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Com esta pesquisa a Colegáo Museu Paulista temo prazer de 
dar continuidade a sua Série de Etnologia. Este volume, que leva 
o n.0 2, encerra um estudo da Prof.ª Renate Brigitte Viertler, com 
o qual obteve, em 1973, seu Doutoramento junto ao Departamen
to de Ciencias Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias 
Humanas da Universidade de Sao Paulo. 

Na referida tese, a autora teve a oportunidade de estudar o que, 
modestamente, denominou "Alguns aspectos da organizaQáo social 
das aldeias Bororo"; quer pelo seu conteúdo, que ultrapassa os 
limites do título escolhido, quer pela seriedade e profundidade dos 
esfor~os que desenvolveu, quer, ainda, pelo fato de complementá
la com um excelente glossário e urna série de ilustra~óes do maior 
interesse, a obra da Prof.ª Dr.ª Renate Brigitte Viertler possui 
inegável alcance no campo em que está se especializando. 

A inclusao desta pesquisa na Série de Etnologia da Colegáo 
Museu P.aulista, nada mais é, portanto, do que urna natural con
tinua~ao da linha da Colegáo a qual pertence: publicar contribui
~óes do mais alto valor científico que nos ajudem a melhor com
preender a realidade brasileira. 

Prof. Dr. Antonio Rocha Penteado 
D iretor da Co"le~áo 
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INTRODUC.AO 

1. OS CONTACTOS COMO CIVILIZADO 

Os primeiros contactos entre civilizados e Bororo datam do 
tempo das bandeiras. A descoberta do ouro na regiao de Cuiabá 
em inícios do século XVIII acarretou a vinda de mineradores para 
a regiao, posteriormente seguidos de mercadores,. agricultores e 
criadores de gado. 

O avanc;o das frentes de expansao da sociedade local deixou 
marcas indeléveis sobre as populac;oes indígenas da área, princi
palmente os Bororo que, até fins do século passado ocupavam vas
to território: todo o leste e sudeste de Cuiabá, o vale do rio Sao 
Lourenc;o e seus tributários, águas da bacia platina, terras banha
das pelo alto curso dorio Araguaia, rio das Mortes e seus tributá
rios da vertente amazónica, além de vasta zona do Estado de Goiás, 
tendo como limites meridionais o rio Taquari, a regiao de Coxim, 
Aquidauana, Miranda e o alto da Serra de Maracamu. 

A presenc;a do civilizado, revidada por hostilidades mais fer
renhas por parte das aldeias Bororo situadas a ocidente, acarretou 
a intensifica~ao de expedi~oes punitivas, tal como a chefiada por 
Joao Pereira Leite, acarretando a divisao da tribo em Bororos 
Orientais e Ocidentais. 

Os Bororos Ocidentais incluem os Bororos da Campanha (pla
nícies do alto Paraguai, arredores de Sao Luiz de Cáceres e áreas 
de fronteira coma Bolivia) e os Bororos cabac;ais (margens dorio 
Caba~al e do rio Jauru, afluentes .do rio Paraguai), que, já na se
gunda metade do século passado nao representavam contingente 
demográfico relevante. 

Os Bororos Orientais, sentindo cada vez mais as influencias 
deletérias do contacto, atacavam fazendas e lugarejos dos civiliza
dos no que eram furiosamente revidados. Em 1887, Antonio José 
Duarte conseguiu estabelecer relac;oes pacíficas com os chefes de 
diversas aldeias Bororo do rio Sao Lourenc;o senda fundadas duas 
colonias: a de Teresa Cristina, na confluencia do Prata como Sao 
Louren~o, e a de Isabel, na confluencia do Piquiri como Sao Lou
ren~o. 

- 19-



Inicialmente administrada por militares, Teresa Cristina pas
sou as maos dos missionários salesianos em 1895, que tiveram de 
abandoná-la em 1898. Coma criacao do S.P.I., foram fundados seis 
pastos indígenas ao longo do rio Sao Lourenco e instituídas cinco 
reservas que acabaram nao sendo preservadas. 

A ac;ao dos missionários salesianos se concentrou sobre o con
tingente de Bororo dorio das Garcas e dorio das Mortes. Por volta 
de 1902 foi fundada a missao do rio Sangradouro, a Colonia de Sao 
José, logo seguida da fundac;ao da missao dos Tachos depois muda
da para a do Meruri, na concluencia do rio das Garcas com o rio 
Barreiro, a Colonia Sagrado Coracao de Jesus. 

Os Bororo foram fragmentados segundo a aceitac;ao ou rejei
c;ao de um compromisso entre a velha ordem tribal e as exigencias 
derivadas do contacto interétnico. Os Bororos Ocidentais, ao que 
parece extintos, nao conseguiram se adaptar a presenca do civiliza
do. Já os Bororos Orientais, na expressao de Montenegro, consti
tuem os sub-grupos que conseguiram um "modus vivendi" com os 
primeiros povoadores ten do por isto oportunidad e de ajustar a sua 
estrutura interna a novas situacóes (apud 2:38). 

Atualmente os Bororos Orientais sao representados pelos Bo
roro das missóes salesianas e dos postos governamentais localizados 
as margens do médio rio Sao Lourenco, abaixo de Rondonópolis 
(moradores das aldeias do Kejari, Tugo Paru, Koroge E-ke Paru, 
.?irigara) e por grupos de Bororo independentes do alto rio Verme
lho (moradores das aldeias do Pobojari, Jurudori e Pobore) (2). 

