
da suprema Autoridade da grande Pátria brasileira, desta . 
terra magnifica e gloriosa que tem o nome de Santa Cruz 
que se dignou com gesto de nobre e delicada gentileza, hon
rar com alta e augusta distin<;ao, na 1ninha humilde pessóa, . 
os missionários Salesianos que, nas zonas extremas, nos ser
toes remotos, nos rios soberbos, nas escuras florestas, nas 
verdes e luminosas campinas do imenso Brasil, trabalham 
e se sacrificam pelo bem do pobre desamparado indígena; 
qual taboa lan<;ada, sóbre o abismo que os trinta e mais 
anos de rude vida sertaneja, abriram entre mim e vós, Ex
mos. Senhores, deu-me passe para poder cumprir, com a 
satisfa<;ao toda de minha alma reconhecida, o sacro dever 
da gratidao. Rasgando as nuvens do receio que 1ne embar
gam a voz, levado pela for<;a do amor que ousa e empreende 
mais do que pode, com a confian~a que vós sabereis compa
decer-vos deste pobre missionário, atrevo-me a elevar a mi
nha voz e dizer-vos algo que apresente, na sua realidade, a .. 
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vossa mente e ao vosso cora<;ao, a árdua tarefa que Deus 
e a Pátria confiam aos Salesianos. 

Nao posso falar senao a Jinguagem simples e incul
ta. . . . e oxalá pudesse trazer para esta despretenciosa con
ferencia a adoravel e encantadora retórica das floréstas vír
gens tao belas como suas flores e sua vida. 

Civilizar e Evangelizar 
Com exuberancia indiscutivel a história prova clara

mente a quantos queiram refletir um instante, que toda ci
viliza~ao nao obteve e nem conserva seu progresso e tri
unfo sem o meio poderoso da eleva<;ao espiritual a Religiao. 

Da fidelidade absoluta aos princípios, religiosos, pro
vém toda civiliza<;ao. Os apóstolos de Christo, na palavra 
do Divino Mestre, lan<;aram pelo curso dos séculos a todas 
as gentes de um a outro extremo da terra, a civiliza<;ao 
.que no conceito christao é o fruto prodigioso da semente 
Evangélica. Nao é possivel civilizar sem envangelizar. O 
grande ideal pelo qual o missionário se embrenha nos ser
toes é justamente esta civilíza<;ao, cujo germem ele lan<;a 
no cora<;ao do indígena pela palavra evangelizadora de 
Cristo, porque religiao e civiliza<;ao sao duas fon;as homo
g eneas, que operam· juntas. As páginas da história gloriosa 
desta terra de Santa Cruz, formosa dentre as maís formosas 
terras, deste Brasil grande e belo, abrem-se á nossa vista 
dízendo o que foram os missionários desde o primeíro día 
.e1n que a nossa terra se descortinou alvi~areira aos olhos 
de Cabral até o día de hoje. Desde o dia do primeiro no
.me recebido naquele memoravel batismo aos pés do símbolo 
Santo de nossa Reden<;ao até hoje, das radiantes belezas deste 
.solo de palmares, da safira deste firmamento, do azul dos ma
res, das verdejantes florestas dos sertoes, dos rios, dos montes, 
-dos vales, ergue-se, urna, vo1, o grito da alma do apostó lo 
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de Cristo, do missionário que vai pelos rios, pelas matas, 
pelos campos intérminos, piocurando o pobre filho da flo
resta para desperta-lo do sono secular da ignorancia e aban
dono, e, gravar-lhe novamente na fronte o selo daquela liber
dade real que o Eterno nela imprimiu. E' esta admiravel trans
forrna<;ao do homem e da natureza selvagens pela virtude 
fecunda do Evangelho. 

A psicologia do indio 

A missao de procurar o selvícola nas suas tabas pa
ra levá-lo da rude vida selvagetn á vida civilizada, é tarefa 
nao só dificil e árdua, mas delicada, e, para bem 1entender 
isto, é preciso conhecer, embora sumáriamente, a psicolo
gia do índio. Os indios nascidos e alentados nos bra<;os 
da natureza virgem, sentem o amor e a atra<;ao da sua suges· 
tiva beleza e encantos. A natureza é sua alma, sua vida; as 
florestas, os rios, as campinas imensas, seu tesouro, a sua 
pátria. Da natureza o índio assin1ila a vida, nela nasce, cres
<::e e 1norre, recebendo dela tudo quanto precisa e deseja. 
O selvagem nao trabalha, nao planta, nao colhe, nao se preo
cupa do amanha ..... Dedica-se a ca<;a e a pesca como 
necessidade que a vida lhe impoe e como um sagrado de
ver. As suas tradi~oes, o seu "totem", os seus mitos, as suas 
idéias transcendentais estao tao estreitamente ligados a esta 
manifesta<;ao de sua vida, que, separar o índio da ca<;a e 
da pesca, é separá-lo da sua alma. O índío é non1ade 
ou semi ; vai onde 1nelhor lhe conve1n, onde mais facei~ 
e abundantes lhe sao os meios de vida .... os rios, as 
n1atas e os campos sao sua terra, sua prosperidade e sua 
morada. Os índios, apezar da materialidade da vida que le
vam, sao eminentemente religiosos. As leis que os regem, 
os seus costumes, os cantos, as festas, na alegria e na tris
teza, em paz e em guerra, sao urna contínua, ininterrupta 

2 
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consequéncia de sua idéia religiosa que o acompanha do 
nasci111ento a niorte e alem, porque da imortalidade da al
ma, o índio indiscutivelmente está convencido. Para o sel
vícola a saudosa recordac;ao dos mortos é um sagrado de
ver, um culto. Os acontecimentos individuais e coletivos, 
todo e qualquer ato da vida, todo fenómeno que a nature
za apresenta, tudo se encerra e se concentra na idéia reli
giosa. A forc;a coerciva das unidades éticas é a religiao 
e assim como há urna luta pela existencia, há u1na luta nao 
menor pela própria unidad e, cu jo vínculo é a idéia religiosa. 
É a hístoria dos pavos de ontem e de hoje. É a historia 
dos índios que ainda boje combatem e morrem na luta se
cular pela própria independencia e unidade. O índio rígida
mente preso as suas tradic;oes, vinculado ao seu atavismo 
milenário que constitue o sacro, inviolavel patrimonio da 
tribu, nao admite e nao tolera modifica<;5es que possam de 
qualquer forma alterar ou dissolver a sua unidade, o seu 
regime que os séculos lhe transn1itiram e consag raram. É 
lógico, portanto, reduzir que toda atividade para educar e 
civilizar os selvícolas deverá ter sua base, seu apoio funda
mental neste princípio tao profundamente gravado em sua 
alma. Disto se deduz a grande dificuldade de educar e le .. 
var o índio a civilizac;ao, e, como seja necessário evangeli
zar para civilizar, sendo que toda eficácia e valor do traba
lho educativo depende em saber aproveitar do precioso fa
ctor da profunda religiosidade da alma índig·ena. 

O missionário deve, servindo-se da mesma mentalida
de do índio, que em tudo sempre acha e vé o transcen
dente, vencer a ignorancia, a supersti<;ao, a barbárie, a de
gradac;ao moral, para elevar-lhe a mente e o corac;ao, á idéias 
espiritualmente mais perfeitas, que lhe farao ver a sua vida 
debaixo de outra luz e melhor entender a sua dignidade 
humana. Nesta elevac;ao espiritual e humana, o selvagem 
facilmente verá o erro de suas idéias e se convencerá da 
sua ignorancia e mais, da sua inferioridade, e sob esta no
va luz, sem embargar sua religiosidade, sem melindrar os 

• 
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seus atavisn1os, suas 1radi<;oes e liberdade de que é rigida
mente cioso, e portanto, sem quebrar a unidade étnica de 
sua individual idade, que o conserva legítimo filho da sua tri
bu, encontrará toda satisfa<;ao nessa transforma<;ao que, sem 
alterar a sua natureza selvagetn, o coloca em condi<;oes de 
igualdade com os seus semelhantes civilizados. Tendo-se as
sitn conseguido despertar e formar no índio o sentimento de 
fraternidade humana, estará dado o pri111eiro passo e o ma1s 
i1nportante para encorporá-lo a comunhao nacional. 

Classifica<;ao Etnografica e Morfologica 
Assim é o índio 11:a sua fisionomía, em geraJ, e isto nao 

poucas vezes foi dito e repetido na imprensa, em livros ou 
jornais, publica<;oes nao sempre exatas, muitas vezes fantásti
cas. Infelizmente a ciencia que estuda o índio, a sua vida e a 
sua alma foi esquecida ou desvirtuada por lamentaveis mistifi
ca<;oes e inven<;oes, confundindo assim e atrasando as parcas 
no<;oes etnográficas acerca das multíplas tribus de selvícolas, 
que habitam as glebas inóspitas da vastidao soberba do 
"hinterland" brasileiro. 

Para ben1 entender o índio e a sua psicoJogia, nao é su
ficiente urna rápida e, as mais das vezes urna acrimoniosa pe
netra<;ao pelo sertao bravio, e nem é suficiente um contacto 
an1istoso, que apenas poucas fotografías provam; mas é pre
ciso entrar amigavelmente na taba do índio, viver da sua vida, 
compartilhar da sua alma, vibrar das suas ansias; é pela convi
vencia na selva, com o filho da selva, e nao só por poucos 
anos, que se poderá conhecer e entender quem é este rei ab
soluto do solo ainda virgem do verdadeiro Brasil, penetrar, 
por pouco que seja, na sua alma, sentir as vibra<;oes do seu co
ra<;ao. 

Aquí surge urna grande dificuldade, apresenta-se um 
quasi insuperavel obstáculo: conhecer urn índio ou urna 
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tribu, urna coletividade de selvícolas, nao é conhecer a 
todos, porque, émbora as semelhanc;as fisionómicas sejam 
bem aparentes, as afinidades étnicas sao múltiplas; o índio 
nao é um só, nao é urna só tribu, nao forma urna só na<;ao, 
de urna só lingua nem de urna só tradic;ao. 

Do norte ao sul, das práias do oceano aos rios cauda
losos, nas matas e sert6es intérminos do maravilhoso pla
nalto central, as tribus indígenas se multiplicam tanto, que, 
por se distinguirem profundamente entre si, tomam nomes 
diversos. Pelos estudos morfo lógicos das várias tribus indí
genas, classificam-se os selvagens do Brasil em quatro gru
pos: Caraiba, Oé, Aruaque e Tupi. A esses agrega-se o gru
po Alófilo, que inclue as tribus que nao pertencem linguis
ticamente a nenhuma das outras. Mas por causa da grande 
dificuldade que apresenta o estudo das linguas indígenas, 
pelo fato de que o índio, eminentemente cioso de sua lín
gua e altamente desconfiado de tudo e de todos que nao 
sejam de sua tribu, op6e a maior reserva e obstáculo a ín· 
tima convivencia com ele, esta classificacao 1norfológica é 
mais hipotética que real. É preciso recordar que entre os 
índios do Brasil, o "folklore", a tecnologia etnografica, as 
idéias religiosas sao assombrosamente sernelhantes, de for
ma que a morfología nao servirá de base absoluta a clas
sifica<;ao dos grupos indígenas, se nao for ligada ainda ao 
estudo sistemático da distribuic;ao_ geográfica, das vá
rias tribus indígenas. É bern notória a característica geo
gráfica, que acompanha a etnografia do índio, espalhado 
pelo imenso território brasileiro. Destacarn·se tres zonas cor
respondentes aos tres grandes sistemas hidrográficos, as 
tres vertentes: Setentrional, oriental e meridional. A estas 
tres grandes zonas <leve-se juntar urna quarta, interrnediá
ria, que abrange as tres na sua origem : é a do planalto 
central, cora<;ao do Brasil. Nesta zona parece ter-se fixado 
o grupo Oé com as tribus numerosás dos Caipós e afilia
dos, que dominam o baixo Xingú e Araguáia, os Suiás no 
alto-Xingú e os Kaiamos ou Chavantes na mesopotárnia 



• 

Indio Ka.raja coro enfeites de pennas na oa.be9a 
e no labio inferior 



--

Indios Bororos oom o - pariko -



• 

-7-

entre o Koluene e o Río das Mortes. No verdadeiro cora
~ao do Brasil, na zona caracterizada pelo "divortium aqua
rum" habitam os Karajds e os Boróros, que embora tendo 
afinidades com o grupo Oé, nao lhe pertencem, por diver
gencias radicais morfológicas. A origem destas tribus é ig
nota e etas pertencem ao grupo Alófilo. Os Karajds e java
és que fazem urna só tribu de língua e costumes semelhan
tes, se nao identicos, vivem exclusivamente nas vastas 
práias do médio A raguaia; sao perseguidos a morte pelas 
tribus vizinhas dos Kaiapós e Chavantes. Os Boróros. Oes
tes índios, cuja fama lendária transpoz os séculos e que me 
foi dado estudar em longa e íntima convivencia, entendo 
dizer algo nesta despretenciosa conferencia. Do filho de Bar
tolomeu Bueno, o épico Anhanguera, do atrevido Antonio 
Pires de Campos, bandeirante destemido, que, devassando o 
sertao, penetrou pelas regioes ainda virgens de Mato-Gros
so e em avanc;.ada bravía "subiu ds aguas claras de um rio, 
quando preou o gentío Coxipones" e Pasqual Moreira Ca
bral que, seguindo o rumo de Pires de Campos, em pro
cura do ouro entra em guerra com os índios Coxipones 
arrancha-se á beira do rio das aguas claras - Coxipó -
onde os moleques da cozinha para pescar taraira no rio 
cavam o cha a cata de minhocas para isca e encontran1 
gránulos amarelos, o sonhado suspirado ouro ! . . . . até o 
dia de hoje, a terrivel nac;ao dos Coxiponés, com os non1es 
de: Coroados, Boróros e Orarimugodoge vai passando pe
lo tempo, deixando a margem de sua heróica história pa
ginas de sangue e de lágrimas, mas na melancolia do seu 
ocaso, por doce milagre, revive, dada a transformac;ao be
néfica das suas mentes e dos seus corac;oes, um sorriso de 
alvorada a sombra das matas primitivas do rio, que ainda 
hoje lhe guarda o Iegendário nome. 

• 
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Os Bandeirantes de Cristo 

Seja-me permitido neste momento substituir a minHa 
pobre palavra pela melíflua e doirada do ilustrado acade
mico e dignissimo príncipe da lgreja Católica, o Exmo. Snr. 
D. francisco de Aquino Correa, Arcebispo de Cuiabá, que 
no seu discurso "Apóstolos anónitnos", referindo-se á cate
quese salesiana entre os índios Boróros, dizia: " .... acirra
va-se contra os civilizados a animosidade secular dos Boró
ros, descendentes embora de Pires de Campos e dos cate
cúmenos dos jesuitas. Alastravam-se as incursoes pelo vasto 
círculo que vai das vertentes do Rio das Mortes aos baixa
dóes imensos do Cuiabá e Sao Lourenc;o: era a onda sel· 
vagem, marulhando até mesmo as vi zinhanc;as da Capital, 
na fúr ia do ódio e das represálias. 

Sentado sobre a pele do branco trucidado, como sobre 
o couro mosqueado do jaguar, o guerreiro bárbaro recebia 
em cere1nonial festivo as honras que o sagrava1n beneméri
to da tribu. E ainda boje, quem percorre na zona de léste, 
o nosso espigao central, estupendo "divortiunz aquarum", 
onde se emaranham os mais altos 1nanadeiros do Amazonas 
e do Prata, topa, a cada passo, na desolac;ao das taperas, 
o atestado vivo dessas tropelias, que transfonnaram em se
pulcrá rios trágicos a doce regiao das águas nascentes. Os 
governos multiplicavam "bandeiras" sobre "bandeiras", numa 
verdadeira ca\ a ao índio. Adotou-se por fim processo mais 
suave, a que podemos chamar do sinuelo. 

Em 1886 o presidente J. Galdino Pimentel encarregava 
o alferes Antonio José Duarte, de tentar urna aproximac;ao 
pacífica dos Boróros, por intermédio de índios já civilizados 
da mesma tribu. la a frente <lestes a Iegendária índia Rosa. 

A intenc;ao era humanitária, mas os resultados nao 
podiam ser duradouros. Atrair alguns índios a peso de brin
des e promessas, nao é pacificar, nem muito menos cate
quizar. E a própria Rosa boróro, ao expirar nas margens 
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do Paranatinga, legava ao seu fil ho este último conselho, 
ern que se lhe ia toda a alma ancestral da tribu : "Nao con
f ies nos brancos ; só agradam quando precisam". E as guerri
lhas continuaran1. Nesse momento hístórico, un1a leva de 
missionários zarpava do porto de Montevidéo, rumo ao 
norte, para alem do Grao-Chaco, para alem dos Xaraés len
dários, onde se expande ao sol, no desafogado dos panta
nais, a flora enorme das vitórias régias. 

Capitaneava a expedfr;ao, urna aln1a fogosa de hispo, 
que lembrava no arrojo, mas superava infinitan1ente no 
ideal, os genios dos Ayolas, dos Cabec;as de Vaca, dos 
lralas, dos Nuflos Chaves, de todos esses árdegos conquis
tadores, cujo roteiro ele ia refazer em parte, para entrar, 
enfim, na grande rota dos Bandeirantes paulistas. 

Chegam a Cuiabá. Era o dia 18 de junho de 1894. 

Após um século e mais, por iniciativa do zelo apos
tólico de D. Carlos e do benemérito governo Murtinho, iam 
suceder aos jesuitas na catequese dos Boróros ! 

Aqueles missionários e~am os salesianos de D. Bosco, 
e o seu chefe era o hispo de Trípoli, D. Luiz Lasag·na, que 
daí a pouco, no desastre ferroviário de juiz de fora, iria 
encontrar em meio aos explendores siderais de seu aposto
lado, a morte triunfal da águia de Herédia. ficou em seu 
lugar o padre Antonio Malan, mais tarde bispo de Petrolina 
(falecido em 28 de outubro de 1931) que foi o verdadeiro 
espírito organizador e inquebrantavel da catequese. 

O que tenha sido esta, nao vos direi: seria deixar-me 
trair pelo corac;ao, numa suspei<;ao contraproducente. 

Mas a missao lá está: há já mais de um quarto de 
século, que, ao termo de outras tentativas, ela se fixou de
finitivamente no centro mais assolado pelas devasta<;úes da 
tribu revoltada. 

A paz é completa. E a sombra da paz, protegida pelo 
símbolo da Religiao e pela bandeira da Pátria, o gentío se 
catequiza, se educa, se regenera: é a civiliza<;ao. 
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A Santa Sé elevou aquetas Missoes a alta categoria 
de Prelazja: foj a sagra<;ao da fé. faltava-lhes a consagra
<;ao da ciencia. Esta veio .... " 

Embora indignamente, a mim é dado neste momento 
apresentar a vossa culta inteligencia algumas resumidas no
tícias etnográficas sobre os índios Boróros. 

