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Aije - A Expressão Metafórica da Sexualidade 
entre os Bororo 

I 

Sylvia Caiuby Novaes 
Depto. de Antropologia-· USP 

RESUMO: A autora analisa a regulamentação da sexualidade e a repre
sentação da vida humana na sociedade Bororo mediante a metáfora do 
aije, que tem três significados míticos diferentes e análogos: um animal
espírito mítico, um zunidor, de madeira e uma referência alegórica à vida 
sexual feita pelos homens Bororo. Há uma nítida oposição homem/mu
lher, mas cada um desses termos também representa o seu contrário; é 
aperias com relação ao todo da sociedade Bororo que os termos da oposi
ção se definem como tais. Espacialmente essa oposição é mediada pela 
aldeia como um todo, e não por suas partes; ela representa a sociedade. A 
transição menino/adulto também é dramatizada ritualmente por meio do 
aije. Há uma "vontade de paridade" entre os Bororo. Para eles, "eu só existo 
no outro e através do outro". 

PALAVRAS-CHAVE: Bororo, aije, sexualidade, representação ritual. 
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SYLVIA C. NOVAES. AUE-A EXPRESSÃO METAFÓRICA DA SEXUALIDADE 

"Quando discutimos o significado do comportamento expressivo, 
estamos interessados na relação entre padrões observáveis no mundo externo 

e padrões não observáveis na mente." 
(Leach, 1978:25) 

Introdução 

O objetivo deste artigo é descrever e analisar a expressão metafórica 
que assume, na sociedade Bororo, a regulamentação da sexualidade, 
assim como a representação da vida humana e social.1 

As relações que os Bororo estabelecem entre maduro/imaturo, proi
bido/prescrito, homem/mulher, vida/morte podem ser melhor compre
endidas por meio das várias idéias associadas ao aije, termo que tem, 
para os Bororo, um significado que se expressa de três modos dife
rentes e em três contextos específicos: 

1. Animal mítico habitante das águas 

2. Zunidor de madeira 

3. Uma representação ritual. 

Estas três formas de expressão do aije articulam-se na vida social 
Bororo e instituem um modelo de conduta, a ser assimilado pelos 
membros desta sociedade. Entender como estes significados são ela
borados e o modo como se relacionam permitirá enveredar, um pou
co mais, pelos valores e concepções elaborados pelos Bororo para 
viver a sua sociedade. 

Que se parta nesta análise de um item da cultura material, o zunidor 
de madeira, não deve causar estranheza. Objetos não têm existência 
autônoma e independente da sociedade em que foram elaborados. 
Muito pelo contrário, é muitas vezes por meio deles que a sociedade 
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torna tangíveis e visíveis alguns de seus valores mais caros. Objetos 
podem expressar as relações que uma sociedade considera adequadas 
entre seus membros, a ordem simbólica ideal, as unidades em que se 
divide, internamente, a vida social. Também os procedimentos adequa
dos à fabricação de um objeto, seu percurso social, ou seja, o modo 
como são transacionados, como circulam entre os membros daquela 
sociedade, histórias ou mitos relacionados aos objetos, tudo isto pode 
ser revelador sobre a sociedade em que os objetos se situam, o que 
justifica a análise a partir desta perspectiva. 

Como já disseram vários autores, a música pode fornecer um bom 
paradigma para a análise dos fenômenos da cultura. Segundo Leach, 
citado na epígrafe deste artigo: 

,, 

O significado da música não deve ser encontrado nos "tons" produzi
dos pelos instrumentos individuais, mas na combinação destes "tons", 
nas suas relações mútuas e no modo pelo qual os padrões sonoros par
ticulares São transformados em modelos diferentes, porém relaciona
dos. [Leach, 1978:55] 

E a partir desta perspectiva que pretendemos desenvolver este arti-
go. Para entender o aije como um conjunto articulado de significados, 
que age como um modelo de conduta, vamos descrever e analisar um 
a um os diferentes modos pelos quais ele se expressa. Para tanto vou 
me utilizar de depoimentos de informantes, da bibliografia sobre o 
assunto e de minhas observações sobre os rituais ligados ao aije que 
pude presenciar em campo. 