Tais subdivisóes correspondem, grosso modo, a diferenciac;ao 
de áreas sócio-economicas: área de garimpagem e criac;ao de gado 
( rio das Mor.tes e rio das Garc;as) , área de criagao de gado (zona 
do Pantanal do Sao Lourenc;o) e área de garimpagem e agricultura 
(alto rio Sao Louren~o) (7:4-7). 

Se compararmos o número de Bororos atualmente existentes 
com o dos que viveram no passado, veremos que o custo do con
tacto foi imenso. Por ocasiao dos primeiros levantamentos, os 
missionários salesianos registraram, em 1907, cerca de 3000 Bo
roros: 200 para Meruri, 150 para a Colonia !maculada e 2600 para 
a regiao do rio Sao Lourenc;o (8:72). Em 1934, Baldus estima em 
menos de 1000 o número total de Bororo que vive a leste do rio 
Paraguai (5: 116). Em 1952, Saake dá um total de 700-1000 almas 
correspondendo aos remanescentes da tribo espalhados pela bacia 
do Sao Lourenc;o (10: I). Em 1959, Montenegro constata cerca de 
99 habitantes para Córrego Grande (Koroge E-ke Paru), 67 para 
Tori Paru (antiga Colonia Teresa Cristina) e 103 para Utugu-kuri 
(Pirigara), num total de 269 Bororos para a área do Sao Louren-
c;o (7: 5) . Em 1964-1965, Cracker encontra 15 Bororos em Jarudori 
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(rio Vermelho) e constata a dissoluc;ao da aldeia do Kejari visitada 
por Lévi-Strauss em 1936, cujo contingente foi absorvido pelas al
deias de Tugo Paru (Tori Paru para Montenegro) e Koroge E-ke 
Paru, a primeira habitada por 45 e a segunda por 90 Bororos, num 
total de 150 habitantes. Em 1970, constatamos a absorc;ao de con
tingentes de Tugo Paru pela aldeia do Córrego Grande, em 1971, 
Hartmann registra a vinda para Meruri de contingentes de Bororo 
do Po boj ari. 

Os autores sao unanimes em confirmar a existencia de aldeias 
densamente povoadas no passado (12: 232), formadas por diversos 
anéis de casas concentricos, esparramadas pelo vasto território tri
bal (3: 10, 11: 8-10). A reducao demográfica que acompanhou a 
drástica reducao das terras tribais após o povoamento do sertao 
matogrossense pelos civilizados, tende a extinguir rapidamente os 
poucos remanescentes da tribo. 

2. A ALDEIA 

Apesar do decréscimo populacional, os Bororo nao dissolveram 
as suas aldeias. Estas, apesar de cada vez menos numerosas, repre
sentam o princípio básico de reaglutinac;ao dos individuos frente 
as contingencias catastróficas do contacto. A viabilidade da per
si.itencia das aldeias decorre, entre outras coisas, de sua importan
cia adaptativa pois sao o reduto de homens cac;adores. 

O território tribal é ecologicamente diversificado. Predominam 
dois tipos de vegetac;ao: as florestas de galeria, no passado muito 
ricas em ca~a, propícias ao cultivo dada a presen~a de solos úmidos 
vizinhos aos rios e campos cerrados e cerradóes de terrenos areno-. 
sos, profícuos em espécies animais e vegetais (2) . 

A cac;a e a pesca sao culturalmente mais valorizadas do que 
a coleta e o plantio de milho, cabacas, pés de urucu, algodoeiros, 
mamoeiros, bananeiras, arroz, batata doce, cana de ac;úcar, etc. 
Os Bororo e, principalmente os homens, consideram as atividades 
do cultivo como concessóes feítas as exigencias de sobrevivencia, 
mas nunca como algo digno de maiores empenhos tal como o pre
conizamos missionários e os agentes governamentais. 

Apesar de restritos a pequenos territórios, os Bororo persiste~ 
nas suas ca~adas e nos seus "passeios", enfrentando qua1squer d1-
ficuldades. 

Durante os primeiros contactos, os civilizados - os Barae - . 
chegaram a respeitar a eficiencia com que os Bororo ,.-- os Boe -
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lutavam contra os seus inimigos (1, 3, 14). As emboscadas, cercos 
e demais técnicas de luta além da excelencia dos guerreiros, toma
vam a luta contra os Boe tarefa árdua e longa. As incursoes contra 
os Barae foram abandonadas após a pacificac;ao o que nao sucedeu 
as grandes cac;adas coletivas sempre ritmadas pela morte dos mora
dores das aldeias. As cac;adas precedidas por longos cantos e pin
turas visando a p~otec;ao contra os maus espíritos, os bope, visa
vam abater um animal que, oferecido aos enlutados, lhes compen
sava a morte do parente. 

As incursoes de cac;a constituem, portanto, um modo específi
co de lidar com o problema da morte, razao pela qual apesar da 
escassez de animais, da despopula~ao e da redu~ao do território 
de ca<;a, os Boe persistem em nao ser agricultores em detrimento 
dos esfor<;os por parte dos civilizados em interessá-los pelas lides 
agrícolas. 