Indios Boróros 

Os índios Boróros confundem e perdem a idéa da 
própria origem nos mitos ... nao sabem e nao conhecem 
de onde vieram, qual a proveniencia deles ... as lendas mi
tológicas avivam a fantasia, entram no sagrado patrimonio 
tradicional da tribu e isto lhes basta. Da própria origem 
pouco se importam e nao se preocupam. 

A tribu dos Boróros, e1n tempos remotos, ocupava 
urna vastíssima zona: ao norte, todo o alto Paraguai até 
a serra dos Parecís; ao poente, os limites da Bolivia; a les
te estendia-se alem do Araguaia invadindo a província de 
Goiaz e ao sul até o río Taquarí, o planalto da serra de Ma
racaj ú e o divisor das águas do Paraguai e Paraná. Zona tao 
vasta e outrora tao pouco conhecida fez supor antigamente 
que várias fossem as tribus indígenas e os índios encontrados 
em urna e outra parte do imenso território, foram chama
dos com nomes diversos pelos primeiros bandeirantes, como 
sejam: Paiaguás Coxipollés e mais tarde Coroados, Boróros 
Cabaíaes, Barbados e Boróros da Campanha. O prin1eiro 
porem, que ventilou a identidade destes índios foi o pre
sidente barao de Melga<;o, e1n 1851, dizendo que os índios 
do oeste e noroeste de Cuiabá eram da mesma tribu dos 
do leste, os famigerados Boróros. A verdadeira identidade 
foi estabelecida definitivamente pelo Dr. Karl Van den Stei
nen, em 1887 e 1888. Depois dos estudos comparativos 
deste eminente cientista e explorador foi admitido que es-
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tes índios pertencessem a urna só tribu: a dos Boróros. 
Os Boróros que habitam ao poente de Cuiabá foram cha
mados Boróros ocidentais, aos quais pertencem os Caba~ais 
Barbados e Boróros da Campanha. Os do leste chamaram
nos Boróros orientais, Boróros Coroados ou, como eles 
mesmos se chamam "Drarimugodoge", gente que habita o 
lugar do peixe pintado. Esta identidade foi ultimante con
firmada pelo Exmo. General Dr. Candido M. Rondon, cuja 
afirma<;ao é de indiscutivel valor científico. 

Os Boróros aos quais a missao salesiana dedicou suas 
energias e labores - e quem vos fala lhes consagrou mais 
de trinta anos da sua existéncia - sao os Orarimugodoge 
ou Boróros Orientais 

Os ''Orarimugodoge" 
Os "Drarünugodoge", de tempo imemoravel, sao dividi-

dos em duas partes que distinguetn com o nome de "Tuga- 1)'>1. - <¡,AA-t
rege" (fortes) urna e "Cerae" (fracos) a outra. 

Cada urna destas duas partes possue, mais ou menos, 
o mesmo número de indivídous. O significado destes dois 
nomes, fortes e fracos, apresenta a idéia de que, em te1npos 
bem remotos, taJvez prehistóricos, a tribu se formara da 
fusao de dois povos, um mais forte e poderoso que ven
ceu, o outro mais fraco que foi vencido. O povo vencedor 
subjugou e tornou seu escravo o povo vencido; com o tem
po fundiram-se e formaram um só, conservando a distinc;ao 
nominal que rege e governa ainda hoje as relac;oes sociaes 
da tribu. Oeste fato, porem, os Boróros nao sabem dar ex
plicac;ao e a mesma tradic;ao perde-se em fantásticas suposi
<;oes mitológicas. Muito bem, porem, pode-se ligar este 
fato com a hipótese, aliás tao desentendida, de urna antiga 
civilizac;ao desaparecida, nos milénios prehistóricos, por fato
res desconhecidos. Desta su posta antiquíssima civilizac;ao pro-
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curan1-se hoje ansiosamente vestígios e rotas que possam 
dar luz ao n1isterioso enig1na. Estas pesquizas convergem-se 
justamente no planalto 'central. Os vestígios mais antigos 
encontrados acusam a presen<;a do homem neste solo, no 
princípio da época quaiernária. Eu mesmo encontrei, nos 
cascalhos do Rio das Gan;as, afluente do Araguaia, arte
fa tos, mao de pilao e machado de pedra de silex, que suponho 
serem do período paleolítico.julgo, porem, que restos melhores 
e 1nais itnportantes deven1-se procurar nas regioes ainda inex
ploradas do planalto. É certo que. se encontrarao, como já fo
ram encontrados, nos cascalhos diamantíferos da regiao do 
alto Arag uaia e darao prova daquela civiliza<;ao primordial 
desaparecida e tao ansiosamente procurada. Estou convencido 
disto, nao só por simpatía de idéia ou suposi<;ao fortúita, 
mas por um fato pessoal que altamente me impressionou. 

Nas minhas viagens de penetra<;ao pelos sertoes inex
plorados do Rio das Mor tes, observei no mesmo rio, nas 
margens alagadi<;as, aterros feítos indiscutivelmente pelos 
antigos indígenas com o fim de, elevando o solo acirna do 
nivel das maiores enchentes, tornar habitavel ou aproveita
vel urna reg iao de sua natureza baixa. Existem ás margens 
do rio Paraguai e Cuiabá grandes aterros semelhantes. 

Qual a civilizac;ao destes homens que desenvolviam a 
própria atividade ern trabalhos tao grandes e importantes? 
A his tória se conserva muda. 

Foram, talvez, tempos que procederam as mais anti
gas pág inas da história. Certamente aqueles primeiros habi
tantes do solo brasileiro possuiam urna civilizac;ao superior 
aos que sobreviveram em épocas posteriores. Desaparece
ram os prin1itivos habitantes e con1 eles a próp.ria civiliza
c;ao; substituiram outros de civilizac;ao inferior ou nenhuma, 
o atual senhor das florestas e dos sertoes interminos : o 
selvagem. 

Apresenta·se urna hipótese: da existencia de um con· 
tinente que cataclisma imane subverteu e que as aguas do 
oceano, do qual teve o nome, encobrem, ternos quasi a 
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certeza. Falta descobrir algum resto deste vasto continente 
desaparecido, encontrar alguma relíquia da Atlantida e es
tas devem-se procurar da parte que, a comum parecer dos 
cientistas, ficou emergida: o planalto central. Un1a vez acha
do algo que nos diga positivamente da existencia da prehistó
rica terra e da civiliza<;ao dos seus habitantes, entenderemos, 
entao, como os poucos que se salvaram da violenta e caótica 
con1o<;ao que desabou o continente e as águas revoltas enguli
ram,~reduzidos a viver em priva<;ao e miséria, isolados e 
separados, pela vastidao das águas, dos seus sen1elhantes, 
dos quais tao pouco conheciam a existencía, sen1 n1eios e 
possibilidade de reabilitar-se, de readquirir a perdida civi
liza<;aoi" pouco a pouco a esqueceram, reduziram-se a viver 
como as feras na selva e da própria antiga civi l i za~ao con
servaram pálidos vislumbres na adn1iravel perfei<;ao da pró-
pri-ª_ líng~a. - - -

E nao será prova deste cataclis1na telúrico, alem do 
que dizem as sagradas págínas, a secular tradi<;ao dos índi
os Orarimugodoge? 

Os Boróros conservam religiosamente urna lenda na 
qual se conta, en1 fantástica forma mitológica, que as águas 
crescendo inundaram e invadiram a terra toda, subindo 
até os montes ; tudo cobriam e a tudo deran1 morte. Só a 
orla de urna parte mais alta que as outras sustentou-se e es
ta ficou seca e as águas nao a invadira1n. Nesta parte da ter
ra descoberta, fugindo da invasao das águas salvou-se um 
homem só; todos os mais da tribu tinham perecido. Un1 0-
rarimodoge só . . . e urna j;._erya / que apareceu aos assobios 
angustiosos do superstite chamando os companheiros. Os 
filhos do conúbio híbrido refizeram a tribu que conservou 
a sua divisao social: os Tugarege e os Cerae. 
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Totemismo e matriarcado 
Base de toda lei entre os Boróros é o '' Totemisffio". 

Os Boróros admitem as próprias origens de um animal. Este 
animal é o Tote.m. 

Como, porem, nem todos tiveram origem de um só 
animal, mas de vários, assim a tribu está subdividida em tan
tos "clan" (estirpe-dinástia), quantos sao os anirnais dos quais 
cada dinastía (clan) prete11de sua origern. Sete sao os clans dos 
Tugarege e sete tambem os dos Cerae, de forma que a 
tribu toda teria sua descendencia de 14 diversos anirnais. 

• Por exe1nplo, os chefes da dinastía dos Cerae IJlJJ¡.oró (n·o
rne do pritneiro chef e) considerarn a onc;a pintada - adugo 
- corno animal de origern; portanto, o Totem do clan 
dos baadagebá Bakorodu é a on~a adugo. O Totem do 
clan dos kie é a anta, do clan dos /Jokodori o totem é o 
tatú e assim os sete clans dos Tugarege e dos Cerae. 

¡ 
Esta divisao totémica da tribu é antiquíssitna e reper

cute-se constantemente em todas as manifestac;oes sociais 
e reJigiosas. O eixo sobre o qual engonc;am-se as idéias 

1 religiosas, as leis matrimoniais, as festas, as cac;as e os ritos 
I fúnebres, será sempre esta divisao totémica. 

A f ·amilia 
Fui diversas vezes interrogado sobre a constituic;ao fa

miliar deste povo. Existe a família entre estes índios? Sin1, 
existe de fato a família ; sua constitui~ao, porem, nao é se
gundo o nosso conceito. Os Boróros obedecem a urna or
ganizac;ao social toda especial. A família nao existe como 
entidade reconhecida. Nesta tribu vigora a instituic;ao social 
do matriarcado que dá a mulher direitos e previlégios par
ticulares que os homens nao possuem. A lei do matriarca-
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do coloca a mulher em urna posi<;ao privilegiada, com direitos 
de precedencia nas relac;oes sociais e na convivencia familiar. 

A casa, qualquer que seja, em que habitam, é pro
priedade das mulheres ; os homens tem obrigac;ao de a 
construir. 

As filhas tem direito de habitar na mesma sempre, tam
bem depois do matrimónio; os filhos, ao contrario, perdem 
o direito de habitac;ao e devem saír da casa logo que che
garem a puberdade. 

No campo exclusivamente matrimonial, a mulher goza 
de indiscutivel precedencia. Nunca u1n jovem se atreverá pedir 
urna moc;a; a proposta e o pedido de matrin1ónio deve par
tir sempre da moc;a. 

Pela lei do matriarcado e o predominio social da mu
lher, forma-se por lógica contraposic;ao, a sociedade dos ho
mens com direitos e poderes negados as n1ulheres. Com 
urna ceremónia, feita, com grande solenidade, aparato, festas, 

. cantos e dansas, os meninos ficam apartados da sociedad e 
das 111ulheres e entram efetivamente na dos homens com os 
direitos e poderes dos homens. 

Esta sociedade dos homens, o fato de que os moc;os 
iniciados devem abandonar a própria casa, a convivencia 
com as 111ulheres e habitar ern casa reservada para eles e 
colocada no meio do aldeiamento geral que tem sempre a 
forma circular e no qual as mulheres nao podem entrar se
nao em circunstancias especiais e determinadas, denota cla
ramente a contraposic;ao dos dois sexos, ou melhor, um bem 
evidente dualismo sexual. 

Pela lei do matriarcado, a posic;ao social da mulher é 
privilegiada, tem direito de precedencia e a descendencia é 
co1nputada e111 linha reta materna. Disse como a institui<;ao 
social dos Boróros seja o totemi~mo e como em consequen
cia a tribu seja dividida em 14 clall - dinastias - isto é, 
em tantos clan quantos sao os anin1ais ancestrais dos quais 
tiveram origem. O clan indica a descendencia genealógica 
segundo a linha feminil. 
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Pela lei do matriarcado toda crian<;a que nasce per
tence ao clan da mae e nunca ao do pai; a mulher e nao 
o homem é o verdadeiro estípite da família, e, portanto, quem 
costitue a fa1nilia e quem é o chefe dela, nao é o pai, mas 
sitn a mae. 

Clan e matrimonio 

Outro fator de grande valor essencial ¡ importancia 
I 

na constitui<;ao da fa1nília entre os Boróros 
1
é que dos 14 

clan que forn1am a tribu, 7 constituen1 a pa.rte-fatria, dos 
fortes '· Tugarege", e 7 a dos fracos "Cerae". 

Duas leis rege1n esta divisao da tribu. A primeira proi
be severamente aos ho1nens e as mulheres da n1esma fatria 
qualquer rela<;ao sexual e o 1natrimónio. Esta obriga, setn 
exe~ao alguma, as 1nulheres de urna fatria procurar marido 
na outra. Urna mulher forte, Tugarege, só111ente poderá 
desposar un1 homem Cerae e vice-versa; urna Cerae só po
derá se unir com um Tugar!ge. 

A segunda lei nao admite em público qualquer rela
<;ao entre os hon1ens de urna fatria e as mulheres de ou
tra; fica, portan to, proibido entre os homens e mulheres, em 
público, qualquer gesto, palavra, sorriso ou olhar. Utna mu
lher, sobretudo 1noc;a, deve-se cobrir o rosto ou tapar os 
olhos quando, por acaso, se encontra com um homem de 
fatria oposta ou deve passar perto dele. Em um e outro 
<lestes casos, ao mínimo, deve virar o rosto de lado con
trário. A infra<;ao destas leis é acremente censurada e repro
vada. Na organiza<;ao dos Boróros, estas leis sao summan1ente 
¡rrtportantes, porque regulam as rela<;6es entre os dois sexos 
e estabelecern as regras e os impedimentos do matrimonio. 

Os Orarimugodoge nao consideratn o n1atrimónio se
gundo o conceito da morál crista: urna uniao entre o ho
mern e a mulher que se jura1n fidelidade e a1nor até a morte 
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para, reciprocamente, se ajudarem e confortarem ao fim da 
procrec;ao e educa\ªº dos filhos ; mas sómente consideram 
o matri1nónio como urna uniao exigida pela natureza e 
deixada á liberdade da mesma. A simpatía e o recíproco 
amor e mais os sentimentos sexuais sao fatores desta uniao; 
ao desaparecer de um ou outro destes fatores, no conceito 
do índio, a uniao nao tem mais razao de existir e dissol
ven1-se os vínculos que, entretanto, pode1n muito be1n per
durar até o fim da vida corno tive que constatar várias 
vezes . O pedido de 1natrimonio parte sernpre da moc;a e é 
ceremónia que se desenvolve secretan1ente no interior da 
choc;a. A jovem que deseja saber se o seu escolhido lhe 
quer bem e a aceita como esposa, pede a mae ou á mais 
próxima parente que vá levar a casa do moc;o, em urna ces
tinha ou tabuleiro, urna fruta ou co1nestivel se111pre, porem, 
de natureza vegetal, com estas palavras: "Minha filha te 
manda isto, porque te quer bem e quer viver etn tua com
panhia". Si o moc;o nao estiver presente, dirá: "Minha filha 
manda isto para - (e dirá claramente o no me) - porque 
Jhe quer bem e quer viver em sua companhia". A mulher que 
leva o presente e o recado, coloca-o perto do fogo, que 
sempre arde em toda habitac;ao de índio, e, retira-se sem 1nais 
palavras. O moc;o e as de1nais pessoas nada dirao. Esta é a 
forma protocolar do pedido; semelhante é a da resposta. Mais 
tarde, mas no mes1no dia, o jovem que receber a proposta 
da moc;a, pedirá a sua mae, tia ou inna, que vá restituir a 
bandeja ou cestinha; a resposta será negativa si á devolver 
tal qual a recebeu. Entao, ao entregar a cestinha, dirá; di
rig indo-se a mae da moc;a : "Meu filho nao quer tua f:lha 
como esposa" e retira-se imediatamente. Si a resposta for 
afirmativa, o moc;o ficará com o conteúdo da cestinha que 
será entregue vazia com estas palavrás, dirigidas, neste caso, 
á mesn1a moc;a: "Minha nora, 1neu filho disse que te quer 
bem e serás sua esposa". Entao, a tnae da 1noc;a dirá, logo, 
a mae do moc;o : ''Sim, teu filho será meu genro" e a 
outra dirá: "E tua filha sera 1ninha nora". 
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Esta ceremónia nao é, porem, o. consentimento defini
tivo: é sómente o noivado, e, sempre, por iniciativa da mo
<;a, mais . vezes se repetirá, com o mesmo ritual, a cerimónia 
de mandar presentes. Os noivos fícarao assim um tempo 
indeterminado. Quando o mo<;o entende dar o definitivo 
consentimento á noiva e recebe. Ja como sua esposa, sem 
dizer nada a ninguen1, bem de madrugada, parte em procu
ra da ca<;a que sabe ser mais apreciada e apetecida pela 
ITIO <;a. Voltando, pede a mae que prepare bem a cac;a tra
zida e a leve a casa da noiva. Nesta forma a jovem recebe 
a últi111a e definitiva palavra do seu escolhido e tem a cer
teza de que aqueta mesma noite virá em sua casa. Apronta 
logo o lugar, faz arder novo fogo, estende urna nova esteira 
sobre a qual ficará sentada, esperando a chegada do noivo 
que a qualquer hora da noite, mui silenciosamente, entra
rá, por-se-á ao lado da noiva e desde aquele instante con
s iderar-se-ao esposos. 

No día seguinte, o ino<;o enfeitará com os melhores 
orna1nentos a sua esposa, passará sobre o corpo dela a 
tinta vermelha de urucú; com as rnulticores penas de pas
sarinhos, papagaios e araras, adornará particularmente a ca
be<;a, os bra<;os, o peito e as costas da mo<;a; por-lhe-á ao 
pescoc;o os enfeites de unhas de tatú, de macacos e de 
onc;as, animais por ele mortos. Por uitimo a1narrará nos 
pulsos da moc;a, urna tira de tecido por ele preparada com 
fibras de algodao e outros vegetais, que é o sinal distintivo 
das esposas, chamada ''ikera paru kagegeu" (aquilo que es
tá en1 redor ao princípio da minha mao ), pronunciando 
estas palavras: "Assim fa<;o contigo, porque te quero bem e 
te considero minha esposa". 

Como se ve claramente pelo acima exposto, nesta tri
bu dos Boróros, o matrimónio é um negócio puro e exclu
sivamente privado. 

Em absoluto é eliminada qualquer cerimónia social e 
festiva. Mais interessante é que entre estes índios, que sao 
eminentemente religiosos, o n1atrimonio é um fato plena-
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mente arreligioso. Nenhum rito, canto, festa, dansa ou ce
rilnónia, que aliás, exuberam em todas as contingencias da 
vida dos Boróros, precedem ou acompanham o n1atrimónio. 

Infanticidio 

A pri1neira manifestac;ao religiosa apresenta·se na ma
ternidade. 