Aije - animal mítico das águas 

Comecemos pelo depoimento de Canajó, um velho Bororo que este
ve em São Paulo em 1985, quando tinha, então, cerca de 60 anos. 

O aije é um animal que se alimenta só de plantas da água e é lá que ele 
gosta de morar. Já vi aije brigando. Ele derrubou barranco, quase le
vou a canoa; a água ficou parada, suja, cheia de espuma. O aije não 
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faz barulho, faz rebojo, faz onda, suja a água e pode até pará-la. O aije 
nunca vai no mato e nem na aldeia. Fica só na água. 

Que estranho bicho é este a que os Bororo se referem com tanta 
freqüência? Vejamos a sua origem, segundo uma narrativa de Kewai, 
um homem de bastante prestígio entre os Bororo pelos seus conheci
mentos e que me contou esta história em 1972, na aldeia do Meruri. 

Jokurugua [do clã dos Paiwoe2
] estava andando por lugares alagadiços, 

quando encontrou um sapozinho pintado, bonito. Achou o bicho en
graçado e o colocou numa concha-:- ato - ; é por isso que as conchas 
têm esta forma afundada. Colocou água na concha e afundou o sapo 
lá. Olhava todos os dias. O bichinho cresceu e já não cabia na concha; 
por isso Jokurugua colocou-o numa tigela - ruwobo. O bicho cresceu 
ainda mais e foi colocado numa panela de barro - aria . Logo mais a 
panela já estava cheia dele. 

Então Jokurugua tirou o sapo da panela e deixou-o no tempo. Co
locou-o num pau de angico - akiri. Aí o bicho foi sendo cuidado e tra
tado, e logo estava grande [mais ou menos com um metro], redondo. 
Irmãos e parentes de Jokurugua foram convidados para ver o bicho. 

"Este é um bicho d' água, preto, todo pintado", diziam uns. 
, 

"E nada, este é um aroe, um espírito", diziam outros. 
Mas o bicho não queria ficar com seu dono, porque Jokurugua não 

tinha riquezas, não tinha pariko [o belo diadema de plumas dos 
Bororo], porque o clã dos Paiwoe de Jokurugua não possuía enfeites e 
cantos dignos dele. 

Por isso Mano Kurireu, o grande chefe do clã dos Aroroe, retirou o 
aije dos Paiwoe. Mano Kurireu mandou que todos se enfeitassem, se 
pintassem, colocassem o diadema de plumas e fossem ao local onde es
tava o bicho. 

Fizeram cigarro com folha, fizeram refresco de cajá, aquela frutinha 
amarela com pintinhas pretas. Levaram água doce e uma panela de 
barro cheia de vinho de acuri. 

Aí Mano Kurireu foi falando, foi tocando e o bicho começou a mexer 
o corpo, para lá, para cá, para lá, para cá. Foram tocando o bicho para 
a frente, até chegar no bororo [o pátio central da aldeia]. Aí o bicho 
gritou, enquanto na casa dos homens todos cantavam. 

Pensaram como iriam fazer com o bicho. Mano Kurireu então falou: 
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"Vamos faze r as almas aroe visitar este aije". 
E o bicho falou para seu dono, Mano Kurireu: 
"Quando morrer algum de vocês, então vocês me chamam e eu 

venho". 
O aije [cohtinua Kewai na sua explicação] não é do seco, não é do 

~ 

tempo. Vive só dentro d 'água mais funda, este que é o lugar dele. E lá 
que se deve chamá-lo, oferecendo-lhe cigarro, refresco de cajá e vinho 
de acuri. Quando ele chega a água se mexe, faz um rebojo e pára. 

Kewai termina sua narrativa com uma admoestação que eu várias 
vezes vi repetida por outros Bororo: 

O aije disse que as mulheres e crianças não poderiam vê- lo. A mulher 
que o visse fi caria com a barriga inchada, com a perna mole, ficaria se 
arrastando no chão. 