A aldeia bororo ou - ba - idealmente construída em terreno 
ligeiramente inclinado para oeste próximo a um curso d'água, é 
formada por um conjunto de choupanas que, tradicionalmente dis
postas em círculo, circundam urna grande choupana central, a 
casa dos homens. Em termos ideais, o curso do Sol divide a roda 
das casas em do is semi-círculos ou lados: um ao sul, formado pelas 
choupanas Tugarege, e outro ao norte, formado pelas choupanas 
Ecerae (1: 434-435, 3: 7-10). O mesmo eixo leste-oeste divide tam
bém a casa dos homens - o bai mana gejewu (a choupana sobre 
o pátio) internamente diferenciado em dois setores: um ao sul, 
ocupado pelos homens Ecerae, outro ao norte, ocupado pelos ho
mens Tugarege. Do lado oeste, fora da roda das choupanas - os 
b~i~doge -, há urna área circular denominada aije muga. ligada ao 
patio ou bororo por meio de um caminho denominado aije rea ou 
a roe e-rea ( caminho das almas). 

Cada lado ou semi-círculo de choupanas é subdividido em di
versos setores de terras sobre os quais sao construídas as diversas 
choupanas. As choupanas pertencentes aos chefes tradicionais da 
aldeia sao construídas sobre terras localizadas nos dois extremos do 
semi-círculo Ecerae. Ternos portanto, as choupanas dos. Baadoje
bage Cobugiwuge, os construtores da aldeia de cima, localizadas 
no extremo leste, e as choupanas dos Baadojebage Cebegiwuge, os 
construtores da aldeia de baixo, localizadas no extremo oeste. Já 
os Kie, os antas, e os Bokodori, os tatu-canastras, as possuem loca
lizadas a esquerda dos Baadojebage Cebegiwuge e a direita dos 
Baadojebage Cobugiwuge respectivamente. Por sua vez o semi
círculo Tugarege é subdividido nos seguintes setores: Paiwoe, os 
bugios, a esquerda dos Baadojebage Cobugiwuge, os Apiborege, os 
donos da palmeira acuri, junto aos Paiwoe, os Aroroe, os larvas, 
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junto aos Apiborege e os Iwagududoge, os gralhas, entre os Aroroe 
e os Baadojebage Cebegiwuge (vide figura 1). 

, Cada setor de terra~ P?de . . ter urna ou mais choupanas cons
truidas segundo as con t1ngencias demográficas de cada aldeia. os 
construtor~s das ald.eias devem. indicar o ll.~gar das choupanas após 
a constru~ao do ba1 mana ge1ewu, arran10 este que persiste nos 
acampamentos - maguru -, feitos durante a esta~ao seca quan
do homens e mullieres se dedicam a pesca e a coleta de frutos pal-
mitos e mel (1: 778, 3: 9). ' 

O contingente humano associado a cada setor de terras cons
tituí um cla (1: 434-444, 2: characteristics of Bororo clans, 3: 2-5, 
7: 9-11, 16: 270-271). Cada cla possui um conjunto de espécies na
turais, animadas e inanimadas, chamadas aroe ou iedaga-mage 
configurando o seu patrimonio de cantos, dan<;as, enfeites, armas e 
demais objetos, além de nomes pessoais e primazias sobre determi
nadas matérias-primas (vide Quadro das Espécie,s Clanioas no Apen
dioe 1). 

A crian~a pertence ao lado e ao obe de sua mae. A residencia é 
preferencialmente matrilocal para a mulher e uxori - ou avun
culocal para o homem. Este vai residir na choupana de sua esposa 
após ter morado no bai mana gejewu, dentro das atividades mas
culinas e dormitório dos !pare, os jovens solteiros (1: 448-449, 2: 
cap. 3 e 4, 3: 14-21, 4: 619-623, 635-638). Sao apenas os Ime, ho
mens casados, que temo direito de dormir nas choupanas da peri
feria, ocupadas por suas esposas. 

O bai mana gejewu também representa o lugar preferido para 
certas dan<;as e cantos relacionados comas espécies clanicas, para 
a fabricac;ao dos enfeites e para a distribuic;ao cerimonial do ali
mento. Nestas atividades ressalta a importancia dos Baadojebage 
que coordenam as principais atividades cerimoniais: Bakorukudu, 
chef e máximo dos Baadojebage Cebegiwuge (os construtores de 
baixo) , proclama as danc;as dos aroe e os banquetes comunais f ei
tos dentro do bai mana gejewu, enquanto Akaruio Bokodori, chefe 
máximo dos Baadojebage Cobugiwuge (os construtores de cima), 
proclama os cantos de cac;a e pesca ligados aos funerais. Os Baa
doj ebage também presidem as cerimónias de iniciac;ao ou perfura
~ao dos jovens, o !pare enogwa porododu (a cerimónia de perfura
<;ao do lábio inferior dos meninos), o !pare envia porododu (a ce
rimónia da perfura~ao dos lóbulos das orelhas de meninos e me
ninas), o !pare ekeno porodoru (a cerimónia da perfurac;ao do septo 
nasal dos jovens pais) além da cerimónia de amarrac;ao dos estojos 
penianos, o !pare eno o badodu (1: 624-642, 2: 76-82, 3: 26-27). 