Esta n1anifesta<;ao religiosa consiste na importancia, na 
fé e no profundo crédito que, nao só os país da nascitura 
.crianc;a, mas todos os da tribu, prestam aos sonhos aus
piciosos ou nefastos do pai e particularmente da mae nas 
noites antecedentes e próximas ao nascimento. Si for um 
sonho de máu augúrio, a mae, nao tanto o pai, o qual, na 
constitui\aO social da tribu nao é o chefe da família e da 
maternidade é sómente um instrumento, nao o respon
·savel; a mae, deve, é abrigada a matar ou a mandar 
matar por outra mulher o seu filhinho. Na idéia dos 
Boróros, quem nasce após un1 sonho nefasto, traz consigo 
·o 1nal visto em sonho, e, e1n lugar de •n1or e carinho, me· 
rece ódio e morte por ser ob}éto de terror pelos niales que 
·fatalmente virian1, si ficasse en1 vida; portanto, deve morrer. 
Tamben1 no caso em que a mae nao quisesse ou tivesse horror 
de dar a morte a quem ela deu á vida, o deve fazer: esta 
lei abriga rigorosamente. O marido, o pai da infeliz criatura 
·é o primeiro a impor com amea<;as o cumprimento desta lei; 
e todos, a tribu toda exige a morte do inocente recem-nasci
do; nao surgirá urna só voz em favor: deve desaparecer 
um, para salvar a ·todos; vale mais o betn coletivo do que 
o privado. Este fato e esta mentalidade devem ser considera
dos como manifestac;ao religiosa nao só dos país da infe
liz vítima, mas de toda tribu. Para afinnar isto ternos a pra
va de que a .tribu por meio de "boeimigera", (cacique) confia 
.a qualquer que seja o mandato . de consumar o sacrificio da 

3 
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pobre creatura. Mesmo mezes depois do nascimento da 
crian\a quando se chegar a saber ou mesmo quando sim
plesmente se supor ou suspeitar que os pais, tendo tido utn 
n1áu sonho, nao quiseram contar ou n1anifestá-lo para sal·· 
var da 1norte o filho bem a1nado. A tribu, ou manda por lei. 
inexoravel ou admite, como lícitas, todas as práticas que 
lesam a maternidade. 

Nao se <leve, porem, apezar disso, pensar que o sen
timento do a1nor materno se tenha extinguido nesta tribu e 
que as 1nulheres nao tenha111 amor e carinho para com os 
próprios filhos e sejam indiferentes perante a probabilidade 
de vida ou de morte dos mesn1os. 

Si há algumas maes degeneradas e des11aturadas que,. 
com as próprias maos, tiram a vida a quem c!eram a vida, 
há 1nuitas que, con1 manifesta dor e desespero, obrigada 
á for\a, sujeitam-se a essa dura e bárbara leí, conservando 
por muito tempo a tristeza e a dor pelo filho perdido. 

Há muitos pais que, pelo amor ao filho que geran1 e 
pelo medo e receio que sonhos nefastos, sejatn causa da mor
te do nascituro filhinho, nas noites antecedentes ao parto, fa
zem todo sacrificio para nao dormir; velam a noite toda e 
querem que os de casa vejam que nao dormem para evi
tar o perigo que algue1n pense ou suspeite de algum sonho~ 
O nascimento de um filho é sempre acompanhado de nun1ero
sas práticas supersticiosas que entram no regime religioso 
dos Boróros. Certo é que o infanticidio é a sombra mais tris
te que se extende sobre o Bororo. 

Se considerarmos, porem este fato até os seus 
detalhes rnais recondüos, se observarmos o Boróro a luz 
do seu pensamento e do seu sentimento, se olharmos sua 
alma, se alcan\armos ver con1 os olhos dele e nao com es 
nossos; veremos que desta grande culpa, nao tem toda a 
culpa e até chegaremos a desculpar o pobre indio deste 
grande rnal que comete inconciente111ente. Para os Orarímu
go o infanticidio nao é urna culpa ou un1 mal, mas é urn 
dever social ao qual sao obrigados. Estam convencidos que 
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cometeriam realmente um grande mal se procurassem salvar 
e conservar em vida a crian\ a quando a Iei tradicional a 
exige morta. 

Pelo que tem0s visto, o matrimónio, nesta tribu indí
gena, nao possue vínculos religiosos, nao há vínculos so
cíais, depende unicamente da vontade dos contraentes. 

A poligamia entre os Boróros nao existe e nao é, em 
caso algum pennitida. Há raros casos de bigan1ia, que sao,. 
etn geral, reprovados, e, as vezes tolerados por motivo ce. 
fon;a maior, como, por exemplo, quando o Bari quer viver 
com duas mulheres : como todos temem o feiti ceiro, repro
vam a sua bigania, mas a toleram. 

O fato extranho e singular da falta absoluta de qual
quer manifesta<_;ao religiosa no ma1rimónio faz ressaJtar e 
sobresair mais a religiosidade dos Orarinu1,godoge em todas. 
as demais 111anifesta<;oes sociais. 

ldeia ReJ·igiosa 
Estes índios como os de outras tribus indígenas do 

Brasil e certas partes do continente sul-americano, sao 
agnósticos sobre a origen1 do mundo e dos seres todos 
que o habitam; nao se preocupam disto, nem pensam de 
modo algum na causa da própria origem, no fator primo da 
própria existencia. Por isto nao se encentra icéia de utn ser 
superior - Deus - creador do n1undo, senhor de todas as coi
sas e juiz supremo das ac;oes livres humanas. Etn compen
sa<;ao, estes índios possuern numerosas e várias cren<;as re
lig iosas relativas á alma, que chan1am ée "aroe". Segundo a 
mente e a idéia deste povo selvagem a alma é um . espírito 
imortal; pode viver separada e isolada do corpo en1 que habi
tou e pode, depois de um ten1po indeterrninado, entranhar-se 
á vontade em animais dos quais deseja e apetece os alimentos. 
Poderá, portante, utn aroe, alma, passar a ser urna ave, papa· 
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gaio, arara, gaviao, tuiuiú ou qualquer outro anin1al mamífe
ro, on<;a, lontra, paca, cotia.. . . ou mesmo um peixe 
dourado, pacú, pintado, bicudo, rnatrinchao e outros mais· 
Logo, porem, a alma, cansada e aborrecida desta nova vida, 
sofre tanto que deseja libertar-se e alcan<;a isto ou com a 
morte do animal no qual se incarnou ou abandonando-o es
pontaneamente. Entao a alma, novamente livre, retira-se aos 
lugares altos, as montanhas ; logo após, porem, desejosa 
de frutas ou cousa sen1elhante, ela se encarna de novo em 
arara, nabure, kuiddo kuiddoro, papagaio kuru-ore ... ou 
em gaviao kuruguwa . . ; mas esta tambem será urna encar
na<;ao transitória. Eis a razao pela qual os índios gostam 
de ter em estado doméstico araras e papagaios com o fim 
de favo recer as almas dos antepassados ficarem-lhes perto 
e nao terem elas que sofrer fome. 

A idéia religiosa fundamental e pri1nitiva dos Boróros 
é o culto as almas isto é, o culto dos antepassados. Nesta 
tribu faltam completamente os atos religiosos individuais : 
todo ato relig ioso é sempre coletivo. 

A principal e primeira idéia religiosa, que penetra e se 
insinua em todo acto da vida social, é o culto aos mortos. A 
·esta associa-se urna segunda, que consiste essenciahnente na 
crenc;a e convic<;ao, profundamente araigada, da existencia de 
espíritos 1nalfazejos, cuja influencia e1n todo ato da vida é fatal 
para o be1n como para o mal ; sao os espíritos irritados que 
mandatn desgrac;as, infortúnios, doen <;as e a morte. Esta 
<:ren<;a apoderou-se tao f ortemente da mentalidade do índio 
que todo fenómeno natural que tenha algo de extraordiná
rio ou anormal, é julgado efeito dos espíritos irados e de 
tudo ele tem o n1aior ten1or. 

Acredita1n os Boróros que os espíritos-bope, se tenham 
reservado algum animal e vegetal para próprio alimento. O 
índio nao pode tocar e servir-se destes animais ou vegetais 
sem incorrer a ira do espírito que mandará doenc;as e mar
te. Por este motivo os Orarimugodoge tem um invencivel 
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horror e temor destes animais e vegetais ; prefere1n qual
quer sacrifício e se sujeitam a qualquer sofrimento antes que 
transgredir esta imposi<;ao. dos espíritos. 

A.tavismo 

Le1nbro-n1e ce um fato que bem demonstra o poder 
desta cren<;a entre os índios. Em u1na das minhas penetra
<;5es pelos sertoes desconhecidos do Rio das Mortes - e 
disto já se vai um quarto de século - indo pouco a pou
co explorando aqueles lugares ermos e bravíos onde se 
encerra o mistério dos séculas, tendo-se esgotado os Jecur
sos e os víveres, fican1os nas maos da Providencia. Em 
1ninha con1panhia ia1n quatro Boróros, valentes, ben1 dispos
tos e de minha maior confian<;a; podia contar com eles em 
qualquer emergencia; nao tinha o mínimo receio de entrar 
pelo mato a fóra sómente em companhia de índios. já des
de alguns dias vivía como índio; urnas ca~as n1al assadas, 
sem sal, algumas frutas, palmitos, 1nel silvestre e outros man
jares que a natureza nao recusa ao índio, fonnaran1 o nos
so sustento. Havia dias de fartura e outros de .. . fome. Num 
destes dias em que tudo quanto podia servir para acalmar 
as exigencias do estomago parecia ter desaparecido de nos
sa vista, embrenhados por entre matagais, brejos e bambuais 
medonhos, passámos urna das peiores, das mais tristes e 
fatigosas jornadas. Cansados e exaustos iamos rompendo 
urna mata espessa e intermin~vel para chegar ainda con1 o 
dia a beira do Rio das Martes, que nao devia estar muito 
longe; sendo aqueta ma~a a faixa de bosques que sempre 
acompanha as margens dos grandes rios. Nossa anima<;ao 
e sustento na fadiga era a esperan~a de que Já, no rio, 
havia muitos peixes: pescar nao era dificil, feriamos, logo, 
algo que comer. 
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Chegámos, finalmente. Ante os nossos olhos abriam
se urna bela praia e o rio magestoso. Deitamos cansadís
simos, sobre aquela branca e fofa areia e repousamos um 
pouco. . . O sol estava para se por ... . Precisavamos pen-
sar na len ha para o fogo no turno .... Era f acil que alg uma 
on<;a nos quisesse fazer urna visita indesejada: o fogo nos 
teria protegido e nos teria dado as brasas para assar o pei
xe ... . Disse aos índios que tratassem logo da pesca: nisso 
eles eran1 n1estres. Eu mesmo iría á procura de lenha ... 
Assim se fez: a minha tarefa foi muito facil; lenha é que 
nao falta no mato; empilhei bastante e depois fiquei obser
vando os índios com suas linhadas, atiradas nas aguas ver
des-escuras do rio ... . Pelo 1novi111ento das linhadas, bern 
seg uras nas 1naos dos índios, via-se perfeitamente que os 
peixes eram abundantes e que beliscavam constante1nen· 
te. Naqueles momentos a superaten <;ao dos selvícolas .era 
admiravel ... De repente, un1a linhada se estica; o índio a .. 
ten to dá o arranco de mestre; o peixe está preso no anzol. 
O selvagem faz urna fon~a hercúlea para vencer a resisten
cia que o peixe opoe em ser trazido á tona. Todos nós, 
curiosos, estava111os esperando o último arranco que metes
se o peixe a seco .... No instante em que a cabe<;a chata 
do peixe afJorou a poucos metros da praia, o índio, im
provisarnente, larga a linhada, dá um pulo para traz vira as 
costas ao rio, corre poucos passos pela praia a dentro e 
fica i1novel tapando-se o rosto com as maos. . A cena foi 
tao rapida que quando eu a vi, tudo já estava feíto: o pei
xe tinha ido embora com a linhada toda. Os outros índios 
recolheram os seus anzojs que tinham na mao, e, sem di
zer urna palavra, foram deitar-se á beira do fogo. Contra
riado, mais ainda e1npressionado e abismado pelo que tinha 
presenciado, perguntei o porque de tao grande e prejudicial 
extravagancia. Após alguns momentos, como que para nao 
pareceren1 malcriados, responderam bem baixinho, apenas 
para serem ouvidos: ''Bope ( espírito do mal) Kidokia (pei
xe de couro liso da especie dos jaús). Estas duas palavras 
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foram suficientes para explicar tudo e nao indaguei 111ais. Ki
dokia é um peixe interdito, é a comida reservada a Bope, o 
.mais vingativo dos espíritos máus e o chef e de todos. A i ! 
do Boróro que tivesse ousado arrancar das águas tal peixe ! 
O espírito do tnal o teria castigado com doenc;as e morte. Por 
quanto insistisse em que tentassem nova pesca, nao me foi 
possivel convence-los: ficaram com fome e nem quiseram 
Jnais beber água; tanto foi o terror que se apoderou deles. 
Eu, porem, nao deixei de tnatar ao menos a sede; enquan
to ao resto tive que rne resignar a má sorte. Deitei-me ao 
lado do fogo, perto dos índios, esperando melhor fortuna 
para o dia seguinte. 

Os segredos, mistérios e tabús ocultos desta e de ou .. 
tras tribus indígenas nao serao tao faciln1ente desvendados. 
Gozando da ~aior confianc;a, amizade e rara intitnidade 
.com os Orarimugodoge, tentei, por várias vezes, arrancar-lhes 
.certos misterios; mas pouco ou nada consegui conhecer; é 
como que querer explorar un1 terreno desconhecido na rnaior 
e mais espessa escuridao. Posso, porem, afirmar que a 
minha longa convivencia com o índio me deu, várias vezes, 
ocasiao de constatar que os que tentavam libertar·se destas 
iradicionais imposi<;oes, nao só incorriam na desaprova<;ao 
de todos e nas esprobrac;5es severas dos chefes, mas, na 
maioria dos casos, vinha1n realn1ente acometidos, pouco te1n· 
po depois, por doenc;as estranhas. E nao poucas vezes, vi 
moc;os robustos e sadios definharem e ire111 rapidamente á 
s epultura. Quero apresentar um fato, entre tantos, do qual 
eu 111esmo fui testen1unha. 

Tabús 
Nun1a das 1ninhas viagens, chegando as margens de 

um afluente do Rio das Mortes chamado pelos Boróros 
de "Kurugaiao" (lugar dos gavioes) vimos, quasi na sua con-
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fluencia con1 o rio maior, utn bando de capivaras. Na co-
111itiva havia urn jovem Boróro de uns 20 anos, forte, ativo, 
inteligente, educado desde crianc.;a etn nossa missao. Nao 
sei como lhe deu a vontade de matar urna capivara - note
se que a capivara é um dos animais interditos, reservados 
ao espírito-chefe: Bope - e pediu a minha carabina, pen
sando, talvez, que corn o ato de matar a capivara corno 
civilizado e nao como Boróro, portanto, com arma de fogo 
e nao cotn flexa, teria fi cado livre de todo mal. L á se foi 
o joven1, org ulhoso de poder usar a n1inha arma, nao se 
importando com o que os companheiros lhe iam repetindo: 
"Pigi, pigi, acogududda acabo: deixa, larga, tern pena de ti". 

Ouviu-se um tiro e logo voltou o índio, trazendo um 
bonito filhote de capivara. Os Boróros resn1ungaran1 e nem , 
olharan1 para o bichinho morto. A noite, no acarnparnento, 
foi preparada e cozida a carne que deu u1n ótirno jantar. 
Todos cornémos á vontade, inclusive o jovem Boróro. Os 
outros nao só nao tocaram no manjar, mas se afastaram e 
foram acampar uns cem n1etros mais adeante. Mais tarde, já alta 
noite, quando todos estavam etn pleno sono, veio ter comi
go urn Boróro, homem já maduro e um dos chefes mais 
influentes, que tinha levado corno prático. Exprobrou-me, 
amargamente o tneu ato de ter cedido a n1inha arma ao 
joven1 para matar a capivara e de ter deixado con1er a carne, 
sabendo muito ben1 que os Boróros nao o podem fazer. Dis
se-me que sentia imensamente tudo isto, porque ia ser cau
sa de muitos males para o seu companheiro. Procurei acal
mar e convencer o velho cacique do contrário . . . ''Amago 
kaba aerdua boqua-braedo aki" "Cala~te, nada sabes, tu és 
um extranho" exclamou e fixando-me nos olhos, frio, sério, 
continuou: ''Nao acreditas, porque nao és filho de Boróros,. 
mas "akao modde Bope roi, vi modde" verás o que o es
pírito Bope fará ... . o infeliz morrera". 

Estas palavras nao deixaram de me impressionar ; mas 
nao lhes dei muito crédito. Ninguem mais falou no caso. 
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O moc;o ia levando urna vida forte e sadía, sem so-· 
nhar em mal algu1n. Creio que nunca n1ais pensara na ca-· 
pivara que tinha matado e na carne que tinha con1ido pelo· 
fato mesmo de se sentir perfeitamente bem. Passaram-se 
ainda alguns rneses, quando, de repente, sem causas apa
rentes, o mo~o come<;ou a se sentir mal. Pouco a pouco 
foi emagrecendo. Veio a febre. Urna doen\-a inexplicavel o 
postrou.. . fora1n usados todos os nossos recursos e todos. 
os dos Boróros, inclusive as invocac;oes e exorcismo do 
Bari, para esconjurar o mal; 1nas tudo em vao. . . . Antes . 
de seis meses depois do acontecido no Rio das Mortes, o 
pobre e infeliz mO\O foi levado a sepultura! Terá sido, por 
certo, um acaso; mas deante de 1nim passaram tantas coisas 
misteriosas.. . Tive que ver e assistir a tantos fatos extra
nhos que, em verdade, se pode afirn1ar que o pobre índio, 
vive no reino das trevas e da 1norte ! 

O índio, na liberdace de suas florestas, dos seus rios 
e campinas intérminas, parece o ser mais feliz, livre e inde
pendente; mas nao o é. A realidade é bem ou1ra. Será, tal-· 
vez, feliz na sua própria infelicidade, porque nao conhece 
coisa melhor, nem ha coisa que ele mais ama e aprecia do 
que a sua floresta; n1as o índio, como índio, será sempre 
um indivíduo sujeito e escravo; escravo da natureza que é· 
sua vida e da qual depende em tudo; escravo da supersti
c;ao que o domina da primeira até a última lagrima; escra
v.u de um estóico atavismo que o fossiliza ! 

''Bari" 

Já que acenei várias vezes ao indivíduo chamado "Bari'' 
pagé dos Boróros, cujo ofício é ser o intermédiário entre os 
Boróros e os espíritos ou seres ultra-mundanos, permito-n1e 
dizer urna palavra sobre este personagem. O ofício de Ba
ri nao é hereditário. Todo indivíduo, homem, caso raro. 
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ta1nbe1n mulher, pode ser Bari. É, direi, urna vocac;ao que 
·se manifesta aos iniciados por meio de extravagancias nos 
sonhos, nas visoes de coisas ex1ranhas, nas comunica~5es 

com u111 ser que nao sabem definir e que chamam "Waire" 
espírito, a respeito de coisas que hao de acontecer. 