Os aije zunidores 
, 

Aije é também o termo que os Bororo utilizam para denominar umas 
lâminas de madeira ornamentadas - os zunidores, usados em determi
nadas fases do ritual funerário. Estas lâminas são, para os Bororo, as 
representações materiais tangíveis desta entidade mitológica cuja ori
gem narramos acima. Os zunidores têm diferentes tamanhos e padrões 
de ornamentação, características que vão identificá-los e diferenciá
los, cada um tendo um nome específico. Agitados por meio de um 
cordel, preso a uma vara comprida, eles produzem um zunido, que para 
os Bororo é semelhante ao grito do próprio aije. Segundo Kewai : 

Foi o aije quem pediu que estas tabuinhas fossem tocadas quando qui
sessem chamá-lo O aije explicou também os remédios que devem ser 
passados na madeira para ele chegar mais depressa. 

Como todos os outros objetos da cultura material Bororo, também 
o aije deve ser confeccionado de acordo com certos procedimentos, 
muito específicos. Segundo Canajó: 
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Estas madeiras devem ser leves e duras; é uma madeira resistente ao 
tempo, que não é comida por formiga ou cupim. Pode ser retirada do 
jenipapo [bie], da imbaúba [koai], da figueira [ari i] da taipoca [ecerae 
ekuikareu i]. Depois de usadas, estas madeiras são enterradas em lu
gares lodosos, que é o lugar do aije. 

Pude presenciar vários rituais funerários, em diferentes aldeias Bororo. 
São diversos os ritos que ocorrem entre a morte de um indivíduo e o 
enterro definitivo de seus ossos, depois de ornamentados (um perío
do que pode se estender por dois meses). Nos últimos três dias do fu
neral, quando são retirados os ossos da cova temporária, no centro da 
aldeia, para que sejam lavados e ornamentados, os Bororo realizam 
os rituais de iniciação para os rapazes e é nesta fase que eles devem 
ser submetidos ao ritual do aije, ocasião em que são oficialmente in
troduzidos a esta entidade mítica-representada pelos zunidores- que 
eles tanto temeram durante toda a sua infância. Este ritual, como tan
tos outros da cultura tradicional Bororo, coloca em ação homens de 
diferentes clãs, que devem desempenhar estes rituais a partir de pres
crições, direitos e deveres estabelecidos em tempos núticos. São aliás 
padrões de conduta e reciprocidade cuja origem os Bororo remontam 
à própria história mítica do aije, narrada no início deste artigo. 

Assim, pude observar que é sempre um homem do clã dos Aroroe, 
da metade tugarege, que se dirige à casa dos homens para solicitar que 
um homem do clã Bokodori, da metade oposta - a dos ecerae -, vá 

/ 

buscar os zunidores, que estão enterrados no lodo. E aí neste mesmo 
local que é tocado o primeiro zunidor, e que os Bororo denominam 
de aije onaregedu umanareu. 

No escuro da noite os zunidores são levados à casa dos homens, no 
centro da aldeia, e entregues a um homem do clã dos Aroroe, que re
cebe ritualmente os zunidores e entoa um canto de agradecimento. 
Pega então um dos zunidores - o aije bakororo - e entrega-o a um 
homem Baadojeba Bakorokudu, levando-o pela mão até a porta da 
casa dos homens. Bakorokudu (do clã Baadojeba, da metade ecerae) 
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passa a ser assim, por intermédio de Baitogogo (do clã Aroroe, da me
tade tugarege) o dono do zunidor aije bakororo. 

Em seguida Bakorokudu vai até a outra porta da casa dos homens 
e dá este mesmo zunidor para todos os seus parentes Baadojeba, um 
por um, e estes, agachados, andando de quatro e emitindo sons, como 
se fossem bichos, recebem com as duas mãos o zunidor, agradecem e 
devolvem-no a Bakorokudu. 