Os Baadojebage ou seus substitutos, sempre homens importan
tes da aldeia, Boe eim·ejerage (chefes dos Boe), também devem rea-
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lizar os discursos noturnos em que se critica veladamente alguma 
infra~ao cometida por algum membro da aldeia. Os Boe eimeje
rage sao escolhidos entre os homens maduros, os Ime, nunca entre 
os !pare que sao física e moralmente treinados pelos mais velhos. 
Ime e Ipare reúnem-se no bai mana gejewu, lugar comumente nao 
frequentado pelas mulheres excetuando-se certas cerimónias liga
das ªº funeral ou as determinac;oes dos mais velhos quando sao 
raptadas pelos !pare da aldeia e sexualmente usadas dentro do bai 
mana gejewu (4, 17). 

Os parceiros sexuais e cónjuges sao preferencialmente recru
tados entre representantes de lados diversos o que nao impede a 
ocorrencia de unioes legais entre homens e mulheres pertencentes 
ao mesmo lado (1: 449-451, 2: cap. 3 e 4, 3: 18-20). 

O liame entre os cónjuges repousa sobre a traca do alimento de
nominado Boe e-ke (o alimento dos Boe - vide Apendice 3) que, 
sendo acessível a todos, se diferencia do Bope u-ke (o alimento do 
bope, espírito mau e perigoso) que para ser consumido deve ser 
benzido pelo bari que treinado nas lides com o bope, deve purificá
lo antes que possa ser preparado e consumido pelos Boe. Consumir 
o bope u-ke sem a interferencia do bari representa decretar a sua 
própria marte, razao pela qual os Boe nao se arriscam a faze-lo Obe
dece-se ao bope quando exige a inutilizai;ao de choupanas, armas 
e objetos de um defunto além da cac;ada cerimonial de um animal 
oferecido como retribuic;ao - mori - aos enlutados visando resta
belecer a paz entre os moradores da aldeia. 
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CAPÍTULO I 

1. BALANCO CRÍTICO DAS PRINCIPAIS CONTRIBUI~óES 
BIBLIOGRÁFICAS AO, ESTUDO DA ORGANIZ.A:C.A.O 

SOCIAL DOS BORORO 

Os índios Bororo vem sendo estudados desde fins do século pas
sado. Os primeiros levantamentos datam da visita de Karl von den 
Steinen (4), Koslowski (18), Koch (19), Cook (20), Frie e Radin 
(6) e Petrullo (41). 

As informac;oes mais detalhadas foram obtidas pelos missio
nários salesianos (Colbacchini, Albisetti, Tonelli, Venturelli - 1, 
la, 3, 3a. 8, 21, 22 e 23) que desde inícios do século até nossos 
dias vem publicando obras de grande valor etnográfico, inspiran
do trabalhos interpretativos tais como os de Haeckel (24), Lo
wie (25), Baldus (5), Mussolini (26), Schaden (27), Fernandes 
(38) e Batelli (29). Dispomos também das contribui<;oes de Lévi
Strauss (12, 16, 16a, 30, 42), Cruz (14, 31, 32, 33, 34, 35), Barbosa de 
Faria (11, 36), l\1aciel de Souza (37), Oberg (39), Kozak (40), Mon
tenegro (7),Crocker (2, 17,28),Drumond (104) eHartmann (105). 

A organizac;ao social dos Bororo Orientais foi interpretada de 
acordo com posic;oes metodológicas das mais diversas. 

Os trabalhos dos missionários salesianos predominantemente 
descritivos ressaltaram diversas conexoes que tem sido aproveitadas 
pelos etnólogos, tais como a oposic;ao entre o bari (representante 
do bope) e o aroe etawara are (representante dos aroe clanicos), a 
relac;ao mágica entre os nomes pessoais e o destino dos indivíduos, 
as formas de distribui~ao do alimento e suas implicac;oes sobrena
turais, a conota~ao mágico-ritual das cac;adas e a relac;ao profunda 
entre cultura material e instituic;oes sociais. 

Dada a grande consistencia do material fomecido pelos mis
sionários, f oi possível a outros pro por urna série de problemas d:e 
interpreta~ao etnológica. Um destes autores, Lévi-Strauss, reall
zou, em 1936, urna viagem a aldeia Bororo do Kejari onde chegou 
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a resultados interpretativos diversos, visto tratar-se de outra al
deia e de outras condic;é5es de observac;ao. Desprezando a limitac;ao 
das condi~é5es da pesquisa realizada por Lévi-Strauss autores tais 
como Lowie, Haeckel e Radin equiparam as contribuic'oes missioná
rias as de Lévi Strauss, apesar deste nao ter estudado os Bororo das 
missé5es e os missionários nao terem formulado o seu material em 
termos etnológicos. Finalmente, vemos como o esquema de inter
p;et~c;ao pr~~osto por L~vi~Strauss. acabou senda o ponto de refe
rencia especifico nas polermcas mais recentes relativas ao estrutu
ralismo ?ª Antropologia (cf. citac;é5es de Maybury-Lewis, 43), en
quanto e exatamente o esquema proposto pelos missionários aba
se .de ref ere~c.ia p~ra o t,r~balho de C~ocker, único trabalho de pes
quisa etnologica sistemat1co a respeito da organizacao social Bo
roro. 