O indivíduo, assim chamado ou iniciado, será efetiva
·e definitivamente Bari, si dér o consentimento e a palavra 
de servir e de se subn1eter ao espírito que o chan1a. 

É urna especie de contrato com o espírito ao qual deve 
jurar fidelidade. 

Isto tudo deve se fazer no n1aior segredo. Si um dia 
o índio receber, em sonho, o aviso de ir cac;ar, ele irá só
si'nho. No mais fechado e obscuro da floresta l_he aparece
rá o espírito, debaixo do semblante ou aparencia de um 

. aniin al, de um n1acaco, de urna anta, de u1na capivara, de 
um gaviao, etc. e come\ará a chamá-lo pelo nome ou as-

·sobiando. O índio, sabendo que está sósinho, que ninguem 
póde cha1ná-lo assim, naquele momento a, nao ser o espí
rito, responde ao chamado com outro assobio. Logo se lhe 
apresenta a vista o ani1nal que lhe fala, perguntando si re
ahnente lhe quer pertencer. O índio, entao, com grande 
agita<;ao e perturba<;ao, declara a sua sub1nissao e obedien
cia, entregando ao animal que lhe fala o arco e as fi·echas. 
Entregar as armas é sempre o ato que ináica a plena sub
missao . . . . com a entrega do seu arco e das suas trechas 

·O índio entrega sua pessoa, a sua alma e renuncia a sua 
Jiberdade. 

Desde aque!e mo111ento o índio será servo e escravo 
do espírito que o chamará de "lwaire" (meu espírito ou me
lhor espírito que me possue). Dize1n os Bari que, no mo
mento da entrega tudo desaparece da vista, mil cores lumi
nosas brilham deante de seus olhos, mas o animal, o arco 

·e as trechas desaparecem e pouco depois ele se acha 
sósinho no siJencio da floresta. 

Na tribu dos Boróros o Bari nao é u1n só; sao muitos. 
-Onde há Boróros, há tambem Bari, . embora sejam pouco 
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Tiumerosos os indíviduos ou familias. Dá-se o caso de 
se encontrarem, no mesmo aldearnento, dois e até tres Baere 
(plural de Bari). Sendo assin1 varios Baere, nao dependen1 
todos do mesmo espirito bope ou waire. Cada um tem o 
próprio espírito de quem depende e a quem obedece, de forma 
·que nern todos os Baere sao igualmente poderosos, porque 
os espíritos aos qua is serve1n, nao possuern todos o mesmo p:; /i 

poder. O prestígio de que os Baere gozam, e, a fé que 
todos lhes prestarn sao indiscutiveis e ilimitados. A princi-
pal prerogativa do Bari é a de se por em relac;ao corn o 
·espírito que o charnou e de curar as doen~as pela influ-
encia do mesmo. 

Para operar as suas curas, o Bari chama o seu waire 
·en1 voz alta e corn grandes gritos prolong;idos. Quando diz 
que o espíríto já o ouviu e que já ven1, ele entra em mo
virnentos convulsivos do corpo, acompanhados de tremores 
i1npressionantes de toda pessoa ; arquea o corpo para traz, 

.ergue os brac;os, berra, urra, escuma na boca. . . É un1a scena 
horrivel ! . . . asquerosa!. . . Parece um verdadeiro obsesso. 
Neste estado de convul<;ces é que o Bari dese1npenha o 
seu ofício e a:; suas atribuic;6es que sao: 1 º exorcizar as 
carnes dos animais e as frutas proibidas ao comutn dos 
Boróros e reservadas aos espíritos; 2° predizer o lugar on
·de mais facilmente se há de encontrar ca~a e pesca : 3° pre-
·dizer as calan1idades da tribu e as doen~as dos índios; 4° 
-curar as doen~as, esconjurar os 1naus espíritos; 5° prognos
ticar a morte; 6° aplacar a ira que os espíritos rnanifestam 
por ocasiao de eclipses de sol e de lua, de queda de aeró
.litos e de outros fenómenos extraordinários. Quando o Bari 
morre, a sua alma nao segue a sorte dos outros Orarimugo, 
.mas vai no sol que é a morad~ dos Baere no alem. 

Os indios contam cousas maravilhosas do Bari. Di
zem que quando offerece a carne aos "Bope doghe'' pode 
.quebrar algun1a vez os ossos do tapyr corn os dentes, co
rno se fossem cousa molle, e os dentes nada soffre111; pode 
.collocar a mao na agua fervendo, pode beber o caldo betn 
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quente, como se fosse agua fria, pois suas maos e sua bocea 
nada sentem ; pode collocar na bocea f ogo e brazas : eu 
1nesn10 vi un1 dia o Bari collocar na bocea um mac;o de 
cigarros accessos e aspirar a fuma<;a co1n toda a indifferen
<;a, como se tivesse na bocea a parte opposta do cigarro. 
Os Boróros me aff irmam que alguns Báere mais valentes 
podem transfGrmar-se com a influencia dos seus "Wáirt:',. 
en1 feras, como por exemplo en1 jaguares ou pumas, em 
tapyres, e até em aves de rapina, e, especial111ente em gran
des gavioes ou condóres, que elles chamam "Aroeceba"; 
podetn conzer, fazer morrer os seus inimigos ; e quem os 
offence ou irrita é certo que será comido por elles ou me
lhor pelos demonios que os possuem. 

Os "Báere"; poré1n, que co111mettem erros ou desobe
decem aos seus "Wáires (espiritos) sao por elles castigados, .. 
ou com a ine rte súbita ou com doenc;as incuraveis. Disto 
tivemos alguns exe1nplos especialmente de um Bari que,. 
por nao ter cu1nprido bem a sua obriga<;ao, foi castigado 
com urna ulcera na bocea, que a corroeu até dar-lhe a mor
te; e de outro que tinha faltado em nao sei que, ao offe
recer a carne do tapyr, assentado como estava cortando a 
carne aos pedac;os para a pór no fogo, cahiu morto ... 

Nas cac;as, os Bororos offerecem fumo aos Bari para 
que, assoprando a fumac;a, invoquem o seu ' ' Wáire" para 
que lhes indique a cac;a mais appetecida, especialn1ente, o 
tapyr. Se o Bari é bem protegido e auxiliado peto seu 
Wáire deve dar aos Bororos a cac;a procurada. Elle junta
ta111ente com os companheiros inicia a cac;a; a um certo 
ponto, porém, se separa, fica atraz, e entra no mais emma
ranhado da 1natta virgem; lá elle fica só, finca na terra o 
seu arco e se retira. O arco se metamorphoseará em tapyr,. 
os Bororos o encon1rarao na floresta e o matarao : É o ta
pyr que o Bari Jhe tinha dado e que lhes disséra que se 
achava naquelle logar. O Bari depois voltará ao logar aonde 
tinha fincado o seu arco e o achará no mesmo logar ... 
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Urna cousa singular, porém, se deve notar e é que a 
for\a, o valor moral do Bari, o seu poder preter-natural de 
ver, saber as cousas a grande distancia, adivinhar o futuro, 
o metamorphosear-se em animal e tudo o mais com relac;ao 
aos phenomenos que se notam, dos quaes os Bororos es
tao muitos convencidos, mas que nao se podem explicar, 
dependem da maior ou menor continencia. 

O Bari que, embora tenha mulher, vive continente, será. 
um Bari de primeira ordem, o seu poder será im1nenso so
bre todas as cousas, será por todos respeitados procurado 
e temido. O Bari que vive lascivamente, que frequen1a as 
mulheres, que nao respeita as leis 1nais elementares de mo
ral é Bari de pouco valor, nao terá influencia, nao será ca
paz de descobrir o futuro, de fazer nada de extraordinario ; 
será Bari porque terá contacto com o seu Wáire, mas es
te nao dará ao seu 'protegido sena o poderes communs e 
nada mais. 

Assim os Bororos pensam e firmemente creem . .. E es
ta convic<;aO é tao firme e profunda no Bororo que é o 
seu mesmo sangue, a sua mesma natureza, é a sua vida. 
Negar o poder do Bari entre os Bororos é o mesmo que 
negar a luz do sol ou qualquer outra semelhante evidencia. 
Toda a vida do Bororo desde o nasci1nento, até á 1norte e 
depois, está concentrada no Bari, que será consultado etn 
qualquer eventualidade, em qualquer circumstancia ; sem a 
resposta do Bari o Bororo nada decidirá e nada fará. 

"Aroettawarari" 

Ternos visto que ·o sistema totemico que rege a tribu 
dos Bororos, o poder politico dos Chefes cboe emigera », a 
cac;a pesca a vida domestica, social e economia <lestes in
dios, está em intima rela\ ao com o culto dos Aroe isto é: 
as Almas dos antepassados que quando em vida, sobre 
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esta terra, fizeram e ensinaram aos Bororos todas as cousas. 
que devem continurar a fazer, assím como eles as faziam .. 
As relac;5es entre os vivos e os mortos nao sao cortadas; 
e os mortos. Aroe, podem-se comunicar com os vivos. Es
ta comunica\ao da-se, porem, somente por tneio de um in
dividuo escolhido pelos mesmos Aroe, almas, que os Bo-
roros chamam: Aroettawarari isto é: das alm(:lsL ~rada. A 
este individuo os Aroe se manifestan1 surgindo das aguas. 
e1n dois modos: ou por 1neio de sonhos, ou por urna ce-
rimonia de evoca<;ao no qual um Aroe ou 111uitos Aroe en-
tram ten1porariamente no corpo do Aroettawarari e por 111eio 
dela f alam, comem; bebe e fumam. O Aroettawarari, pelos. 
poderes que as almas lhe comunicam, pode curar as doen
c;as dos indios, predizer o futuro, afastar os niales etc ... 
Ele tem os mesmos poderes do -Bari, somente as cerimoni
as sao um pouco diferentes. Aroettawarari e Bari : dois in
dividuos que representam dois sisten1as religiosos e duas. 
crean<;as, que embora em pleno antagonismo entre si, coe
xistem e1n um mesmo povo. O Bari é reg·ido pelo Bape
espirito mau, que é inimigo e tem odio dos -- Aroe, almas. 
que regem o Aroettawarari e os dois gozam dos mesmos. 
poderes e muitas vezes até o Aroettawarari substitue o Ba
rí ! Cotno explicar este es1ranho bis in ide1n ? meu parecer· 
é que o sistema religioso iniciál dos Bororos seja o dos 
Aroe: o culto dos n1ortos em geral. As cretnc;as no Bope 
exMaereboe, espiritos tnaus ou den1onios, representados pe
lo Bari, julgo tenham sido introduzidas na tribu dos Boro
ros posteriormente. Talvez os Orari tenhan1 assumidas as. 
cren\ aS nos Bope e Maereboe de outras tribus indigenas. 
com as quaes, provavelmente, em tempos antigos, que as 
mes1nas avitas tradi<;oes esqueceram, estavatn relacionados~ 

Depois da morte ha urna diferen\a entre o Bari e o Aro
ettawarari. A alma do Aroettawarari segue a sorte das al
mas de todos os Bororos e entrará no reino dos Aroe. A 
alma do Bari, ao contrario, irá no céu e propriamente no 
Sol, porque ela tnesma formou-se um Bope e a morada dos 
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Bope e Maereboe, é o Sol. Disto aparece clara a crean\a 
dos Bororos em duas especies de espiritas maus ou Bope 
á un1a pertencem os espiritas que nunca foram homens e 
estes sao os verdadeiros e legitimos Bope: á outra perten
cem as espiritas almas dos Bari: isto é dos Bororos que· 
passaram sobre esta terra, que os Bope escolheram para si . 
e a eles se entregaram. Tendo pertencido ao demonio du
rante a vida terrena, mais ainda Jhes pertencem na ultra ter
rena. Os Bororos acreditarn que os Baere depois da morte 
tornam-se em tudo semelhantes aos verdadeiros Bope, ou
tros tantos Bope ~spiritos maus ou demonios. 

Maleficios 
Ás almas dos Baere mortos deram o nome genérico· 

de "maereboe" e sao os maereboe que presidem aos fenó
menos astronórnicos e meteorológicos. 

A estas idéias religiosas dos Boróros, ao culto dos 
mortos, a existencia e ao terror dos espíritos une-se urna 
terceira que é o conjunto das práticas supersticiosas que 
tem por fim causar urn 1nal a urna determinada pessoa. 

Os Boróros pensam e acreditam na existencia de es
píritos varios e de potencias diversas, que animatn todos os 
seres da natureza, especialmente os vegetais. Este poder ou 
virtude, conforme o uso que se filer da planta, produzirá o 
betn ou mal, influirá fatalmente na vida do homem. 

É urna idéia religiosa, nao só eminente1nente indivi-
dual, mas rígidamente secreta; tudo nela se esconde no ,. 
mais absoluto mistério. A esta espécie de animismo. os Bo-
róros prestam todo crédito. É urna folha, urna flor, um ga
lhozinho, urna raizinha, um talinho qualquer que nada tem 
em si de nocivo, mas que se transforma, nas maos de quem 
quer, urna for<;a maligna contra a qual ninguem pode se · 
defender e que traz as peiores consequencias, Estas plantas,_ 
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·inócuas em si, mas que possuem o princípio do mal, a 
alma 111aléfica, sao chamadas "jorabo" on ''jorubodaddo" 
·(causa do mal ou plantas que produzem o mal). Opera-se 
com estas plantas por contato externo, raras vezes por uso 
interno. 

Quando u1n índio tem um initnigo e lhe quer causar 
algum mal, coloca, mui secretamente, urna dessas folhas ou 
plantas maléficas no caminho por onde o individuo deve 
.passar ou, senao tambem vai a casa dele e poe a planta 
misteriosa na soleira ou debaixo da esteira onde se deitará 
para descan\ ar ou dormir. lsso é suficiente. O efeito 

·é infalivel. Os Boróros tem a mais profunda convic~ao que 
o 1náu espírito, que animava aqueJa planta ou aquela fo lha, 
causará infalivelmente a doen\a ou a morte. Disto provem 
que os Boróros se temem reciprocamente, porque todos 
podem aprendem secretamente a conhecer essas plantas 
n1aléficas. Os Boróros estao cientes de que todos as conhe
ce1n, mas nao sabem como chegam a tal ciencia; pois o 
modo de adquirí-la é um segredo individual e inviolavel. 

.A verdade de tudo isto está encoberta pelo véu do mistério. 

Estamos deante de urna incógnita. Vemos, constatamos, 
mas nao sabemos explicar. É certo que o maleficio existe 
·que é usado e produz os seus tristes e penosos efeitos. É 
.. un1a anna terrivel que o Boróro tem a mao. 

Tive ocasiao, varias vezes, de assistir a fatos que me 
convenceram plenatnente da realidade e da influencia, cer

·certa111ente diabólica, <lestes malefícios. 
Eu estava um dia falando disso com um cacique da 

tribu, conhecedor pratico e exacto de tudo o que se refe
re, ao "giorábbo" e elle procurou explicar-me e convencer

. n1e, quanto á realidade desse poder maléfico. 
Eu mostrava acreditar pouco no effeito do bruxedo e 

elle me disse; 
- Nao acreditas? Vem commigo e eu te mostrarei e 

·entao acreditarás que tudo aquillo que te digo é verdade 
·e que os Bororos sabem e poden1 usar o "giorábbo". 

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



-

- 35 

Um pouco para annuir e um pouco por curiosidade, 
afim de ver o que o indio ia fazer, o acompanhei. Cami
nhamos uns 200 metros e chegamos ao pé de urna grande 
planta isolada no meio da plantac;ao de mandioca, que es
tava perto da Colon1a, e me disse: 

- Espera · aqui um instante; vou aqui perto e volto 
logo. 

De facto, voltou pouco depois trazendo na mao um 
raminho, porém sem folhas ; trazia·o pegando-o com dois 
dedos como cousa muito delicada. Mostrou-m'o dizendo: 

- Ves ? Olha bem : é um pequeno ramo, , é o "gio
rubbo" que eu quero collocar aos pés desta planta para 
seccal-a. . . Verás que daqui a uns dias as folhas deUa hao 
de murchar, cahirao, e toda planta seccará. 

Eu me puz a rir, e elle: 
-- Nao rias ... Olha ... E assim dizendo collocou aquelle 

raminho ao pé da arvore, de modo que houve verdadeiro 
contacto, e depois cobriu com pouca terra. 

- Vamos, disse elle, está feito... Amanha ou . depois 
verás. Em casa contei o acontecido e nao pensei mais na
quillo. 

Dois dias depois, um nosso irmao me chamou e vi-o 
um pouco impressionado. 

- Que ha, perg untei-lhe. 
- Venha, venha ver. Aquella arvore que o Bororo 

impressionou con1 o "giorúbbo" está seccando. 
- Possivel ? . .. 
Pois é verdade ... 
fui ver e era realidade. As folhas murchas já estavatn 

cahindo. Poucos dias depois a arvore estava secca. Destes 
exemplos quantos poderia citar ! ... 

4 
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Cerimonias Funebres 

A mais solene manifestac;ao de religiosidade <lestes 
índios é dada na ocasiao da morte e das cerimónias fúne
bres. Ao entrar em agonia o Boróro, homem ou mulher 
que seja, é metida a festa. 

Passam-lhe pelo corpo todo a tinta vermelha tradicio
nal de urucL1, enfeitan1-no cotn penas e com plu1nas de co
res mais vivas e mais variadas e isto com o maior esmero . 
Enquanto os parentes mais próximos cumprem com este 
sagrado dever, os demais entóam um teíro e con1passado 
canto. A alma está para abandonar o corpo.. . . o f!oróro 
esta para se apresentar e se associar ás aln1as dos antepas
sados que, ao ouvir o canto elegíaco da agonía, chegam 
de urna e outra parte do sol levante o poente ao encontro 
da alma do moribundo. O canto deve ser a meia voz; todo 
ruido deve ser· evitado para nao incomodar ou irritar as 
almas que · por aí estao, a espera da nova companheira. 
Urna vez constatada a 1norte, ela é anunciada a todos os 
da aldeia com um grito agudíssimo da mae, da irma ou da 
parente mais próxima, sempre, porem, de urna mulher. Este 
grito lancinante é o anuncio da morte e o convite para 
as cerimónias fúnebres. Apressadamente todos os parentes 
se reunem na cabana do morfo e inicia-se urna das cenas 
mais bárbaras da vida selvagem. Todos, homens e mulheres, 
perfeita1nente nús, em turnos, aproximam-se do cadaver, 
e, encurvados sobre o mesmo, c0m gritos, berros e )amentos 
agudíssimos, recortam-se com um pedacinho de concha ou 
de vidro todo o próprio corpo. Os cortes impiedosos reco
brem-lhes o rosto o peito, os bra<;os, o ventre, as ancas e 
as pernas : nao há parte do corpo da qual nao jorre e es
corra copioso sangue que cái e se coagula sobre o defunto. 
Esta tao horrivel e repugnante cerimónia dura horas; inexo
ravelmente devem passar todos os parentes; sómente os 
impúberes sao excluidos. 
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V.i mocinhas ficarem com tanto in1edo que recuara111 
e fugiratn horrorizadas; mas as 1naes arrastavam-nas sobre 
o morto e as obrigavam a fon;a a se cortaren1. A inten
sidade da do r pela 1nort_e do ente querido é Provada pela 
quantidade de sang ue que os parentes derramam sobre o 
carpo nú do finado. Concluida esta primeira parte do ce
ritnonial, envolvem o defunto e111 urna ou duas esteiras, jun
to co1n os objetos de seu uso; o arco e as frechas sao 
quebradas pelo meio e colocadas sobre o peito, pararellas 
ao corpo ; tudo fica be111 atado com largas __ tiras de fibra. 
O corpo, assim preparado, é levado ao "Baemanagegeu" 
(casa maior). Este "baernanageg eu" é urna choupana comum 
construida no meio da pra<;a do aldeiamento, onde se reu
nem os hon1ens e que é reservada as cerimonias, aos can
tos as dansas, ás festas, etc .. . 