Os zunidores serão agora enfeitados pelos "cunhados" de 
Bakorokudu, ou seja, homens que tenham se casado com mulheres do 
clã Baadojeba. Depois de enfeitados, os zunidores são devolvidos a 
Bakorokudu, que os recebe ritualmente. Neste dia, todos estes homens 
que se encarregaram de enfeitar os zunidores vão realizar um ritual em 
que eles mesmos personificam o aije. Passemos então a descrever a 
terceira e última forma de expressão do aije e que se dá por intermé
dio de sua representação por homens que tenham como esposas mu
lheres do clã Baadojeba. 

A representação humana do aije 

O ritual do aije ocorre no terceiro dia do funeral Bororo, após a or
namentação dos ossos do morto. Ele se inicia com a reunião dos ho
mens escolhidos para personificar o aije numa clareira situada próxi
ma à aldeia e que os Bororo denominam aije-muga. 

Enquanto isso, no pátio central da aldeia, o representante do morto 
- aroe maiwu - todo ornamentado, executa uma dança. Terminada 
a dança o aroe maiwu se dirige à clareira. Um homem do clã dos 
Aroroe faz nesta clareira um buraco redondo, onde ele finca todos ,, 
os zunidores. E também este homem Aroroe quem irá pintar todo o 
rosto e corpo dos que vão personificar o aije, com um barro branco 
de tabatinga que os Bororo denominam noa. Com carvão pinta de 
preto o rosto e o corpo destes homens. Estes homens assim pintados 
- os aije-doge - são agora considerados como irmãos de Bakorokudu. 
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Cada um deles segura um zunidor e segue pelo caminho que liga a 
clareira ao pátio da aldeia, onde entregam os zunidores aos seus res
pectivos donos, que então os tocam. Esta cerimônia termina quan
do um homem do clã dos Aroroe bate duas vezes no chão uma es
teira enrolada. Este é também o sinal que permite que as mulheres e 
crianças, até então .em suas casas, possam agora se dirigir ao pátio 
da aldeia. 

Numa dessas cerimônias, que presenciei na aldeia do Garças, as 
mulheres levavam os filhos pequenos aos homens pintados de tabatinga 
que haviam representado o aije. Estes levantavam as crianças pelos 
braços e as assopravam. 

Mulheres e crianças se retiraram quando a noite desceu. Vi então 
que os homens pintados de branco se abraçavam e se esfregavam mu
tuamente, em clima de grande algazarra e sensualidade. 

São, assim, três as formas pelas quais o aije se expressa, ou se faz 
representar: 

1. Como animal-espírito mítico, o aroe, habitante das águas. 

2. Como um zunidor de madeira que, segundo as várias versões do 
mito, é o elemento de evocação deste aroe. 

3. Como um ator que personifica este aroe nas representações 
rituais. 

São, portanto, três ícones, retirados de diferentes contextos (zoo
lógico, físico material, humano), associados, quase que explicitamen
te, a um mesmo sentido: a esfera sexual e a necessidade de a socieda
de Bororo estabelecer padrões de comportamento e normas explícitas 
nesta esfera. Vejamos como se dá, mesmo que metaf oricamente, esta 
regulamentação da sexualidade entre os Bororo, nestes contextos em 
que vida e morte se associam indissoluvelmente. 
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Associações de sentido na narrativa mítica 

Como os Bororo produzem estas associações de sentido nas três for
mas de representação doaije? Comecemos pelo mito, na versão apre
sentada por Kewai e naquela oferecida pela Enciclopédia Bororo. 

Na versão de Kewai o personagem que encontra o animal é Jokurugua; 
ou Rubugu, nas versões apresentadas na Enciclopédia Bororo, volu
mes 1 e II. Assim, segundo a Enciclopédia Bororo, estas palavras têm 
o seguinte significado: 

Rubugu: ru = sapo, bugu =descobridor- o descobridor do sapo (p. 1259) 

Jokurugua: ji =sua, okuru =lágrima, gwa =margem; margem dos 
olhos com lágrimas. Ainda segundo a EBII (p.1222), este é um 
circunlóquio para designar o cágado,jeriguigui, cujos olhos pare
cem lacrimejar continuamente. 

Quais as características destes animais - o sapo e o cágado - que 
oferecem condições para esta associação de sentidos? 