. Croc~~r reto~a o esquema da. divisao da aldeia publicado na 
E:r:c1clope~ia e define de modo ma1s preciso as relac;oes entre sub
clas e unidades menores, ao seu ver, matrilinhagens denomina
d~s .Je. Além.disso,.p~e e!Il dúvid"a um ponto cruc ... ial do esquema de 
Levi-Strauss. a ex1stenc1a de tres grupos endogamicos que ao ver 
do autor frances constituem a realidade estrutural de um sistema 
formulado em termos duais (16a). Segundo Crocker o funciona
~ento do sistema de alianc;as matrimoniais se explic~ pelo prestí
g10 social e nao pela triparticao de aldeias (16) ou clas (16a). 

~á Mo~tenegro critica Lévi-Strauss pela demasiada enfase na 
considerac;ao dos .sub-e las que seriam manif estac;é5es do funciona
m~n~o dos tres. grupos ~ndog~micos (7: 14-18) e propé5e a divisao 
triptica da alde1a em cüis de cima, do meio e de baixo baseando-se 
na es.tru~ura .ec~nor;iica. Os territórios de ca~a, pesca, coleta e 
plan.tio sao distr1bu1dos de acordo com a localizacao dos clas na 
aldei~. A. l?cali~ac;ao geográfica seria responsá vel pelas alianc;as 
matrimoniais: clas de montante casariam com clás de montante 
cl~s de jus~nte coi:i clas de jusante, enquanto os Baadojebage e o~ 
clas do me10 func1onariam como reagrupadores ligando os de ci
ma aos de baixo (7: 16-17). 

. Apesar de sugestiva, nao conseguimos observar a divisao tríp
t!ca ao nív~I. da aldeia "claramente revelada, mesmo por urna aná
h~e s~perf1c1al" nos levantamentos feitos por Barbosa de Faria, 
tao evidente para Montenegro (7: 11), nem julgar como demons
trada a sua hipótese devido a falta de dados empíricos que a funda
mentem. 

. Interessante é ressaltar o interesse que autores tais como Lé
~i-Strauss!. Montenegro ~ Cracker evidenciaram, com relac;áo a 
compa:_acao de seu i:i~ter1al de campo como de outros pesquisado
res. Nao se pode ex1g1-la por parte dos missionários mas sim por 
parte dos etnólogos. ' ' 
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A riqueza de material publicado sobre os Bororo fica de certo 
modo periférico aos interesses teóricos. Náo queremos dizer com 
isto que devamos recair num empirismo total nem que os esquemas 
propostos pelos representantes do moderno estruturalismo na An
tropologia (Leach, Needham, Dumont, Maybury-Lewis) nao sejam 
de grande utilidade. Queremos dizer apenas que, por contingencias 
históricas, a corrente do pensamento estruturalista que emergiu 
com Lévi-Strauss se valeu do material Bororo como mera ilustra
cao de preocupa~oes demasiadamente amplas e especulativas para 
os etnólogos. Nao devemos esquecer que Lévi-Strauss visa entender 
os fenómenos da Cultura e do Homem na dimensáo mais ampla pos
sível (44). Nesse intuito, o "modelo" nao é apenas válido para os 
diversos níveis de urna mesma cultura, podendo ser aplicado a cul
turas das mais diversas (30), já que se trata de compreender as 
bases epistemológicas do comportamento do Homero e nao se tra
ta de compreender "homens" diferenciados por padroes de conduta 
empiricamente observáveis. Lévi-Strauss parte de certas unidades 
de referencia de natureza funcional sem importar-se muito com 
elas j á que tais aglomerados de fatos adquirem sentido apenas 
quando inseridos no 'modelo" ou estrutura subjacente. Esta cons
titui sempre urna matriz lógica que nao deve ser confundida comas 
manifestac;é5es concretas dos fenómenos. Já os aglomerados de fa
tos sao estabelecidos e testados pelos etnólogos, cabendo a eles de
monstrar a aplicabilidade das sugesté5es formuladas pelos modelos. 
Por es.tas razé5es as formulac;é5es de Lévi-Strauss nao podem ser tes
tadas em si mesmas, já que fazem parte de um esquema supra-cul
tural, diverso daquele dos etnólogos que podem e devem trabalhar 
com "conceitos". Em suma, para Lévi-Strauss a comparac;ao entre 
Bororo das missóes e Bororo do Kejari nao foi necessária nem cru
cial. 

Contudo, nao é isto que justifica certas omissoes de material 
por parte de Montenegro e de Cracker. Como já dissemos, Monte
negro propé5e uma hipótese que náo é demonstrada explicitamen
te, o que nos impede de aproveitá-la. No caso de Cracker, a com
preensao da vida social da aldeia do Córrego Grande náo leva em 
conta a discus..sáo das variac;oes entre as aldeias por ele próprio 
constatadas. O autor aceita o esquema de aldeia publicado na En
ciclopédia I considerando-o um "modelo" para todas as aldeias dos 
Bororo. Ora, os próprios missionários redefiniram diversas vezes os 
seus esquemas das aldeias (3, 22, apud 29) razáo pela qual a versáo 
da Enciclopédia deve ser vista com cautela. Todavia, nao é este o 
objetivo de Cracker que se concentra na análise do funcionam,ento 
da vida social concebido sob a forma de direitos e deveres rec1pro
cos entre os parentes. O autor demonstra que o sistema de rela
cionamento Bororo tal como se manifesta na terminologia é do 
tipo "two-section" (biseccional), refletindo a divisao entre a meta-
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de dos Ecerae e a dos Tugarege. Ao seu ver, o emprego dos termos 
de relacionamento nao é afetado pela co-residencia, a classifica~áo 
dos parentes, principalmente os de mesma metade, se baseia nas 
diferenc;as de idade. Nas gerac;óes ascendentes, a terminologia 
apresenta características Crow (enfase na patrifilia~áo em detri
mento das qualidades bi-seccionais características as gera~óes sub
sequentes). Os primos cruzados tracados patrilinearmente sao as
similados ªº pai e a tia paterna enquanto os tr~ados mat~ilinear
mente sao assimilados a primeira gerac;áo descendente da metade 
de Ego, o que coincide comas conclusóes de Montenegro (7: 20-22). 
O casamento acorre entre primos cruzados bilaterais e ressalta as 
obriga<;óes entre cunhados e cunhadas. Ocorre também a associa
c;áo de cada termo com outro da mesma categoria, mas de sibling 
de sexo op_osto _formando _pare~ tais como iedaga (irmao da mae) ¡ 
muga (mae), iogwa (pa1) / imarugo (irmá do pai), ivie imedu 
(irm~~ mais novo) / ~vie aredu (irma mais nova), utilizados para 
class1f1car parentes distantes, parentes rituais ou para expressar 
cortesía (2: 256-275). 