Os coitados que se tinham recortado todo o corpo, 
retiram-se na própria casa lavam e relavam o corpo dolo
rido com urna deco<;ao de folhas e cascas da planta cha
mada "b ie" (genipapeiro), que tem, pela grande quantidade 
de tanino que possue, a propriedade de fazer cícatrizar 
rápidamente as feridas e tambem de tornar a epidernie com
pletamente preta. Assim as ceritnónias fúnefres tornam-se 
mais impressionantes. 

Ao por do sol ~dia da n1orte ou imediatamente depo is 
do primeiro desafogo da dor, inicia-se a segunda parte dos 
funerais com o canto solene dos morfos, o "roia kurireu", 
continuado dia e noite, na sua oprimente monotonía, até 
ao nascer do sol do terceiro dia, hora em que levam o 
corpo a sepultura preparada no n1eio da aldeia, ao lado do 
"baemanagegeu". 

A sepultura deve ter urna profundidade apenas sufici
ente para que acima do corpo fique1n ~ómente poucos cen
tímetros de terra. Todas as manhas, ao levantar, e, á tarde, 
ao por do sol, os parentes irao encharcar com agua abun
dante a terra que cobre o defunto. Desta forma a decom-

• 
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posic;ao torna-se mais rápida. O máu cheiro é, ás vezes, tao 
insuportavel que os rnesmos índos fogem para lado oposto 
a direc;ao do vento. 

Ritos Macabros 

Depois de uns 1 O ou t 5 dias, quando mais ou 111enos 
julgatn ultimada a decomposi<;ao do cadaver, desenterram 
o morto, e assim como está, o levam a mais proxima la
goa. Com grande cuidado tiram as carnes aderentes aos 
ossos que lavam bem até ficarem bem limpos os tingem 
depois e os enfeitam com urucú e com penas multicores 
de aves. Terminado tudo, colocam os ossos em urna cesta. · 

Ao por do sol, no tneio de gritos agudos, voltam a al· 
deia, levando os ossos e os póem na cabana maior. Logo se 
inicia novamente o canto dos mortos que tambem, nesta 
ocasiao, se protrae seguidamente por tres días. 

Os Boróros poem nestas cerimónias fúnebres e neste , 
canto toda a própria alma. E um canto lúgubre, tétrico, mo-
nótono, mas ao mesmo tempo vivo, agitado, impressionan
te. Eles evocam os antigos mitos, reproduzem os urros, os 
berros, os gritos, as vozes dos animaes da própria origem 
- totem - executam as mais variadas dansas, festins e 
orgias ... - Um funeral, entre estes índios, é coisa horrivel
mente fantástica e repugante a mentalidade da nossa civili
zac;ao crista. 

Ao por do sol do terceiro dia, renova-se, sobre a ces
ta de ossos, a cena horripilante em que se recortam o corpo 
avermelhando de sangue vivo aquelas palhas. Concluida 
esta parte do drama, urna mulher, parenta , do defunto, pe
ga na cesta, poe-na ás costas e a leva com passo lento, 
seguida por todos os da aldeia a morada do morto e a pén
dura na ponta de um pau adrede preparado no meio da ca
sa e fica assim até ao nascer do sol. Nesta hora aJguns mo-
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c;os vao retirar a cesta levam a urna lagoa de águas profun
das, preferivelmente em urna mata. Aí merguJham-na até o 
fundo da água e a conservatn imergida amarrando-a ao pé 
de urna longa vara que os Botóros préviamente cravam no 
meio das águas. Este é o cemitério dos Orarimugo. E as
sim ficam encerrados os ritos fúnebres. 

Do finado nao se dirá mais palavra ; será proi
bido pronunciar o seu nome, pois seria de azar : chamar o 
morto pelo nome é chamar a morte. A pessoa, pela morte 
se separou dos vivos e entrou no nún1ero dos antepassados, 
dos morfos. A lembranc;a dele nao será mais pessoal, mas 
coletiva. Nao será mais a pessoa, o pai, a rnae, o irmao, a 
irma, filho o ou a filha morta que se lembrará, mas tao só
rnente um morfo anónimo e nada 1nais. 

A espiritualidade revestirá o morto que assim vai ini
ciar a sua nova vida, a vida do alem .... 

Da imortalidade da ahna o Boróro está plenan1ente 
convencido. Ele acredita firmemente que á alma será dado 
um lugar, na outra vida, de conformidade com as suas o
bras. Quem determinará a alma este Jugar ? . . Os Boróros 
nao o sabem dizer; juJgam que alma irá para o lugar que 
lhe compete, levada pelo conhecimento que tem de si mes-
1na ou levada pelas aln1as dos antepassados. Si em vida a 
alma agiu retamente, si operou o be111, ela irá para o levan
te ; ao poente, si se comportou mal. O poente é um lugar 
baixo, húmido, frio; as almas que para lá forem, em casti
go do seu 111áu proceder, padecerao fome e sede, terao 
frio e calor, serao desamparadas. 

Enguanto as que vao para o lugar em que nasce o sol 
serao melhor sucedidas, terao com que passarem bastante 
bem, porem elas tan1bem nao serao perfeitamente felizes; te
rao sempre falta de alguma coisa que as possa satisfazer. 

Esta é a razao pela qual os Boróros conservam reli
giosamente o culto aos mortos, que eles recordam constan
temente os antepassados e procuram aliviar-lhes os sofri
mentos e satisfazer-lhes os desejos. 
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Ca<;a e pesca 
A ocupa\ ao preferida pelo Boróro é a ca<;a ou 

pesca. Ha ~ac;a individual e ha a social ou religiosa. Ha tam
bem o tempo ou estac;ao das cac;adas chamado: Maguro. 

Aos primeiros claroes que tingem com as mais vivas e 
belas cores o ceu e as matas, no momento que a natureza 
desperta-se ao novo dia, o Bororo pega no seu arco e fle
chas e vae pela flot esta e pelos campos em busca de ca<;a. 
É difficil que no seu giro pela selva nao encontre um animal 
que ihe sirva de alimento. Os animais da regiao sao perse
guidos e mortos; depois de pouco tempo escasseiam e o 
Bororo muda-se para outros lugares onde a cac;a seja mais 
facil e abundante. É a razao pela qual o indio nao perma
nece muito ten1po no mesmo lugar; a vida nomade do sel
vagem é explicada por este fator. 

A cac;a coletiva ou social é sempre precedida de 
cantos que duram quasi toda a noite. Esta cac;a comum se 
realiza em varias ocasioes, mas infalivelmente na morte de 
u1n indio, no dia depois e nos seguintes durante o te1npo 
dos ritos funebres. 

É a cac;a que podemos chamar: religiosa, porque 
o indio acredita que a 1norte é produzida sempre por um 
espirito mau, ''Bope" em castigo d€ urna falta que o Boróro 
cometeu contra o mesmo espirito. Os parentes do morto 
devem reparar a falta cometida e vao em procura de urna 
fera para oferecer ao Bope como repara<;ao - 1nori - da culpa 
cometida pelo defunto. 

O encargo de 1natar o animal co1no - mori - repa .. 
rac;ao, é dado pelos parentes do morto a um bom cac;ador 
o qual receberá em recompensa da fera que mata e entre
ga aos parentes do finado, um arco e um mac;o de flechas 
que trazem os distintivos do seu clan. 

A pesca é tambem urna das ocupac;6es mais pre
feridas por este povo que se chama a si mesmo com o no-
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me do peixe: Orari - o p~ixe pintado. A pesca como a ca<;a 
é individual ou coletiva. O sign.ificado religioso da pesca 
social é o mesmo da ca<;a. Os Boróros pescam com rede, 
anzol, flechas e veneno. Antigamente usavam anzois cons
truidos com madeira dura, aroeira, agora nao lhes faltam os 
anzois de ferro que obtem dos civilizados. 

Os Boróros sao admiraveis na pesca com arco e -
flecha. Quando nas aguas claras de u1n rio avistam um 
peixe quasi na flor d'agua, se avizinham cautelosamete, e 
flecha111 inpecavelmente. O peixe co1n a flecha atravessada 
no corpo foge, mas a flecha nao lhes permite afundar e di-
111inue a velocidade. O indio entao, lanc;a-se na agua e na
dando atraz do peixe até pega-lo . 

, 
Natureza desconfiada do Indio 

Por certo, as idéias religiosas destes índios, o culto 
aos antepassados, a profunda convic<;ao da imortalidade da 
alma, da vida futura e da existencia de entes ultra-terrenos 
que regem o universo, apresentan1 ao missionário elementos 
da maior. importancia e valor para elevar espiritual e 1110-
raln1ente o índio, para educá-lo levando-o pouco a pouco 
a mentalidade da nossa civiliza~ao ocidental e crista. 

O índio, poren1, é tao forten1ente arraigado as atávi
cas tradic;oes, as fantásticas crenc;as mitológicas, ao regime 
de suas leis sociais, ao matriarcado e ao totemismo, que sua 
alma permanece rígidamente contrária a qualquer outra 
idéia ou sistema religioso. 

A psicología do índio nao admite concordancia ou 
compatibilidade entre suas e nossas idéias. En1bora reconhe
c;a a semelhan<;a de certos pontos das suas crenc;as com os 
da nossa religiao, ele nao tolera nenhuma assimilac;ao pelo 
simples fato de ser ele de outra ra\a e de outro sangue . 

• 
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Adquirir estima. confian<;a e amizade com o índio é 
o que há de mais dificil. A sua natureza altamente re
frátária a toda sujei<;ao, orgulhosa e melindrosa, torna-se o 
máximo obstáculo para conseguir a confian<;a e a amizade, 
sem as quais nao é possivel a penetra<;ao pacífica e per
suasiva na alma, na mente e no cora<;ao do índio. Para 
superar esta grande dificuldade, para vencer a nativa des
confian<;a e entrar nessa alma tao refratária, era necessária 
a comunica<;ao íntima do pensamento e idos sentimentos 
do cora<;ao ; era necessário possuir o único meio que a 
Divina Providencia determinou a recíproca comunica<;ao de 
idéias e sentimentos, isto é, conhecer, falar e entender a 
língua. foi esta urna das tnaiores dificuldades e tan1bem 
urna das maiores conquistas. 

Arrancar o segredo da língua foi, desde o início, urna 
das 1naiores preocupac;oes do 1nissionário. Por longos anos 
as dificuldades eram como que insuperaveis. A primeira e a 
maior de todas era nao sómente a fria desconfian\a e a 
natural aversao do índio, 1nas tambem o firme propósito 
dele de guardar o segredo com absoluta proibi~ao, por 
parte dos chefes, de ensinar-nos a pr<2P.ria linguagem. Os 
índios, desconfiados por natureza de tudo e efe todos e 
mais ainda pela secular luta contra o invasor civilizado, seu 
inimigo acérrimo, nao queriam de modo algu1n que· os tnis
sionários aprendessem a língua deles. Limitavam-se a fazer
nos conhecer urna ou outra palavra, nome ou frase com 
que reciprócamente nos entendessemos no que dizia res
peito ao indispensavel a própria vida e as conveniencias 

· próprias. Nada mais ... 
O seu fim era poderem eles ter qualquer conversa, 

mesmo em nossa presen<;a, sen1 o perigo de seren1 enten
didos ou de serem descobertas as suas intenc;oes ocultas. 

Chegaram mesmo a dar-nos falsas indica<;oes, provo
cando sempre maior confusao na nossa mente. Interrogados 
sobre o no1ne de um objeto qualquer, davam no1nes erra
dos, e, assim nunca chegávamos a saber algo de positivo . 

• 
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Gostavan1 de nos enganar e riam-se de nós.. . Indicando, 
por exemplo, urna pedra, respondiam : "poba", que quer 
dizer: água; e, indicando água, diziam ''tori" que significa : 
pedra; e assim por deante. . . de forma que para nós era 
impossivel chegar a urna conclusao. 

Um estudo metódico e gramatical da língua dos Ora
rimogodoge, nos foi possivel sómente depois que o g ran
de chefe, o famoso cacique Ukéwagu, convencido da leal 
amizade dos missionários, perdeu toda desconfian<;a e se 
tornou, :pelo prestígio de sua autoridade, um valoroso au
xiliar para o ben1 e a regenera<;ao da tribu. 

Devido ao exemplo e a palavr a do chef e, os demais 
Boróros se prestaram a solu~ao do g rande poblema : apren
der a língua. foram longos os anos de trabalho árduo e 
insano. Precisava arrancar sílaba por sílaba, palavra por 
palavra, arriscar deduc;oes, descortinar, desvendar a n1iste
riosa formac;ao de urna língua desconhecida, sem entender 
recíprocamente o nosso pensamento, sen1 um intérpetre, 
sem auxilio algum . . Depois de hcras, dias e semanas de 
trabalho, pensávamos ter alcanc;ado alguma coisa; ao en
vez, vian1os de repente arruinar-se e desmantelar-se tudo : 
nós nao tinhamos entendido ou tinhamos entendido mal, 
tinhamos feito falsas suposi~oes. . . Precisavá , comec;ar de 
novo. . . Só para descobrir e ter certeza gramatical dos 
pronomes pessoais na prirneira, segunda e terceira pessoa 
do singular e do plural, custou mais de um ano de fadíga 
e de suor . . . E isto é suficiente para se fazer un1a idéia 
do g rande e penoso trabalho que custou ao missionário a 
posse desta língua . 
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A Jíngua 
A língua dos Orarinzugo é relativamente pobre em 

palavras simples, mas riquíssima em palavras compostas, em 
perífrases que, sintéticamente, descreve1n o objeto nas suas 
principais propriedades. As palavras compostas apresentam 
contra<;5es e frequentemente sao polissintéticas, por exem
plo, "Orari-nzugo-doge" corresponde a: "Orari" é nome 
de peixe (pintado) - "mugo 1

' significa: habitar, morar -
"doge" é urn dos sufixos que indicam o plural. 

Nesta língua encontram-se partículas 1nonossilábicas que 
se usan1 co1no enclíticas a outras palavras e se pronuncian1 
~orno si fossem urna só palavra: assiin a-o, teu pai; u-tu, 
partiu ; po~re-raka, água que corre fortemente; jo-ru-to, no 
fogo. 

A língua Boróro é rica e1n vogais, n1as pobre em 
consoantes. f altam as consoantes : j, l, s e z. Estes índios 
nao pronunciarao "sal" - palavra de duas consoantes que 
nao existe1n - eles substituem o s pelo t e eliminam o l; 
assin1 ficará em vez de "sal", ''ta". As sílabas sao formadas 
de urna só vogal ou de urna só consoantes seguida de urna 
vogal. As sílabas sao todas abertas e iermínam com urna 
vogal. Estas características das sílabas tornam a língua dos 
Orarünugodoge muito doce, suave e eufónica. 

Profundamente penetrativos e altamente imaginativos, 
estes índios, nascidos e crescidos no seio da exuberante 
natureza tropical, possuen1 urna líng ua rica de un1a exten
síssima nomeclatura. 

, 
A sagaz e fina observac;ao do índio nada escapa. O 

1nínimo objeto da flora e fauna ten1 o seu nome. Nesta 
língua nao se encontran1 nomes á6Stratos. A mentalidade 
do índio Boróro, primitiva como é, 7na:o lhe permite formu
lar conceitos abstrátor, Eieexprim~ esses conceitos com 
perífrases, por exemplo : amor se traduz por itaidu ou it
a-i-du, isto é, eu a ti eu fa<;o; vida se traduz pcr iénure 
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ou i-é-nure, eu vivo; esto u com fome se íraduz por keboiri 
ou ke-bo-i-ri, con1ida coisa eu fazer (sentir, desejar); calor 
se diz boeru ou bo-er-u, coisas elas quentes (sao). 

Muitos nomes sao formados pela uniao de várias par
tes do discurso, (nomes, pronomes, verbos, preposic;oes), 
que formam parífrases sintéticas, verdadeiras frases descriti
vas; por exemplo, o nome proprio; Uke-wagú ou u-ke
wagu-u, aquele comida serpente que; Birikigadureu ou birí
kiga-dureu, pele branca te1n que (pessoa de pele branca). 

Os pronomes pessoais subjetivos, os adjetivos e os 
possessivos sao usados em urna só forma que serve para o 
masculino e para o fe111inino'. 

Os pronomes pessoais subjetivos pode1n ser usados 
sósinhos o u preceder o verbo: i, eu; a, tu; u, ele; no sin· 
guiar; para o plural: ce, nos (forma exclusiva); pa, nós 
(forma exclusiva); ta, vós; e, eles . . 

Os pronomes pessoais subjetivos precede1n o verbo 
e quasi nunca sao omitidos. lsto é urna necessidade para 
urna língua que tem flexoes na conjuga~ao dos verbos. 

Os adjetivos possessivos precedem sempre as partes 
do corpo. Nunca o Boróro dirá: cabec;a, rnao, olho, boca, 
etc., mas sempre: itaura, minha cabec;a; ou acaura, tua ca
be<;a, etc.; ikera, 111inha mao; aly:)-a, tua niao; ioco, meu 
olho; aeco, teu olho; joco, seu olho, etc ... 

Os adjetivos qualificativos sao pospostos ao nome, 
ton1ando a inclítica re ou prono1ne de111onstrativo u como 
ta111be1n os dois, por exemplo; motu, bonito (non1e); motu-re, 
bonito (adjetivo); nzotu-re-u, bonito (adjetivo); penzega, bon1 
(nome) pemega-re ou pemeg·a-re-u, bom (adjetivo.) 

Os verbos, nesta língua, sao simples ; em geral de utna 
só sílaba, co1110 bi, morrer; ro, fazer ; tu, ir, re, correr, etc,; 
podem tan1bem ser de duas sílabas: mago, falar; ll]g_,u, an
dar; ordu, o lhar; nzaku, dar, etc . .. 

Os verbos apre::;entam sen1pre em todos os modos, 
tempos, nú1nero e pessoas a 1nesma fo rma invariavel. O 
verbo tem indicativo, imperativo e gerundio. 

, 

' 



- 46 -

O indicativo tem tres tempos: presente, passado e fu
turo. Em todos os tempos o indicativo é precedido pelo 
pronome pessoal. O sufixo "nure" indica o tempo presente; 
o sufixo "re", o passado e "modde", o futuro. 