O cágado é um reptil da ordem dos quelônios que, como aponta Von 
Ihering, tem uma característ!ca peculiar: ele engole água enquanto nada 
e regurgita a água desnecessária depois de tê-la utilizado como veí
culo para ingestão de alimentos ( cf. Von Ihering, 1968: 180). 

O sapo tem como característica ser um batráqio anfíbio que vive tão 
bem na terra quanto na água. Ainda segundo Von Ihering, 

[ ... ]os grandes sapos do gênero Bufo possuem numerosas glândulas de 
veneno, que encerram um líquido espesso, leitoso, veneno extremamen
te ativo[ ... ] este [veneno] apenas surge dos poros quando for exercida 
certa pressão sobre as parótidas. [idem, p. 620] 

Estas características, tanto do sapo quanto do cágado e outras que for
neço a seguir, me sugerem algumas interpretações, que passo a explicitar. 

Sapo e cágado são animais que expelem líquidos - no caso do sapo, 
espesso, leitoso e ativo, características que são as mesmas do esperma 
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ejaculado. Além disso, em todas as versões da história, a característica 
marcante do animal encontrado é que ele cresce (tal como o pénis) des
mesuradamente, e não há elemento - concha, tigela ou panela (objetos 
côncavos e circulares, como a vagina) - que possa contê-lo. 

No mito o animal encontrado é da água, gosta de brejo e de ambien
tes lodosos. Foi colocado no tempo (no pau de angico, segundo Kewai), 
mas gosta mesmo é da água. Locomove-se rastejando (como o cága
do) ou aos pulos (como o sapo). Não me parece nenhum exagero pen
sarmos nestes atributos como referência alegórica à vida sexual. 

~ 

Associações a partir dos zunidores e da representação espacial 
da aldeia 

A associação entre o zunidor e a esfera sexual já foi assinaladá por Crocker, 
ao comentar os ritos funerários ligados à iniciação dos rápazes: 

He is shown the bullroarers which imitate the cries of these monsters 
and which the Bororo explicitly compare to giant phaluses. [Crocker, 
1985: 106] 

Segundo Canajó, as madeiras adequadas para a confecção do zu
nidor devem ser brancas e leves, mas duras ao mesmo tempo, ca
racterísticas que são também as do pénis. Durante o ritual estes 
zunidores devem ser fincados no aije-muga, uma clareira circular 
próxima à aldeia. 

Num diagrama da aldeia podemos perceber que esta clareira se 
situa na direção exatamente oposta a uma outra, o mano-pá. O 
aije-muga é um local freqüentado exclusivamente por homens e é 
aí que se realizam os rituais de iniciação dos rapazes. No mano
pá os Bororo preparam dois cilindros de caeté [mano], com os 
quais eles realizam as corridas de mano, das quais as mulheres 
participam,em várias fases. 
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A própria representação espacial da aldeia e de suas adjacências é, 
assim, explícita ao opor espacialmente um local onde os fálicos zuni
dores devem ser fincados a um local onde são confeccionados os ci
lindros de caeté. Note-se ainda que, dentre os vários tipos de cilindros 
(vide EBI,: 781-2), há o mano-aredu (aredu =mulher, fêmea) e o 
mano-imedu (imedu = homem, macho). Do mesmo modo, entre os 
oito zunidores há um que se denomina aije-aredu. 

A meu ver estes dados mostram claramente que, se por um lado há 
na sociedade Bororo uma nítida oposição homem/mulher, cada um de 
seus termos contém, em si, o termo contrário. Além disso, esta opo
sição, embora espacialmente simétrica, não é, entretanto, equivalen
te, assim como também não o é a oposição homem/mulher. 

Tanto o aije-muga como o mano-pá são elementos de um conjunto 
mais amplo que os engloba, e que é a aldeia como um todo. Neste 
sentido, homens e mulheres, individualmente, ou como duas classes 

I 
que se oponham, não são equivalentes à sociedade Bororo que os , ,, 
engloba e subordina. E apenas em relação a este todo - a sociedade 
Bororo- que homens e mulheres se definem enquanto tais. 