Além do sistema de relacionamento, Cracker nos apresenta um 
esquema baseado no arranjo de nomes diferenciados em termos de 
prestígio social é feíta por intermédio de unidades denominadas le 
grama 4). A conciliac;ao entre o relacionamento e o sistema de 
prestígio social é feíta por intermédio de unidades denominadas le 
(nome) que, ao seu ver, constituem "matrilinhagens" conceitual
mente e etnograficamente constatáveis (2: 111/ 115-116). A aldeia 
é vista como urna reuniáo ordenada de le ou grupos de descenden
cia real ou fictícia que, hierarquicamente ordenados entre si con-
figuram os sub-clas, clas e metades. ' 

Mesmo assim, nao fica muito clara a interrela~ao entre siste
ma de relacionamen to e o esquema de no mes da aldeia que nem 
se~pre .ocorrem sob a forma de matrilinhagens e, como se verá 
ma1s ad1ante, nao constituem apenas grupos de descendencia. 

Albisetti mostra que os nomes de grande prestígio tendem a 
ocupar lugares adjacentes no círculo do esquema da aldeia (22). 
c_roc~er, apesar de constatar a distribui~áo diferencial do prestí
~10 nao se preocup~ como problema. Focaliza apenas a hierarquía 
interna a cada cla, em detrimento de aglomerados interclanicos 
basea~os no prestígio empíricamente constatados, responsáveis pe
la fl~1~ez e flexibilidade dos arranjos das rela~óes humanas. O au
tor _insiste em q1:e os clás sejam unidades incomparáveis entre si, 
razao pela qual nao se preocupa com aglomerados interclarucos, sus
tenta a natureza simétrica das relac;óes entre as metades e conside
ra as ado<;óes clanicas e os casamentos endogamicos, borrando as 
categorías, sub-clas, clás e metades como consequencias da ruptu
ra de padróes tradicionais acarretadas pelo contacto. 
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Ora, Lévi-Strauss, apesar de nao prosseguir em suas investi
ga~óes etnológicas relativas aos Bororo, ressalta as dificuldades 
inerentes as tentativas de interpretac;ao do sistema de relaciona
mento destes índios a partir da análise formal da terminología e 
mostra que nem sempre as metades se baseiam em reciprocidade 
simétrica, podendo ocorrer a subordinac;ao de urna delas com base 
em idéias de natureza mística (42: 267-268). 

Torna-se imprescindível por.tanto iniciar a investiga~ao dos 
problemas ligados ao sistema de relacionamento a partir de dados 
relativos ao prestígio social, a vida cerimonial, as idéias de nature
za mística e a estratégia de emprego dos termos de relacionamento, 
antes de propor um "modelo" ou qualquer outro tipo de explica<;áo 
para a organiza~áo social dos Bororo. 

Tanto Lévi-Strauss quanto Crocker partero de nomes pessoais 
tratados como mera ilustra~áo de esquemas de interpreta~áo níti
damente definidos; Lévi-Strauss visando demonstrar a validade da 
teoría das alian~as (46), Crocker ressaltando a estrutura das me
tades, clas e sub-clas e os processos de funcionamen to a ela asso
ciados. 

Esquecem os autores que os nomes, além de aspectos da es
trutura de relacionamento, possuem também atribui~óes culturais 
próprias tais como conota,cóes espaciais ( cf. 22), aspectos de cul
tura material, implicac;óes mitológicas, etc. Os le ou nemes pe
ssoais entre os Bororo, se forem considerados como ponto de parti
da para a investigac;ao, acarretará.o, evidentemente, técnicas e re
sultados de interpretac;áo diversos, na medida em que associadas a 
conteúdos culturais, envolvem outro nível de considera~ao dos mes
mos problemas. As categorías de relacionamento e as trocas de 
conjuges evidentemente influenciamos nemes pessoais, mas nada 
nos impede de fazer o caminho inverso. Quais as influencias dos 
nomes sobre o sistema de relacionamento, a distribuicao do prestí
gio e os processos de produc;ao e reprodu~áo humana? Nao se tra
ta aqui de invalidar as interpretac;óes propostas pelos autores. 
Trata-se apenas de iniciar a pesquisa a partir de um outro ponto 
de vista: o de que os nomes nao constituem mero reflexo de estru
turas formais derivadas do relacionamento ou das alianc;as, mas 
representam um momento de cria~áo cultural. Os Bororo nao sao 
apenas reflexo de um sistema abstrato formulado pelos etnólogos. 
Sao, antes de mais nada, agentes de reflexáo, criadores de cultura, 
conscientes dos problemas ligados a sua sobrevivencia como ho
mens, planej adores da vida social de suas aldeias. 