Nao é mister faJar das varias partes do discurso e da 
sintaxe. 

O estudo morfológico está ainda longe de ser com
pleto. Podendo-se classificar esta língua no número das 
monossílábicas, ela apresenta dificuldades e segredos que 
só um longo e diligente estudo comparativo poderá, pouco 
a pouco, desvendar. Com mu ita raza o dizia o eminente 
general Couto de Magalhaes, no seu livro "0 selvagem";" 
. . . . como para a classifica<;ao das ra\as, os vestígios dei
xados ·pelas línguas sao documentos de incontestavel valor, 
assim os fatos que se prendem a tais línguas, elucidam os 
pontos obscuros da etnografia." 

Amigos sornente os que falam sua 
Jingua 

Oxalá o estudo con1parativo das línguas indígenas 
levasse a cienca a esclarecer o problema tao escuro da ori
gem do homem no solo americano ! 

Alguem pensará que o índio, na sua mentalidade pri .. 
mitiva, nao poderá se exprimir tao bem na sua língua como 
nós em a nossa. Esta suposi<;ao é errada: o índio porem pen-

{ 
sa assim. O selvagem está plenamente convencido de que 
só ele sabe exprimir exatan1ente o seu pensamento com as 
palavras de sua língua e considera a dos outros, que nao 

\ sao da sua ra<;a, comp algo de parecido com os cantos e 
\. 9s gritos das aves, com os berros e os urros dos animais. 

Daí é que o selvagem considera como seu parente e 
lhe dedica toda amizade aquele que fala a sua língua. 
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Assim como o selvagem reputa de seu sangue aquele 
que. fala sua língua e o considera como amigo, assim tam-, 
bem considera como inimigo aquele que nao a fala. E na-
tural. O índio nao tem idéia alguma da arte de escrever; 
nao possue outro meio para aprender urna língua a nao ser 
aquele pelo qual aprendeu a propria: o ensino materno. 
Está convencido de que só dos labios da mae é que se 
aprende urna língua, e, por tanto, julgam que quem fala a 
sua língua deve ter tido ·u'a mae como a dele, isto é, da 
mesma tribu. Por isso, quando urna pessoa de nossa ra<;a se 
apresenta ao índio falando a sua lingua, o selvagem julga 
que essa pessoa seja realmente um seu parente que, na sua 
infancia, tinha aprendido falar dos labios da 1nae. 

Posso dizer que este caso se deu comigo. Muitos Bo-
. róros tinham a certeza de que a minha origem era da tribu 
deles. Para eles era um mistério o nao ter eu as mesmas 
feic;oes e o mesmo físico que eles tem ; mas, falando eu a 
mesma língua nao podía haver outra explicac;ao a nao ser 
que ·eu tambem era de origem boróro ! ... 

Muitas vezes, desejando descobrir horizontes novos, 
terras, ríos e montes desconhecidos nos sertoes bravios da 
hacia do famoso Rio das Mortes, eu ia explorando aquela 
regiao, onde a 1norte, a cada passo arn1a as suas ciladas, 
aco1npanhado tao sómente por alguns Boróros. 

Atravessava matas e rios, se1nanas inteiras; isolava-me 
completamente na im~nsidade do desconhecido e vivia tran
quilo e sereno na única companhia do selvagem. Muitos 
me reprovavam este meu proceder e malogravam esta mi
nha atitude. Chamavam-me de imprudente e de temerário e 
diziam que nunca se deve confiar no índio, mas sempre 
desconfiar dele, que o índio é traic;oeiro e falso. Eu, porem, 
nunca pensei de tal fórma. la e viajava com eles, por lon
gas jornadas; afastava-me léguas e léguas pelo "hinterland" 
inexplorado, longe de qualquer ponto civilizado. Os índios 
podiam fazer de mim o que queriam e com a maior facili .. 
dade podiam justificar o meu desaparecimento. Digo since-
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ramente que fi z tudo isto sem receio ou medo de coisa al
gun1a por parte dos Boróros e que nao necessitava de co
ragem para enfrentar o sertao 1nisterioso, só em companhia 
de índios. Tinha plena e absoluta certeza nao só de que a 
minha vida nao corria perigo, n1as, pelo contrário, que os 
índios 1ne haviam de obsequiar e amparar de todo perigo. 
Assim aconteceu e vi o índio expor a própria vida para sal
var a minha. 

Coisa singular e de maior relevo e importancia no es
tudo etnográfico dos aborígenes é que estes índios, como 
aliás os das outras tribus, conservam nos cantos o uso de 
u111a língua diferente da falada entre eles. Sao fÓrmas anti
gas, conservadas pela tradi<;ao, de urna língua que, por fa
tores ignotos, se perdeu. 

lsto nos faz avistar, por entre as brumas do 1nístério, 
a rernota antiguidade destes p ovos que; desde ten1po lme
moravel, habita1n o continente an1ericano. Sao nomes meta
fóricos, alusoes religiosas, as mais das vezes, recónditas, 
enigmáticas, obscuras e inintelig iveis. Sao fórmas antigas de 
nomes de objetos do uso ordinário, de ornamentos, de ani
mais e de lugares. Eis porque é dificil conhecer o significado 
real das palavras e penetrar na mentalidade religiosa destes 
índios que, nos cantos, evoca1n a tradi <;ao e reavivam a 
religiao. Todos os cantos, com todas as numerosas e capri
chosas repeti<;oes de versos e de partes de versos, sao religio
samente transmitidos de gera<;ao em gera<;ao, pela tradi\ao 
oral. 

Trabalho paciente e constante o dos velhos que iniciam 
os mo<;os nos ritos e lhes ensinam e lhes fazem aprender 
cerimonias tradicionaes, os cantos. 
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Os Cantos 

Distinguem-se duas especies de cantos: os cantos da 
cac;a e da pesca e os cantos fúnebres. 

Basta assistir urna só vez a estes cantos para se con
vencer com que profundo senti111ento religioso sao execu
tados. 

O índio que canta tem o semblante compenetrado, o 
rosto sério e os olhos baixcs ou fechados; conserva um 
aspeto religioso e au.stero; recolhe-se em si mesmo e pare
ce esquecer-se do mundo exterior. Prova evidente da sin
ceridade e da profundidade do sentimento religioso que 
une estes índios as suas tradi<;6es ! 

Os cantos sao compostos de frases ou de versos. Sao 
invocac;6es, recordac;6es, descric;6es, lendas e mitos que 
ligam a vida dos índios com os aroe (almas dos antepas
sados). 

Os homens cantam em coro, mais ou menos numeroso; 
algu1nas vezes as mulheres acompanham, sernpre u1na oitava 
acima. Canta1n com voz forte baritonal. Os sons, 1nonótonos, 
giram sempre em redor de urna mesma nota, e1n geral o mi 
de modo que o canto é quasi ''reto tono". Poucas vezes 
repetem-se fórmulas com intervalo de terceira menor. 

O canto, no seu conjunto, é de urna tristeza exasperante. 
Produz viva impressao, particularmente quando cantado 
pelas mulheres e acompanhado pelos homens, os quais 

' marcam o compasso com forc;a, acentuando a mesma nota 
inicial. 

' Nota-se como em geral entre todos os primitivos, que 
os cantos dos Boróros carecem de toda melodía. Usam 
porem, o compasso que pode ser binário ou ternário, ou, 
as vezes, alternado. 
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Necessáriamente o compasso produz variac;óes e altera
<;ües nas sílabas e nas palavras. Assim o compasso elimina 
o acento tónico das palavras. No compasso, o único acento 
rítmico caí sempre em "tesis" isto é na última vogal, por 
exemplo : Bakoróro aróe, cantado, ficará Bakóroró aroé. O 
compasso exige repetic;ao de sílaba e de vogais ou acrés
cimo de urna vogal inicial para equiparar o número de sílabas 
das palavras nos versos correspondentes, por exemplo: no 
prin:ieiro verso de um canto encontra-se a palavra: maridoia 
(de quatro sílabas); o segundo verso deveria comec;ar com a 
palavra kaia, mas como a primeira palavra do primeiro verso 
é tetrassilábica, o compasso requer que tal seja tambem a do 
segundo; entao dir-se-á: akaiaiá, aumentando a palavra de 
urna vogal inicial e repetindo a última sílaba. O compasso 
obriga tambem a repetir as palavras ou partes das palavras 
duas, tres e mais, vezes, por exemplo: cibae aragodu-iá 
aregodu-iá !loa noa; aturua atura.a marido-re rudu-iágo lkae 
kae; é o primeiro verso da 1 o.a estrofe do canto de, cac;a
da cuja traduc;ao seria; "As araras vermelhas e amarelas 
chegaram ao "lambedouro", tamhe1n as antas vao lamber o 
barro, etc .. " 

O compasso do canto é fortemente marcado pelo 
ruido de um instrumento chan1ado "Bapo". Sóa cabac;as 
helicoidais, esvasiadas, nas quais se introduzem urnas pe
drinhas que, com o rápido movimento circular dado por 
quem dirige o canto e marca o compasso, produzem um 
atordoante ruído. Alguns cantos sao executados de pé, ou
tros sentado, outros ainda acompanhados por movin1entos 
rítmicos do corpo, por flex6es dos joelhos, bater dos pés 
juntos ou alternados e por dansas. Os homens que dirigem 
o canto levan sempre os ornamentos do próprio clan. Nas 
dansas ou bailes, os Orarimugo se dispoem em fila. Quan
do vao ao baile as mulheres ficam em filas, alternadas com 
os homens ; geralmente a mulher segue imediatamente atraz 
do próprio marido. A frente da fila, que na execuc;ao das 
dansas se torna circular, marcha um índio. Este gira sobre 
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.si 1nesmo e observa os dansantes; ele marca o con1passo 

.com o Bapo e os movimentos da dansa com as flexoes 
do corpo, dos bra~os e da cabe\ a. Todos, simultaneamen
te o imitam. 

Em conformidade com o ritmo marcado, os dansari
nos se movem conservando por longas horas o impecavel 
.cornpasso nas belas e artísticas flex6es de pernas, tronco, 
hra~os e cabe\a. 

Em geral o rítmo dos movimentos do corpo, no bai
Je, obedecem ao compasso cha111ado : "tempo bolero ou 
polonese 3/4". 

No solemne, grave nostalgico canto dos morfos o 
grande canto o «Rója-kurireu» transparece toda alma senti
mental dos Bororos ... 

Um ! Um ! . . . Tamighi-Tanzighi jó-jó . .. 
Oh!. . Oh! Oh! Oh! Bacoróro kaere; Oh! Oh ! 
«Vae ! ó alma; para a morada de Bakoróro. 
Eu choro estando no meu terreiro, sobre os meus or

namentos, sobre o meu arco, sobre as minhas frexas. 
Eu choro assentado em cima da pelle do jaguar, eu 

.choro ... 
Bakoróro é grande; a sua ahna entra no desenho da 

·vossa pelle, na nossa cabelleira; na avermelhada cor do 
·,urucú; nas pennas do passaro; nos coJJares; no pin gente 
dos labios; nos seus ornamentos, nos seus enfeites. 

O Bakoróro ! eu choro, eu falo forte; eu falo porque 
·O meu ornamento feito de folhas de palmeira é grande; o 
.meu arco, o 1ninha frecha, o meu collar, o meu ornamen
to. . . sao grandes. . . Mas eu choro sobre tudo isto como 
.a pomba chora os filhos perdidos. Ah . Ah! ... Ah! ah! ... 
Um ... Um ! ... » 
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Ca<;adores e Ouerreiros 
Os Boróros sao eminentemente ca<;adores; ciosos, po

re111, do absoluto domínio do próprio território, eles sao
tambem valentes guerreiros. A guerra que sustentaram por 
longos anos_ e séculos contra as tribus e ra<;as invasoras 
foi sempre guerra de surpresa, de trai<;ao ; a guerrilha que nao , 
dá treguas, que sempre nega a paz. E, tal vez, por is to que 
as armas do Boróro sao armas ofensivas. O selvagem nao 
possue arma alguma ·defensiva. A sua defesa maior, a inex
pugnavel fortaleza em que o índios se abriga, é o escon
derijo da suas matas, dos seus campos, dos seus rios, dos 
seus antros recónditos que ele só . conhece e palmilha sohe
ranamente. 

A primeira arma, a arma por excelencia., é o arco 
Boiga.Boe-ika. O arco serve para lan<;ar as frechas longe 
e serve tambem de lan~a na Juta corpo a corpo. Neste ca
so extremo, o arco torna.se a unica arma defensiva, embo
ra seja únicamente de uso ofensivo. O arco é levemente 
encurvado, feito de madeira, geralmente de aroeira ou de 
"seriva"; sua altura é de 1 m. 50 a t m. 80; os extremos 
sao pontudos. A corda é feíta de fibra de palmeira rastei
ra e chamada "tucum". Costumam os índios adornar · o ar
co com os distintivos do cla11. 

O índio prepara as frechas do seu próprio uso. Poe 
nesse trabalho toda atenc;ao e toda arte. Toma tambem o 
máximo cuidado em nao perder ou estragar essas frechas. 

O comprimento das frechas é de 1 m. 30 a 1 m. 80 
mais ou menos. Compoem-se tres part~s: a primeira, que 
leva as duas penas que dirigem a frecha, na .sua trajetória, 
é de 25 cms.; a segunda, mediana, tem uns 70 cms. de 
comprimento e a extremidade on ponta uns 50 cms. Portan
to, a frecha toda tem um comprimento médio de 1 m 50. 
As frechas dos Boróros sao sempre fabricadas com duas 
qualidades de madeira, urna dura e pesada e outra leve; 

... 
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esta pode ser tambem de cana. As pontas sao de várias. 
especies, conforme o determinado fim da frecha. A frecha 
acuminada te1n urna ponta de madeira ou de osso, amarrada 
a extremi_dade que forma um anzol ou hastíola aguda .. 
Esta ponta pode ter tambem vários dentes, em forma de ser
ra. Outras frechas tem na ponta urna especie da lamina de 
punhal que nao é de metal, mas de cana da Índia ou de 
bambú. 

É facílimo aos Boróros saber a quem pertencen1 as fre-. 
chas, porque sempre, entre as duas penas, que sao como· 
que · o leme da frecha, se encontram as cores distintivas. 
do clan ao qual pertence o indivíduo que a fabricou. Por is
to torna-se facil, a quem achar urna frecha, individuar o do
no e cuidar logo de entregá-la. A frecha é sempre para O· 

Boróro obj~to de grande valor, seja por causa do longo 
e paciente trabalho que 1pe custou, como pela grande in1-
portancia e utilidade que ela tem nas exigencias e contin
gencias de sua vida. 

Constitui~áo física 
O índio Boróro, na sua constituic;ao física, é perfeito 

A rnédia de sua altura é de 1 m. 80 ; tem o corpo agil e 
elegante. , 

Indios obesos e diformes nao se encontram. As mu-
lheres sao menos altas que os homens ; em média tem 1 m. 
65n. Embora 1nais corpulentas, conservam urna linha estéti
ca, na. forma e . elegancia do corpo. 

O tipo Boróro é o seguinte: rosto oval, zíngo1nas 
salientes, nariz curto e achatado, cabelos lisos, pretos e f or -
tes e corpo glabro; olhos mongoloides e brilhantes, iris 
perfeitamente negra a ponto de nao se distinguir a pupi
la. Sao estes os trac;os mais salientes e mais característicos 
do ·índio Boróro, trac;os que nos jovens de ambos os se-

... 
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xos assun1e1n as linhas de urna elegancia e beleza que agra
da e satisfaz tambem as exigencias do noso gosto ocidental. 

Nos hon1ens observa-se as maos relativamente peque
nas, e, nas mulheres os pés pequenos e gentís. As crian<;as, 
nao tendo ainda bem pronunciados os caracteres da ra\a, 
sao graciosas. 

Os sentidos da vista e do ouvido sao finíssimos. O 
ouvido, se1npre alerta, percebe o menor ruído, a mais in
significante anormalidade nos vários sussurros da floresta. 
A vista agudíssitna distingue nítidamente qualquer objeto a 
grande distancia e possue urna for<;a penetrativa muito su
perior a nossa. 

A distin<;ao das cores é admiravel, até nas mínimas 
variantes. Entretanto indicam-nas sómente com cinco nomes 
básicos, que sao: kigaddo, branco; kugagu, vermelho; co, 
preto; kagori, roxo; kawaru, azul; eku, amarelo. E' singular 
·que estes índios nao possuem um nome para indicar a cor
verde, eles que nasce1n e morrem entre o verde das matas, 
das campinas e das águas dos rios; chamam o verde de 
''kawaru-ekure" (azul-amarelo), exatamente as duas cores que 
f ormam o verde. 

Outro fato singular <lestes índios é o modo de articu
lar qualquer palavra por meio de assobios e isso de urna 
forma tao perfeita que eles se falam, assobiando, com toda 
.facilidade, a notavel distancia. A base dessa linguagem é a 
acentua<;ao da p.alavra transmitida pelo assobio. Usam par
ticularmente desse meio fónico quando andam pela floresta 
-ou pelas vastas campinas em cac;adas ou incursóes. O assobio 
-0uve-se a maior distancia e mais nítidamente do que a. pa-
lavra e portanto é de grandíssima utilidade ao índio nas 
.solidóes imensas que habita. 
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Capacidades inteletuais 
Considerando o estado primitivo em que se acham os 

Boróros, as capacidades intelefuais deles sao relativamente 
desenvolvidas. Pro va disto é a arte e o es1nero com que fa
bricam suas armas e seus adornos; sao trabalhos feitos co111 
grande habilidade, que notam u111 gráo de civiliza<;ao e de 
progresso atingido em tempos imen1oraveis e desaparecido 
por fatores ignotos. Deduz-se isso tambetn do complicado 
sistema mitológico e dos vários cantos religiosos destes ín
dios. Possuem estes urna memória prodigiosa ; recordam 
todas as antigas tradi<;6es, as lendas mitológicas e particu
larmente os cantos, numerosos e longos, cheios de repetic;oes 
e de variac;oes contínuas; lembram-se da extraordinária e 
numerosíssima nomenclatura da fauna e da flora. 

Nota-se que o desenvolvimento inteletual do indio pa
rou no ponto em que chegou o dos seus antepassados. julgo 
que isto se deva atribuir a suma venerac;ao que o índio tem 
as antigas tradic;oes, aos usos avoengos e a sagrada heranc;a 
do passado que . a tribu conserva religiosamente: fator este 
que cristalizou a vida destes servícolas e a conservou tal 
qual era nos tempos dos lendários e decantados herois. 

As faculdades inteletuais destes aborígenos, porem, urna 
vez estimuladas e educadas, se manifestam logo tao pers
picazes como as que honram os povos de maior progresso 
e civilizac;ao. A luminosa prova desta assen;ao é dada pelo 
éxito maravilhoso que o trabalho educativo do missionário 
consegue do indígena Boróro, tanto nas letras como nas 
artes e ofícios que o índio apren~e e desenvolve admira
velmente. 