Até espacialmente esta oposição é mediada pela aldeia, no centro 
da qual está a casa dos homens, local das decisões políticas e jurídi
cas que regulamentam todas as relações sociais necessárias à repro
dução da sociedade Bororo e dentre estas, obviamente, as relações 
sexuais prescritas e as proibidas. 

Sabemos, por outro lado, que a aldeia engloba o pátio central, a casa 
dos homens e também o círculo de casas, um espaço mais tipicamen
te feminino. Neste sentido, é por meio da aldeia como um todo, e não 
de cada uma de suas partes, que os Bororo representam a sua socie
dade. Cada uma destas partes abriga (ou engloba) o seu elemento con
trário, a que se opõe, como num desdobrar contínuo de oposições e 
inversões. 3 
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Um desenho elaborado por Canajó mostra bem esta oposição e a 
mediação da aldeia. 

ºº 
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Também Lévi-Strauss, ao comentar um artigo de Crocker, refere
se à "vontade de paridade" que caracteriza a sociedade Bororo. 

[ ... ] chaque f ois que l' on essaie de la réaliser cela bute contre un 
obstacle. Pour arriver a dominer cette situation on crée une nouvelle 
parité dans l 'autre sens. [Lévi-Strauss, 1977: 181] 

Da perspectiva de Lévi-Strauss o desenho de Canajó poderia ser 
esquematizado da seguinte forma: 

Mf MF(Mf /Fm) Fm 
( aije-muga) aldeia (centro/periferia) (mano-pá) 

M = masculino F=feminino 

As maiúsculas indicam a representação dominante, e as minúsculas 
as representações secundárias. Assim, o pátio central da aldeia é um 
espaço eminentemente masculino e ocasionalmente freqüentado pelas 
mulheres (M f); do mesmo modo, as casas, situadas na periferia da 
aldeia, são um local tipicamente feminino, que os homens freqüentam 
apenas para comer e dormir (F m). 

Associações presentes nas representações rituais do aroe 

Os rapazes Bororo que atingiram a puberdade são iniciados durante as 
fases finais de um funeral. Esta iniciação ocorre após toda uma prepa
ração física e social que é realizada em local afastado da aldeia. [Caiuby 
Novaes, 1983:7 l -5] 

Os iniciandos recebem de·seus "padrinhos" (iorubadare, um homem 
da metade oposta à do iniciando e que pertença ao subclã em que o 
rapaz poderá escolher a própria esposa) um estojo peniano, que os 
Bororo denominam bá (mesmo termo, aliás, que eles utilizam para 
designar a casa). 
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No terceiro dia do tríduo final do ritual funerário, os Bororo reali
zam a grande representação dos aije-doge-aroe, representação inter-, 
ditada às mulheres e crianças não iniciadas. E durante estas represen-
tações que os iniciandos, como vimos, são introduzidos formalmente 
aos aije, podendo então olhar os zunidores. 

A iniciação é, assim, o ritual que, ao introduzir formalmente o ra
paz à sociedade Bororo, permite que ele possa gozar dos direitos (e 
deveres) de um homem adulto, podendo se casar e procriar. O ritual 
estabelece, portanto, não apenas o momento em que o rapaz está apto 
a iniciar sua vida sexual, mas, igualmente, as parceiras que poderá 
escolher para tal. Esta transição - de menino a jovem adulto - é dra
matizada ritualmente por meio da representação do aije. Nessa oca
sião, as mães destes rapazes choram ritualmente por seus filhos que, 
a partir desse momento, deverão passar a dormir na casa dos homens. 

Se analisarmos a "coreografia" desse ritual, coreografia que se apóia 
na narrativa mítica, veremos que ela própria fornece os cânones das 
relações socialmente adequadas na sociedade Bororo. 