Nao podemos desprezar o fato de que os nomes Bororo, utili
zados por todos os autores para a constru~áo dos seus esquemas de 
interpreta~ao, nao foram jamais explorados sistematicamente, 
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quer sobo ponto de vista etnológico quer sobo ponto de vista lin
guístico. Dada a variedade de nomes Bororo e o desconhecimento 
das regras ligadas ao seu emprego, resolvemos iniciar nossa inves
tiga<;ao. E, mais do que isso. As concessoes exigidas pelo contacto 
interétnico refletida principalmente pela redu<;ao das atividades 
manufatureiras tradicionais e ausencia de muitos enfeites produ
zidos no passado, nao conseguiram solapar o sistema de cren<;as 
que fundamenta a outorga<;ao dos nomes. Os Bororo continuam 
batizando as suas crian<;as segundo os padroes tradicionais, ape
sar da ambigüidade emocional acarretada pelo ato da perfura<;ao 
do lábio dos bebes, principalmente em aldeias onde as transforma
<;6es foram mais profundas. Para os Bororo as emo<;oes e dúvidas 
real<;adas pelas influencias do civilizado ainda nao conseguiram su
plantar a idéia de que a realiza~ao da cerimónia de perfura~áo se
ja imperiosa exigencia da própria condi<;áo humana. 

2. O ESTUDO ANTROPOLóGICO DOS NOME'S PESSOAIS 

Nao é facil apresentar um resumo das principais contribui<;6es 
antropológicas neste assunto, dada a sua grande heterogeneidade. 
Apresentaremos urna Síntese das principais contribuic6es desde 
1876, ano em que Richard Andree publicou artigo que prenuncia as 
principais preocupacoes ligadas ao assunto ( 47). 

Segundo Fabian (48), as tentativas de interpreta~áo das "re
la<;oes de nomes", isto é, as rela~óes entre nomes pessoais e formas 
de comportamento social, se inserem num gradiente de varia<;6es 
contidas entre dois polos de referencia: o primeiro, o da interpre
ta<;ao dos nomes como símbolos de indivíduos concretos, baseados 
na idéia das rela~oes mágicas entre a pessoa e o seu nome; o segun
do, o da interpreta~áo dos nomes como categorías de classifica~áo 
social. 

2.1 - Nome.s e pessoas 

Frazer e Radcliffe-Brown (49, 50) real~am a importancia 
e influencia das conexóes mágicas entre nomes e pessoas para o 
funcionamento da vida social. 

De modo geral, fora do contexto de nossa civiliza~ao evita-se 
pronunciar os nomes dos indivíduos (47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61). Esta discre<;áo é exacerbada após a morte do indi
víduo quando o seu nome se converte em tabu ( 47, 62, 51, 63, 53, 54, 
55, 64). 

-30-

Os nomes sao geralmente utilizados em contextos cerimoniais 
quando outorgados aos indivíduos e sao proclamados pelo padrinho 
vistos como expressao do mundo sagrado dos ancestrais. ' 

A escolha do nome pode ser feita mediante o emprego de orá
culos ou mediante preferencia dos parentes da crian~a. 

A cerimónia da nomina<;ao ou batizado é geralmente associa
da a troca cerimonial de comida e a outorgacao de enfeites ou 
quaisquer outros objetos de grande valor por parte dos padrinhos. 

O nome é visto como urna garantía ao bom desenvolvimento 
do indivíduo que, desenvolvendo-se sob os aspectos mais diversos, 
recebe nao um, mas diversos nomes outorgados por ocasiao das ce
rimónias de iniciacao. No caso de doenca da crian<;a, muda-se-lhe 
o nome visando afastá-la da má influencia dos espíritos. 

Como garantía de vida, os nomes representam um modo espe
cífico de integrar o indivíduo na rede da distribui~ao dos direitos e 
deveres sociais. Esta, longe de ser equitativa, ressalta padroes de 
desigualdade entre velhos e jovens, mulheres e homens, maduros 
e imaturos, refletidos nas formas de tratamento interpessoal. As
sim, o emprego de nomes pessoais tende a ser lícito de superior pa
ra inferior, nunca em sentido inverso quando passa a representar 
desrespeito ou ofensa. As proibi~oes ligadas ao tratamento, pelos 
nomes pessoais podem ligar-se a urna série de outras regras de eti
queta tais como a postura do corpo, gestos, entonacao da voz, pa
droes de conduta alimentar e sexual. Em suma, os nomes pessoais 
devem ser usados segundo o contexto do "bom tom" e da elegan
cia, padroes de expectativas que vao caracterizar como humanos 
os membros da comunidade que os respeita. 