A fon;a regeneradora e o poder civilizador do missio
nário está no saber usar dos meios para modificar o caracter 
psicológico dos selvagens, para endireitar a sua mentalidade 
desvirtuada, para transformar, quanto possivel, a sua alma 
prin1itiva. Nao .se deve, porem, pensar que o único 1neio 
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civilizador, a única for\a regeneradora sejam as longas ins
truc;oes catequéticas ou as metódicas disserta<;oes sobre 
princípios religiosos; nem se deve afigurar o índio junto ao 
missionário, ocupado em longas rezas e menos ainda forc;ado, 
embora que suavemente, a aceitar e sujeitar-se a nossa ide
ologia religiosa crísta. 

Assim marcha o indio para o progresso 

Nao, nada disto ! Seria um engano; seria desvirtuar a 
verdade, alterar a realidade. Embora o primeiio dos nossos 
intuitos seja o religioso, apresentando ao indigina as subli
mes páginas do Evangelh o porque, como disse Can tú na his
tória da civiliza<;ao: "A religiao é fon te primária e sinal de 
civilizac;ao", contudo o cuidado constante, diligente e amo~ 

roso do missionário foi sempre procurar o bem-estar mate
rial do índio: coisa esta que ele entende e aprecia sem es
fon;o do inteleto e que será, ao mesmo tempo, o prim~ito 
fator para alcanc;ar sua educa<;ao inteletual. 

Eis porque nos centros indigenas da missao salesiana 
se escuta subir as preces aos Ceus e repercutir-se por tnon
tes e por vales o eco dos cantos religiosos, conjuntamente 
com o ruido agitado do trabalho. Por toda parte o índio 
está atarefado nos diversos trabalhos rurais e curraleiros. 
Assirn 1narcha o índio num passo triunfal para o progresso ! 
Vemo-lo nos fornos e nos arados, nos moinhos e nos teares. 
Aqui urde fios e tece panos; lá móe caria, rala mandioca, 
serra madeiras, lavra páus, constróe casas, fabrica mobílias; 
acolá abre estradas, lan\a ponles . ... cumpre, em suma,, 
aquela porc;ao de trabalhos e de misteres, de oficios e de 
afazeres tao uteis como necessários a vida do homem civi
lizado. E nao é só is to. Ale1n da cultura , da terra, do culti
vo dos. cereais e da industria transformadora, o progresso 
civilizador se manifesta ainda no ensino escolar: trabalho 
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paciente do missionário na educa<;ao inteletual dos filhos 
dos selvagens. A estes novos germens de vida, a estas flores 
em botao, aos meninos e as meninas, a estas esperan<;as 
novas dedica-se com esmerado carinho a Missao Salesiana. 
Sobre estas inteligencias tenras, poren1, vivas e perspicazes 
age mais facil e mais proficuamente a nossa atividade; pois 
a ac;ao civilizadora exercida sobre os filhos se transmite aos 
país e mais tarde aos próprios filhos de gera~ao em gera
~ao numa ascen<;ao contínua e surpreendente. 

H . b - ' ero1ca a nega~ao .... Angelicas 
creaturas! 

Por um dever sagrado de grátidao e de justi<;a devo, 
neste momento solene, consagrado a urna apoteose missio
nária, procla1nar bem alto que esta visivel e palpavel trans
forma<;ao da alma selvagem do brasileiro autoctone, os frutos 
deste trabalho que penetra na alma, regenera e move as facul
dades que levam o indígena, das trevas de sua superstic;ao a 
luz da civiliza<;ao e a Deus, causa prima de todo be1n; essa 
transfonnac;ao, digo, deve-se em grande parte a heroica ab
negac;ao, ao alto espírito de sacrifício e as virtudes lumino
sas de poucas ignotas, obscuras, mas generosas almas ferni
ninas consagradas a Deus : as lrmas, Filhas de Maria Auxi
liadora ! Estas almas nobres, metidas nos remotos sertoes, 
ern um recanto escondido da floresta, no voluntário aban
dono de quanto pode suavizar as inevitaveis amarguras desta 
vida, na propositada renuncia de tudo quanto humanamente 
pode confortar, semeiam, corajosas e fortes pelo sulco ca
vado na dura gleba, o bem e preparam urna grande messe 
que outros talvez terao a felicidade de colher. Cotn esfon;os 
contínuos procuram amoldar-se ao ambiente e a mentalidade 
selvagem, vivem e sacrificam-se ao bem das pobres filhas 
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da floresta, das meninas, destas pequeninas mulheres, futu
ras maes, cuja educa<;ao e elevac;ao moral constituirá o bem 
e a felicidade dos futuros lares. Angélicas creaturas, filhas 
da caridade, humildes, meigas, maternalmente afetuosas, Je
vam estes afetos santos com o mais delicado carinho ao 
ben;o do recem-nascido que com um ge111ido e urna lagri:-
1na abre os olhos a luz desta terra; a cabeceira do pobre 
enfer1110 que geme e chora, lamentando as suas dores 
e a vida que lhe foge ... Para todos, elas tem urna palavra 
de conforto, um sorriso, um alívio, e, por entre 111il sacrifí
cios e privac;oes, estas heroínas, sempre alegres e contentes, 
julgam-se felizes por nao pertencer mais a si mesmas, n1as 
tao sómente a Deus, a quem servem, e as fl ores sertanejas, 
cujo bem visam . .. 

Dificuldades do Problema Educativo 

Desejo apresentar na sua pura realidade, para que seja. 
conhecida e avaliada, a grande dificuldade que se encontra 
na soluc;ao do problema educativo do índio. 

Educar, ensinar, formar a inteligencia, civilizar requer 
te1npo, constancia e perseveranca; exige, portanto, por par
te dos educandos, residencia fixa. 

O educador, embora abnegado e zeloso, nao pode 
sempre correr atrás d~ índio pelas mata.s e pelos ríos, · e, 
bem que, algumas vezes fizesse assim, nao é este, por cer
to, o meio mais prático e mais eficaz para a educa<;ao do 
selvícola. 

Querendo proporcionar aos índios urna educac;ao que 
realmente corresponda ao seu fim, é preciso dar-lhes urna 
residencia permanente, ao menos por algum tempo. Urna 
vez que o índio resolve a domiciliar-se num lugar, o edu
cador pensará na sua educac;ao, isto é, nos meios educati· 
yos: ensino, aulas, formac;ao espiritual, etc. Neste caso sur-

' 
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ge outra grande dificuldade: como manter estas escolas e 
estas aulas? Como manter os índios para que possam · fre-
quentar as escolas, as aulas e tornar-se educados? 

O índio nada tem. A sua riqueza é a natureza que lhe 
fornece, dia a dia, tudo o que precisa. Si, para tratar da sua 
educa<;ao, nao é possivel ao índio percorrer as matas e os 
rios a procura do seu alimento, é o educador que lho de
ve dar. Esta é a condic;ao sem a qual nao é possivel pen
sar na educa<;ao do índio. Deve-se-Ihe dar aquilo que ele 
precisa para viver; é preciso manter, sustentar fan1ilias intei
ras . Embora o edu~or coloque, entre os meios de forma
<;ao, o cultivo da terra, mostrando ao índio as vantagens e 
as conveniencias <leste trabalho, fazendo-lhe compreender 
que gozará de maior sossego e maior tranquilidade; contu
do este trabalho, embora fosse um recurso vantajoso, nao 
será suficiente; pois só os adultos os homens poderiam em 
preende-lo. As mulheres, os doentes e as crian\as ficaria1n 
exclusivamente aos cuidados do educador. Este, para dedicar
se dirétamente a educac;ao, as escalas, as aulas e aos traba-
lhos domésticos, deveria aldear os meninos e as n1eninas que 
quer educar e assumir a responsabilidade de sustentá-los
juntamente com os pais, que nunca se separa1n dos seus filhos .. 

O cúmulo de trabalho, as despezas e as preocupac;oes, 
as vezes, sao tais que ultrapassam os limites do verosímil e 
colocan1 o educador na impossibilidade de conseguir seu fim. 

Alem de tudo isso a dificuldade da educac;ao dos sel
vícolas sobe de ponto. com a índole do selvagem. O índio 
homem ou menino, é refratário a tudo quanto prende, cons
trange e limita a sua liberdade. Ele quer espa<;o, ar, !uz 
sol, movimento. As paredes de urna casa o acabrunham. 
Nao pode permanecer ali. Ficar em urna aula, prestando 
atenc;ao ao que nao lhe interessa, é urna privac;ao da vida 
e da liberdade a que tem direito. E é só com grande sa
criício que se sujeita, a isso, nao tanto pela convic<;ao do 
dever ou da necessidade de aprender, quanto para agradar 
ao seu edu~ador a ,quem estima e ama. A instru<;ao re-
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quer te1npo, aplica<;ao, estudo. . . e como conseguir isto do 
índio, que nada disto tolera ? . ... 

A questao pedagógica entre os selvícolas, o problema 
da educa~ao do índio nao se resolve com um programa 
científico e pedagogicamente elaborado. 

O Amor tuda ve11ce 

A quem se dedida a educac;ao, do índío mais do que 
um programa de ensino, sao-lhe necessárias a compreensao 
psicológica do selvagem, muita paciencia e urna fGrte dose 
de sacrificio e de amor. Sim, deve-se amar o índio como um 
pai ama a seu filho . Entao, sim, se conseguirá educar o ín
dio. Práticamente: auJas breves que nao duram mais que 
meia hora; entre urna e outra de-se as crian\as ar, sol e 
liberdade . . Li<;oes claras, práticas, ada tadas a mentalidade 
e ao ambiente. 

Parece-me que, por enquanto, devemo-nos contentar 
·com o curso primário ou elementar: isto basta para o índio. 
Mais tarde, talvez, com o correr dos tempos, será possivel 
desenvolver-se outro programa, preparar e forinar a inteli
gencia dos jovens selvícolas aos estudos superiores. 

A experiencia da minha longa convivencia com o índio 
me den1ostra de sobejo o quanto é eficaz e prático o sistema 

-educativo ~e S. joao Sosco, único que produz os frutos 
desejados na dificil e delicada tarefa da educa\ao dos selví
colas . Com este sistema a Missao Salesiana trouxe a tribu dos 
Boróros práticamente incorporada a sociedade civil. Os indios 
Boróros emanciparam-se, na sua quasi totalidade das antigas 
tradi<;oes. já nao correm, como único meio de vida, as matas 
e os campos em procura da ca<;a. Trabalham e cultivam, 
plantam e colhem. Pela educa<;ao e instru<;ao recebidas 
sabem aproveitar do trabalho do gado em que já alguns 

..sao mestres. Carpinteiros e marceneiros apreciados ganham 



Buritiza.l no Rio das MorteÍ" 



O P. Antonio Colbacchini no lugar do Río das Mortes onde 
foram truoidados pelos indios Chavantes os Missionarios 

P. Fuchs e P. Sacilotti 
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bons ordenados e apresentam trabalhos feitos com toda a 
.Perfeic;ao requerida pela arte. Sabem ler e escrever. Nao 
raras vezes os mesmos civilizados analfábetos recorrem aos 
filhos da selva, educados na missao salesiana, para lerem 
e escrever cartas. O índio Boróro, inteligente, aprende as 
.artes e os ofícios mais uteis a vida; sabe tambem a musica, 
·que ama e aprecia. Mais de um destes filhos dos velhos 
selvagens Boróros serviram a Pátria, no Exercito Nacional, 
como figuras das bandas de música dos Batalh6es, conforme 
.registam os arquivos de Cuiabá e de Campo-Grande. 

Si, pois, o ensino primário e elementar e n1ais ainda 
a educac;ao ministrada com tanto carinho e esmero pelos 
missionários salesianos, tiveram tao felizes exitos, é lógico 
·e certo que os filhos desses índios, em tempos nao muito 
remotos, poderao enfrentar estudos superiores. A evoluc;ao 
de sua mentalidade, a transforma\ao de sua alma e de sua 
natureza permitirao urna plena fortna\ao. E o índio se 
.apresentará a sociedade culta com todo o fulgor de sua 
.inteligencia e Se tornará homem de valor e de responsabilida
·de, digno da grande Pátria Brasileira de que é filho legítimo. 

Augi-re boe eroiwa bokuare 
Ouvi varias vezes os velhos da tribu contar que os 

.antigos Bororos eram fortes, robustos, de estatura alta e de 
resistencía extraordjnaria a toda fadiga. Perseguiam os ani
maes da floresta, corriam horas e horas setn cansar. 

Enfrentavam corajosamente as feras, provavam Juta cor
po a corpo com elas e as venciam ou agarando-as pelo 
·queixo, ou dilacerando-lhes as mandibuJas, partindo-as. Nao 
os prostrava a fome e a sede, o calor e o frio, o sol abra
·sador e as persistentes chuvas . .. embora velhos os Boro
ros continuavam fortes, vigorosos e incansaveis ! Longevos, 
·viam os filhos dos filhos e as gerac;6es multiplicarem-se ... 

• 
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ficava1n tao velhos que, como na expressao classica dos 
Bororos,: "Se lhes conssumiam os dentes antes de lhes so
brevir a tnorte". lsso nao é um modo de dizer, mas urna 
realidade que eu mesmo constatei. Naqueles antigos tem
pos os Orari nao tinham dor ou doen\a alguma nos den
tes que se lhes conservavam sempre saos e fortes; so1nente 
pelo continuo uso e pela mastiga<;ao de cousas, em geral, 
duras e resistentes, a pouco a pouco iam-se consumindo de 
forn1a que pelos dentes mais ou menos gastos, se conhecia 
o maior ou menor edade do individuo. 

Diziam-me que os dentes come\avam a se gastar 
quando os cabelos come<;avam. a e1nbranquecer... e por 
quanto me foi possivel averiguar, nos Orarimugo, os cabe
los come<;an1 a embranquecer-se aos 80 anos! Con1 esta ba
se pode-se itnaginar . a avan<;ada edade a que chegava um 
Bororo para ter os . dentes todos consumidos! Pois bem, es
tes previlegios, os Bororos unanilnan1ente afirmam se devem 
atribuir a que antigamente havia maior respeito as leis da 
tribu e maior marigera<;ao. Os indios, os jovens de um e 
outro sexo, praticava1n a continencia e as mesmas rela<;oes 
conjugaes eram reguladas, nao pelo prazer, mas pelo dever. 

Temiam a lux'Íria, porque estavam convencidos de que 
lhes seria fatal para o robustez e o vigor do corpo, a liber· 
dade e a alegria da alma. Diziam-me os velhos caciques que 
nos tempos passados, os Bororos estavam sempre alegres 
e satisfeitos, porque sabian1-se consservar castos; agora nao 
é mais assim; estao tristes e descontentes, porque aprende
ram dos Civilisados a abusar do proprio corpo . 

. Os velhos lamentam amargan1ente que os Orarimugo 
de hoje, nao sejam mais como os de outrora. Os das no
vas gera~oes nao sao mais tao f ortes e resistentes, tao co
rajosos e tao destemidos como os antepassados. 

Perderam a elegancia, o valor, o brilho de legitimo e 
verdadeiro Bororo, porque entregam-se, hoje, os homens e 
os mo<;os, nao mais as longas ca~adas, á luta com as feras, 
á guerra com os inimigos, ás dan\as e aos jogos dos h~.-
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rois antigos, mas sim entregam-se sem restri<;ao aos praze
res sensuaes, satisfazem os estimulas da concupisiencia e 
d 1s paixoes, debelitam-se fisica e moralmente; o corpo per
de a sua agilidade, a mente e a vontade sua for<;a; a me
moria enfraquece, o valor desaparece, entra a molesa e o 
medo ... Olhando, entao, tristemente para os jovens, sacu
dindo a cabe<;a como para indicar a magoa profunda do 
cora<;ao dizem : Augi-re boe eroiwa bokuare e rore no1uza 
barege rore kori. . . boe ka ! enoroe e koddo borege eroe 
kori ! . . . Tradu<;ao livre: Os Boróros de hoje nao prestam 
porque fazem como os animaes da selva . . . peior ainda ! 
passam alem do que os mesmos brutos fazem ! ... 

Fato singular e de _ i1nportancia psicologica extraordi
naria é o de os Boróres atribuirem unanimen1ente a degra
da\ ao moral da tribu, o abuso das rela<;oes sexuaes, e o 
relaxamento dos costumes, ao contacto da tribu com a ci
vilisa<;ao. Com grande pezar lastimam, os velhos indios este 
fato e nos culpa1n . . . Com profunda magoa e acabrunha
mento tive que ouvir as amargas queixas, que altamente in
dignado, varias vezes me dirigiu o velho e valoroso cacique 
Ukewagu pelo que os jovens Boróros tinham aprendido 
dos civilizados: a<;oes e vicios que na tribu nao se conhe
ciam ! ... Triste realidade ! ... 

Mas foi de fato a civilisa<;ao que contaminou o indio 
e l.he infecionou a moral ? Con heci os Boróros quando 
ainda no primitivo estado selvagem eram os airosos filhos 
da selva, felizes e alegres nos bra<;os da mae natureza ... 
acompanhei-os por mais de trinta ano·s e pelo que vi e 
ouvi, julgo que os velhos diziam a verdade, que tinham ra
zao de se lamentar ! 

A causa de tamanho descalabro f oi a civilisac;ao leva
da ao indio pelos pseudos-civilisados. É a pseudo civilisa
<;ao que dera e coniinua a dar a 1norte fisica e moral ao 
filho das selvas, ao Brasileiro autoctone de qualquer parte 
seja, com qualquer nome se chame.! Os indios contamina
dos pela falsa civilisac;ao, revestida ipocritamente de ciencia 
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de filantropía se degeneram e morrem ... No cabo de pou
cos anos veremos de saparecer as mais bellas e vigorosas tri
bus, senhoras dos magnificos recantos do soJo Brasileiro ! 

De fato, esta falsa civilisa<;ao emancipando-se da ler 
Divína, da doutrina de Cristo, de civilisa<;ao tem apenas o 
nome e a mascara; na realidad e e vicio, paixao, sensuali
dad e, nega<;ao absoluta de toda espiritualidade, unica for~a 
que eleva o homem acima dos animaes iracionaes e dama-
teria. Lastimavel incomprensao e imperdoavel delito é con-
taminar a beleza pura desta gente selvagem querendo reves
til-a dapuella civilisa<;ao, que com a paz e o socego de sua. 
vida simples e morigerada, lhe tira a alegria da alma · e o 
vigor do corpo ! 

O indio é extr~mcmente se_nsivel e portanto altamente 
suscetivel. . . Bem oportunamente devem-se recordar, agora 
que tristemente vemos o indio desaparecer das florestas, das 
campinas e dos rios que formam o patrimon:o da sua e 
nossa Patria, quanto Pero Vaz de Caminha escrevia a El
Rei D. Manoel na carta de 1.0 de Maio de 1500 ... «certo · 
«esta gente é boa e de boa simplicidade e imprimir-se-ha 
.. ligeiramente nelles qualquer cunho, que Jhes quizerem dar, 
ce logo Nosso Senhor lhes .deu bons corpos e bons ros
«tos, como a bons homens, e elle, que nos por aqui trou
cxe, creio, que nao foi sem causa ... assim, Senhor, que a. 
« innocencia desta gente é tal que a de Adao nao seria mais 
«quanta em vergonha. Ora, veja Vossa Alteza, quem em 
«tal innocencia vive, ensinando-lhe o que para a sua salva
«sao pertencese se converterao ou nao». 