O ritual revela, em primeiro lugar, a relação necessária entre as duas 
metades da sociedade Bororo: os tugarege e os ecerae. No mito são 
os homens do clã dos Paiwoe (da metade tugarege) que acham o aije, 
o animal aquático. Mas, por não possuírem as riquezas condizentes 
com este animal, ele foi apropriado por Baitogogo, do clã dos Aroroe, 
mas também da metade tugarege. 

Durante o ritual, é um homem do clã dos Aroroe que pede a um 
homem do clã Bokodori (da metade ecerae) que vá buscar os zunidores 
enterrados no lodo. Estes zunidores são entregues ao homem Aroroe 
na casa dos homens, onde estes zunidores são passados a um homem 
Baadojeba Bakorokudu (da metade ecerae). Assim, é por intermédio 
de um homem tugarege - Baitogogo, do clã dos Aroroe - que os 
ecerae passam a ser os donos dos zunidores. 

Mas os zunidores voltam aos tugarege, pois são homens desta me
tade (e que se casaram com mulheres ecerae do clã Baadojeba) que 
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deverão enfeitar os zunidores de madeira e, posteriormente, se pintar 
com barro branco para personificar o aije no ritual. 

Esse jogo de relações espelhadas é de fato confuso, mas talvez possa 
ser simplificado num quadro mais esquemático. 

Mito 

Rito 

Metade Tugarege 

Paiwoe- Jokurugua 
acha o animal. 
Aroroe - Baitogogo 
torna-se dono. 

Baitogogo manda bus
car zunidores enterrados 
no lbdo. Enfeitam os 
zttnidores de seus cunha
dos. Pintados de branco, 
personificam o aije. 

Metade Ecerae 

Bokodori - vão buscar os 
zunidores, que serão entre
gues a um Aroroe na 
casa dos homens. 

Essa coreografia, que envolve relações específicas entre pessoas 
sociais específicas, sintetiza as uniões matrimoniais consideradas pre
fere.nciais pelos Bororo. Assim, um homem do clã Aroroe (tugarege) 
deverá casar-se, preferencialmente, com uma mulher do clã Baadojeba 
(ecerae).4 

O ritual do aije sintetiza ainda a própria ideologia Bororo, tal como 
afrrmávamos ao nos referirmos à cabaça mortuária (vide Caiuby Novaes, 
1981 :32 e segs.). Para os Bororo "eu só existo no outro e através deste 
outro". Assim, se é alguém da metade ecerae que receberá os aije, es
tes serão personificados ritualmente por homens tugarege. E'é exata
mente porque os ecerae receberam os aije que os tugarege podem se 
considerar como seus verdadeiros donos. 
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As mulheres que desafiam a interdição e presenciam esta represen
tação ficam "com a barriga inchada", um claro sinal de que elas tam
bém não gozam de autonomia para decidir sobre sua vida sexual. A 
"barriga inchada", ou a gravidez indesejável, é acompanhada por sen
sações típicas: o cansaço das pernas, que parecem moles, e o peso do 
bebê, que dá à mulher a sensação de que está se arrastando. Gravidez 
indesejável na medida em que escapou às regras pelas quais a socie
dade Bororo decide como quer se reproduzir. 

Um último comentário diz respeito à relação que os Bororo estabe
lecem entre morte e vida e merece ser registrado. Os rituais de inicia
ção são realizados durante o funeral, quando a sociedade se vê desfalcada 
de um de seus membros, devendo portanto recompor a relação entre os 

, 
vivos. E no mo!llento da perda que os Bororo integram à sociedade os 
novos membros adultos, que deverão reproduzi-la, por meio de um 
padrão de conduta que é sintetizado nos rituais de iniciação. 

Lembre-se de que ao final da representação do aije as crianças (fu
turos adultos) são assopradas pelos homens pintados de tabatinga. O 
sopro tem, para os Bororo, um significado muito especial: aquele que 
sopra demonstra com isso sua relação social positiva, seu desejo de 
que a criança cresça forte e cheia de energia vital. O sopro está relacio
nado à vida e ao desjo de que aquele que é soprado perrµaneça ativo 
e presente na sociedade. 5 

A morte, que extingue o sopro vital, é, assim, o momento oportu
no para se enfatizar a importância da vida e daqueles (iniciandos e 
crianças a serem futuramente iniciadas) que deverão recompor a so
ciedade Bororo. 