\ 

Explorando terras desconhecidas 
O missionário, porem, nao se limita só ao campo religio-_ 

so-educativo; nao sacrifica a si mes1110 só ao bem-estar físico 
e moral do índio, mas tamb~m despende as suas energías 
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Dos Uruzeiros que os l\lissionarios deixam como marco da propria. avancada, 
os Cha van tes 1\'niamos :urancam a parte orizontül deixnndo intata. u. vertical 

Do Oruzeiro deixado pelo P. Antonio Oolbaccbini no lnp;ar 
'°'ionarios P. Fnchs e P. Saci}otti foram mortos pl•los in<lios, 
Chevelon encontron Romcnte a parte vertical. 

onde os l\1is
o I'. Hipolito 
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No alto Rio llns Mortes n navoga9áo torna-se mais dificil 
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em arrojadas investidas, embrenhando-se pelos sertoes des
c~nhecidos e inhóspitos. 

Soldado das primeiras file iras, sentinela avan\ada e le · 
visa primeiramente os imperativos do seu dever: es tender 
o Reino de Cristo. É sua glória, sem recuar perante a rea<_;ao 
dura e áspera da na'tureza e da gente selvagem, plantar 
em terras ainda virgens o lábaro sagrado da Reden<;ao, 
a cuja sombra a pobre gente da selva encontra paz e 
conforto e coin nao menor satisfa<;ao, levado pelo amor ao 
progresso e a ciencia, contribuir para as novas conquistas; 
que revelam a Pátria Brasileira os tesauros escondidos no 
seu território ainda virgem, seus campos ubertosos, os seus 
rios maravilhosos, as suas matas famosas as suas imensas 
riquezas e alargam o campo cultural da grande Nac;ao. 

A missao salesiana plantou as· suas teQdas na solidao 
dos trágicos sertoes do Araguaia, em pleno território dos 
famigerados índios Boróros. A primeira residencia, chamada 
Colonia Sagrado Cora<;ao, foi localizada a marge1n direita 
do rio Barreiro, afluente da esquerda do Rio das Oan_;as, 
tributário do majestoso Araguaia. Sua posi<;ao geográfica é 
aproximadamente de 15°33139" latituqe austral e de 52°2812711 

longitude W de Greenwich ou 9°48157" W de Rio de janeiro. 
Fica a margem da linha telegráfica que atravessa o sertao 
do oeste para a leste, de Cuiabá a Goiaz. Como a do no
roeste de Cuiabá por millhares de Kilm. até Porto Velho,.. 
no Rio Madeira, Amazonas atesta o ciclópico e grandio
so trabalho levado a termo pela culta inteligencia, pelos he
roicos esfor<;os e férrea vontade do grande brasileiro, dis
tintíssimo oficial, destemido sertanejo, magnífico explorador e 
magnanimo protetor dos selva gens, o Exmo. General Dr .. 
Candido Mariano Rondon. 

Esta linha telegráfica de léste de Cuiabá tra\ ou como· 
que o limite entre o conhecido e desconhecido, entre a 
bárbárie e a civiliza~ao: isto particularmente no divisor das 
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:.águas do norte e do sul, no planalto central: a bacia do 
Araguaia e do Rio das Mortes de um lado e do Rio Ver
melho, do Sao Louren\O e do Paraguai do ouiro. 

T 01nando por ponto de irradia<;ao as coló"nias ou 
,núcleos indígenas da missao sa[esiana, toda a zona norte, 
·especialmente a bacia fluvial do ·Rio das Mortes, o curso 
médio deste río e as suas margens eram completamente 
desconhecidas e inexploradas. N inguem se atrevia a desven
dar aquele mistério. O sertao bruto e ignoto, a natureza 

.selvagem e impiedosa, os índios que com trágica e cruel 
·energía reagem e nao perdoam a quem tentar violar o 
secular do1nínio das suas terras virgens, incutiam tanto terror 

.a todos que na~ havia quem tentasse avanc;ar por aqueles 
malfadados recantos do solo brasileiro. Desde. o início de 
minha vida sertaneja, nos alvores da missao salesiana no 
Araguaia, despertou-se vivo em mim o desejo de descortinar 

.horizontes novos. Sentia urna atrac;ao para o desconhecido. 
O espírito de aventura, o amor ao perigo in1peliam-me 

.a excursoes e explora<;oes, aliás fatigosas e arriscadas. Enfren
tar o perigo era para mim urna satisfac;ao, urna conquista 
e urna vitória. lnternei-me primeiramente para conhecer e 

·iazer, com os poucos meios que tinha ao meu dispor, o 
Jevantamento topográfico da bacia da margem esquerda do 
. Rio das Garc;as. 

Explorada e conhecida esta zona, que fica ao sul da 
Colonia Sagrado Cora~ao; aberto o caminho as famílias 

·que queriam ocupar tao ubertoso solo; urna vez apaziguados 
os índios Boróros, meus olhares se dirigiram para o norte 

, onde tu do era mistério. 
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Primeiras explorac;oes do Rio das 
Mortes 

O Rio das Mortes devia correr em seu caudal ma1es
toso por entre aquele desconhecido. N\as aí habitam os 
terriveis Kaimos ou Chavalltes. Aventurar-se por aquelas 
paragens era um risco sem igual, era te111eridade e loucura. 
Entretanto, a fon;a sugestiva do Río das Mortes, dos índios 
inimigos, do desconhecido foi tao imperiosa que sern recuar 
um só passo, nem perante a mesma morte que os seJvagens 
deran1 a dois dos meus companheiros índios Boróros que 
me auxiliavam na explora~ao, em lentas, mas constantes 
avan<;adas, embrenhei-me por aqueles ing ratos e 1rai<;oeiros 
lugares em procura do Rio das Mortes. Andei. . . fui muito 
alem, até o maci<;o divisor das ág uas do Kalaene Xingú e 
do Rio das Martes, a grande mesopotámia, cornpletamente 
inexplorada. Assi111, desde o ano de 191 O, en1 repetidas e 
mais profundas penetrac;oes foi explorado o norte e NW 
das colónias indígenas da Missáo Salesiana, por urna exten
sao de cerca 50.000 quilómetros quadrados. fiz o levan
ta111ento do curso médio do Rio das Mortes e de seus 
afluentes da esquerda e da direita A comissao Rondon 
atenciosamente aceitou os dados do n1eu modesto trabalho de 
can1po consignado no mapa geográfico os afluentes do Rio 
das Mortes com os nomes indígenas que eu lhe tin ha indi
cado. Demarquei o grande salto do Rio das Ma rtes, cha
mado, desde os antigos tempos, "salto da fu n1ac;a'' co111 
u1na grande cruz plantada na orla do precipício. Na viage111 
seguinte finquei urna outra u111 pouco 1nais· afastada do rio. 
O destemido e saudoso oficial Dantas chegou co111 o levan
tamento do Rio das Mortes nesse mes1no lugar após n1il 
peripécias e após ter escapado da morte em u111 naufrágio. 
Viu aí as cruzes erguidas ; deu entao, a esse Jugar o nome 
de ''Salto das Cruzes" e o consignou assim 1definitivamente 

6 
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no mappa geografico da Comissao Rondon. De fato essa 
passagem foi poeticamente descrita por S. Exa. D. Aquino 
na sua poesia ''Rio das MoTtes". 

''Rlo das 1'1ortes" 

No rnais fundo sertao da minha terra 
Por onde apenas o selvagem erra, 
Na eterna lucta contra a on<;a atroz, 
Mysterioso, selvatico e sombrio, 
Sobre asperrimas rochas corre um rio, 
A que seu nome infausto a Morte impoz. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . .. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sentei-me um dia, solitario e quedo 
Lá onde, sobre um throno de rochedo, 
Elle convoca a horrísona caudal, 
E a precipita em catadupa rude, 
Alarteando, em toda a plenitude 
A sua fon;a indomita e brutal. 

Allí, sobre a es<::alvada penedia, 
A 1nao de alguem, heroicamente pia, 
Al<;ara a grande Cruz da redemp<;ao. 
A mais formosa orchidea o seu primefro 
Sorriso abria en1 flor para o sertao. 

Era urna doce tarde, e ao pé do tronco 
Sacrosanto da Cruz, até o ronco 
Da cascata era um cantico de paz 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Outro ponto sugestivo que queria descobrir nas minhas 
viagens pelos sertoes do Rio das Mortes era o lugar da 
antiga vila Sant' Ana dos Araés, coeva da vila Bom jesus de 
Cuiabá. Lendária vila que jazia oculta e perdida nas som-
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bras obscuras do passado como nas da floresta que a en
cobria. Nos arquivos de Cuiabá encontran1-se relac;oes claras 
e tninuciosas· sobre essa vila. Havia certeza, portanto, de 
sua existencia. Desta antiga localidade, glória dos herois 
bandeirantes, tudo se tinha perdido; apenas fi cava a lem
branc;a de que existiu em tempos longínquos, na margem 
esquerda do Rio das Martes, n uitas léguas acima de sua 
foz no · Araguaia. Longas e fatigosas foram as pesquizas. 
Muito me servia a prática e o conhecimento que os índios 
Boróros, meus afei<;oados an1igos, tinham daquelas rernotas 
paragens. 

Afinal alcancei. o que desejava e tive a satisfa~ao de 
localizar exatamente o lugar onde outrora existia a vila 
Sant' Ana dos Araés, as afamadas e tao procuradas minas 
de ouro do Rio das Mortes. 

Em 1915, após quasi um século de silencio, ecóou, 
naquele recanto perdido na in1ensidade do oceano verde"' 
o grito de júbilo pela nova conquista. Grito de um novo 
humi:de bandeirante de Cristo, que, em caminhadas penosas, 
dentro de um mundo hostil onde cada moita é urna embos
cada, cada passo um trampoliin da morte, 1conseguiu a vi
tória, desvendou o nlistério, rendeu a Pátria o recanto es
condido em pleno cora\ao do te1 ritório brasileiro; recanto 
que os antigos e gloriosos bandeirantes, navegando pelos 

· sertoes como por águas revoltas do oceano, ern épicas jor
nadas, arrancaram da natu1 eLa 1 ebelé e e do selvagem feroz 
num desenrolar-se de urna drama que era u rna tragéc ia. 

Ter sido eu o primeiro entre tantos que, neste ú ltimo 
quarto de século, alcanc;ou e localizou as minas an1igas da 
vila San' Ana dos Araés, o prova o relatório Gficial dir igido 
ao entao presidente do Estado de Mato-Orosso, o Ex1110. 
Snr. D. Francisco de Aquino Correa, e, por 111im as
sinado em 14 de julho de 19 19. Parece-me naú ex is
tir outra relac;ao anterior e documentada a cerca das , 
minas do Araés, a nao ser o roteiro de Alvaro Ro¿ rigues 
Bueno que, conforme relata o Exmo. Snr. Couto ce Maga-



- 70 -

lhaes em seu livro "Viagem ao Araguaia", deve ter chegado 
antes de 1850. O governo da província de Goiaz, em mar
<;o de 1854, preparou urna expedi~ao pelo Rio das Mortes, 
com o fim de chamar a civiliza~ao os índios Chavantes e 
determinar o lugar da Vila dos Araés; mas a expedi~ao 
regressou sem nada ter conseguido. Seguiram-se, em épocas 
diversas, várias expedi<;oes, quer por terra, quer por rio; 
tentaram descobrir as antigas e afamadas minas de ouro ; 
porern, nenhuma teve exito feliz e ninguem teve a satisfa~ao 
de chegar ao lugar decantado das léndárias minas. 

Nestes últimos meses os jornais anunciaram que des
temidos sertanejos, emulos dos antigos bandeirantes, embre
nhando-se pelos sertoes do Rio das Mortes, conseguiram, 
após mil dificuldades, chegar as famosas minas dos Araés. 
Sem nada atenuar o valor do seu empreendimento, posso 
afirmar que, si os destemidos sertanejos chegaram ao lugar 
desejado, devem-no muito as informa<;oes e indica<;oes dos 
missionários, bem como ao roteiro e ao mapa por mim re
digido e que se en contra, aliás, no livro "A tnbu dos Boró
ros", publicado no Rio de janeiro, em 1919. 

Á sombra da paz 
A largos tra<;os apresentei, nesta minha despretenciosa 

conferencia a tribu dos Orarimugodoge ou Boróros na 
originalidade de sua vida e de seus costumes. Sao leves 
pinceladas no grande quadro dos estudos etnográficos das 
tribus indígenas do Brasil. 

Disse tambem algo sobre os trabalhos e a a~ao re
generadora da missao Salesiana entre estes selvícolas que se 
sentem unidos a nós pelo la<;o da mesma nacionalidade e 
religiao e se ufanam de ter sido encorporados na sociedade 
civil. Nao há mais tristes taperas nesta longa estrada que 
atravessa o sertao leste entre Cuiabá e Goiaz. Nao existe mais 
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assombro de traic;ao pelos recantos daqueles rios de águas 
cristalinas e das florestas sempre em flor. Nao estao mais 
os destaca.mentas militares para guardar o inóspito, pavoro
so sertao e proteger os viajantes¡ que. se atrevem por aque
las solidóes. Reinam o sossego e a tranquilldade da ordem e 
da paz que fazerri prosperar as fazendas inúmeras e os ri
cos garimpos que vao se multiplicando por aquela zona 
diamantífera. Lá onde reinavam soberanas a tristeza e a 
morte, reinam agora o progresso e a vida. Os filhos da 
floresta unem-se aos da culta e civil sociedade e, neste co
núbio de paz e de amor, sempre mais esperan<;oso, sorri o 
futuro. 

Eis o que se encontra presentemente no planalto ori
ental de Mato Grosso, outrora tao duramente contestado 
pela enérgica e bárbara resistencia do selvagem Boróro. 

·'jus solí'' 
Urna árdua tarefa ainda nos espera pelas regioes do 

nordeste, pelos sertoes da Mesopotamia inexplorada, entre 
o Rio das Morte e o Kuluene e o Xingú, "habitat" misterioso 
dos índios Kaiamos ou Chavantes e de outras tribus de sel
vagens que vivem na mais absoluta independencia, refratários 
a qualquer contato e relac;ao amistosa com os civilizados. 
Sao plenamente selvagens e com esta palavra tudo esta 
dito. Nao conhecem a solidariedade nem a fraternidade hu
mana, consideram qualquer estranho á tribu como inimigo 
declarado, merecedor de ódio e de morte. O selvagem está 
no ·pleno domínio da sua posse - j as soli - e nao admite que 
ninguem o contrarie: orgulhoso, indómito e feroz defende 
extremamente os direitos de sua liberdade. 

O missionário, na ribanceira solitária do Rio das Mor
tes, só e .inerme, o enfrentou para levar-lhe seu corac;ao, sua 
alma de apóstolo, para oferecer-lhe sua amizade, para dar-
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lhe o arnplexo do amor, o beijo da paz en1 Cristo . . mas o 
missionário, abrindo os brac;os para manifestar-lhe seu frater
no afeto tombou! . . . . O Chavante, enfurecido e despeitado, 
arremessou-lhe a clava no cranio e o prostrou sem vida. As
sim pereceram dois dos nossos bem amados irmaos, dois va
lorosos missionários. Consignar o nome deste dois herois á 
venerac;ao da posteriedade é um dever sagrado. Caíram as
sim o Pe. joao fuchs e o Pe. Pedro Sacilotti nas desertas 
plagas da terra dos Chavantes ! Caíram vítimas do ódio fe
roz que o selvagem tem para com qualquer estranho! Caí
ram vítimas nao sómente de um simples dever de amor fra
ternal para com os irmaos da selva, mas vítimas do cum
primento de urna missao que é o Mandato Divino! Teste
munharam a Cristo e caíram ! justo é portanto, queridos 
irmaos, saudosos a1nigos extre1necidos colegas, heroicos 
1nartires que, seguindo o preceito do Divino Mestre, bri
lhe a vossa luz <liante dos homens para que vejam e glo
rifiquem a Deus pelo qual tao generosamente sacrificastes 
a vossa vida ! 

Nao será a solidao, nem o abandono, nem as feras 
da . floresta, nem as insídias dos reptís, nem a fome, a 
sede, as fadigas, o cansac;o. nem tao pouco a indiferenc;a a 
ingratidao e o despreso dos que, inconsci.entemente, atassa
lham a vida dos que se expoem a todas as privac;oes e com 
heroísmo sacrificam a própria vida ao ideal da verdadeira e 
única fraternidade humana que a palavra de Christo lanc;ou 
ao mundo e o Evangelho en cerra perpetuando-a. . . nada 
de tudo isso fará retroceder de um só passo a marcha ca
denciada do missionário católico ! Como qualquer outra con
quista, a conquista do reino de Christo nas longinquas, inós
pitas e perigosas plagas dos caudalosos rios do Brasil Central 
exigirá ainda tempo, fadígas, suores, sacrifícios, martírios e 
mortes ! Nao importa ; proseguiremos sem temor ! O dia da 
redenc;ao raiará como raiou fulgurante para o indomito 
Boróro que : 
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.......................... ........... 
A heroica tribu resistiu aos brancos, 
Como urna fera ensanguentada e audaz ! 
E nao capitulou, sinao a vista 
Da Cruz, porque só ella é que conquista 
Abrindo os bra<;os em signal de paz ! 

(Da poesia "Rio das Mortes" de S. Exa. D. Aquino) 

T erra do meu amor: Brasil ! 
Há mais de trinta anos que vagueio sob a luz do 

Cruzeiro do SuJ pelas glebas saudosas dos sertoes bravíos 
e cada vez mais me sinto preso a elas, como si aí nascera 
e aí abrira meus olhos pela primeira vez ! É a voca\ao di
vina que me prende; sao os lac;os do apostolado que me 
ligam estreitamente e me prendem mais que os vínculos do 
sangue, aos índios, aos embrutecidos índios, aos pobres de
gradados, nossos semelhantes, que nada tem que os reco
mende exteriormente ao nosso carínho, a nossa simpatía, 
mas que tem urna alma imortal para regenerar e salvar ! 
O an1or a essas creaturas desamparadas, a esses filhos das 
selvas brasílicas, me prende tao fortemente a terra brasileira 
que sinto, na fon;a viva e sugestiva deste excelente amor 
profundamente arraigado na minha ahna, que sou realmente 
filho desta terra de Santa Cruz, brasileiro, de cora\ao ! Com 
esse título, para mim altamente honroso, levarei, embrenhan
do·n1e nas selvas, o espírito da mais pura brasilidade, aos 
cora<;oes e as inteligencias dos mais ligítimos filhos da 
Pátria, aos autoctones brasileiros ! Com a Cruz de Christo, 
símbolo augusto da nossa fé, o Auriverde pendao será o 
lábaro glorioso que desfraldarei nos longínquos sertoes da 
terra de meu amor: o Brasil ! 

• 



• 
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