Conclusão 

O significado da música não deve ser encontrado nos "tons" produzi
dos pelos instrumentos individuais mas na combinação destes tons, nas 
suas relações mútuas e no modo pelo qual os padrões sonoros particu-
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lares são transformados em modelos diferentes, porém relacionados. 
[Leach, 1978:55) 

Os Bororo conseguiram orquestrar e dar sentido ao modo pelo qual 
concebem as relações adequadas entre os indivíduos que compõem a 
sua sociedade - homens e mulheres, distribuídos em metades, clãs e 
linhagens. 

Na partitura do aije interagem harmonicamente elementos retirados 
de diferentes contextos: zoológico, humano e físico material. Os Bororo 
ouvem a música orquestrada por eles próprios para em seguida retomar 
suas atividades costumeiras. Seu cotidiano é pautado por uma melodia 
conhecida, que ciclicamente deve ser executada novamente. 

Depois de me contar a história do aije, e querendo ser mais explí
cito e didático, Kewai, que morou por longos anos na aldeia do Meruri 
sob a influência dos missionários, concluiu: 

Esta é a mesma coisa que quando Deus Nosso Senhor veio ao mundo. 
Ele explicou tudo que podia fazer, quem podia ser ele, explicou tudinho. 
Depois ele sumiu, sumiu mesmo. 

Notas 

1 Thekla Hartmann e Aracy Lopes da Silva leram e comentaram a primeira 
versão deste artigo. Sou grata às duas pelas críticas e sugestões, que em muito 
me auxiliaram a melhor ordenar e precisar minhas idéias. Como de praxe, 
a responsabilidade pelo texto aqui apresentado é exclusivamente minha. 

2 A sociedade Bororo se divide em duas metades exogâmicas, cada uma delas 
composta por quatro clãs, que por sua vez se dividem em diferentes linha
gens. Todo o universo está dividido entre estes clãs. Cada clã possui o seu 
patrimônio: de nomes pessoais, acidentes geográficos, animais míticos, 
enfeites, fauna, flora etc. 

3 Dumont (1985:259) afrrma que "idéias e valores são hierarquizados de um 
modo particular[ ... ] essa hierarquia inclui a inversão como uma de suas pro-
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priedades. Enfim, a configuração é, assim, no caso normal, segmentada". 
Ao se referir à "Grande Cadeia do Ser", Dumont mostra (idem, 264) que 
"aí as diferenças são reconhecidas, sem deixarem de estar subordinadas à 
unidade e englobadas nela", o que é exatamente o que realizam os Bororo 
na representação de sua sociedade por meio do plano da aldeia. 

4 Sobre o esquema completo das uniões matrimoniais entre os Bororo, vide 
Enciclopédia Bororo, vol. 1, p. 450. 

5 Outros momentos em que uma pessoa é soprada reiteram esse sentido. De
pois de receber um nome, a criança é soprada pelo seu padrinho. Após um 
longo período de ausência, o recém-chegado é saudado por um canto, um 
choro ritual, e em seguida soprado. 
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ABSTRACT: ln her discussion of the Bororo metafhor aije, the author 
analyzes the regulation of sexuality and representation of human life in 
Bororo society. Aije refers to three different and analogous mythical mean
ings: a mythic animal spirit, a wooden buzing instrument, and an alle
gorical representation of sexual life made by Bororo men. A clear male/ 
female dichotomy is present, but each of these can be seen to represent 
its opposite; terms of opposition are defined as such only in relation to the 
whole of Bororo society. This opposition is spatially mediated by the vil
lage as a whole, and not by each of its parts; it represents society. The child/ 
adult transition is also dramatized in ritual by aije. There is a "will to 
parity" among the Bororo. From their perspective, "I only exist in the Other 
and through the Other." 

KEY WORDS: Bororo, aije, sexuality, ritual representation. 

Recebido para publicação em maio de 1993. 

- 201 -

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


	000
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201