A exigencia das regras de etiqueta tem sido interpretada com 
base nas tensoes internas ao grupo. Há urna rela<;ao clara entre 
a etiqueta interpessoal e as formas de controle social. Evans-Prit
chard (65) ressalta a correlacao entre vida cerimonial e licencio
sidade. Dada a rela<;ao entre vida cerimonial e nomes pessoais, o 
pronunciamento dos nomes se insere num contexto de "liberda
des" geralmente prescritas por ocasiao de grandes tensoes na co
munidade, acarretadas por mortes, perdas de colheitas, falta de 
chuvas, tarefas económicas comunitárias longas e extenuantes. 
Nestas ocasioes, os indivíduos devem fazer o que nao poderiam ou
sar em condi<;oes de vida rotineira. A licenciosidade pode manifes
tar-se por meio do emprego de nomes e dos cantos quando sao per
mitidas formas de auto-vangloriacao e agressividade mútua resul
tando por vezes em "roubos" de nomes (66). 

Em suma, o emprego dos nomes pessoais se circunscreve a oca
sioes cerimoniais, a fim de impedir a emersao de conflitos intra-
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comunitários (79, 82). Por esta razao, os nomes sao geralmente 
substituídos por apelidos, termos de relacionamento e tecnónimos 
característicos a etiqueta extra-cerimonial. 

Apelid08: Também denominados "nomes-de-ridículo" (apud 83), 
de cunho pejorativo, representam um modo, e~iciente de dem~n~
trar a reprova~ao do grupo perante certos hab1tos ou caracterISt1-
cas do indivíduo tidas como indesejáveis. O emprego dos apelidos 
é mais difundido do que o dos nomes pessoais pois, possuindo co
notac;oes jocosas, evidenciam intenc;oes pacíficas de re~acionam~nto 
social contrastando nitidamente com o "tom" agress1vo assoc1ado 
aos nomes que tendero a expressar divergencias mais sérias, tais 
como conquistas, guerras e brigas (56, 59, 66, 67). O emprego dos 
apelidos permite o jog,o de oposic;oes entre os indivídu~s, ma~ co~
nado dentro de certos limites que, expressos por relac;oes peJOrat1-
vas, condenam que baja o sarcasmo rude ou grosserias entre osan
tagonistas. 

Termos de reZ(l)ciona,mento: Foco privilegiado da aten~áo dos etnó
logos, os termos de relacionamento (term?s d~ p~rentesco) tem 
sido estudados sob o ponto de vista de suas impllcac;oes para a con
duta social. As interpretagoes iniciais baseadas em levantamentos 
etnoO'raficamente ricos, visando a ilustrac;áo de relac;oes de paren
tesca° díades foram cedendo a interpretac;oes mais formais e, por 
isto mesmo, mais vazias de conteúdos culturais, que visavam a ela
borac;áo de "tipos" e de "estruturas", cuja validade devia ser rede
finida em cada caso concreto. A terminologia de parentesco cons
tituía cada vez mais um fim em si mesmo do que um meio para 
aprof~ndar a análise de padroes de comportamento humano. A fim 
de entender a lógica dos processos subjacentes aos diversos "tipos", 
surgiram os "modelos", baseados na universalidade dos proce~sos de 
troca social, demasiado abstratos para elucidar problemas llgados 
a . conexoes funcionais específicas. 

Importante é ressaltar que os termos de parentesco constituem 
um padrao de categorias de classificac;ao multidimensional, mais 
manipulado pelos indivíduos segundo variac;oes do seu contexto so
cial do que seguido como exigencia ou prescric;ao de comportamen
to (68, 69). Representam constru~oes culturais indissoluvelmente 
ligadas ao mundo dos símbolos (70) e, como tais, devem ser inves
tigados nao apenas sobo ponto de vista de sua estrutura, mas ta~
bém das regras que presidem ao seu emprego. Os termos. de r~Ia~1~
namento sao geralmente exigidos para o tratamento inter1nd1v1-
dual em situac;oes de desigualdade social quando, em vez, ~e nomes, 
sao utilizados visando ressaltar a intencionalidade pac1f1ca entre 
os indivíduos sem a conotac;ao pejorativa associada ao emprego dos 
apelidos. 
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Tecn6nimos: Também denominados "nomes-de-recompensa" (apud 
83), representam urna combinagao de nomes, com termos de paren
tesco. Designam, por exemplo, um adulto pelo nome do seu filho. 
Contém conota~oes sociais explícitas, o que nem sempre acontece 
comos apelidos, nomes e termos de parentesco, cujas implica~oes 
sociais devem ser explicitadas pelo investigador. 

No caso dos Penan estudados por Needham ( 55), os tecnóni
mos sao usados após o nascimento de um filho enquanto os "no .. 
mes de morte" o sao após a morte de um parente. A descri~ao por
menorizada do entrejogo entre nascimentos e mortes explica o 
"eclipse" de determinados nomes por determinados períodos de 
tempo. De modo geral, constata-se que a suspensao do tabu do 
nome do morto coincide com o fim do ciclo funerário e que os no
mes pessoais e tecnónimos emergem ciclicamente das cerimónias li
gadas a alternancia entre vida e morte. No caso dos Balineses es
tudados por Geertz ( 57), os tecnónimos sao analisados em termos 
de sua fun~ao niveladora no contexto de funcionamento das pe
quenas comunidades balinesas em oposi~ao as fun~oes hierarquiza
doras dos títulos honoríficos e nomes pessoais da gentry balinesa. 
Os aristocratas sao excluídos do conselho local em que predominam 
as formas de tratamento igualitário, baseadas nos tecnónimos fre
quentados pelos homens comuns. Os. tecnónimos, a m~dida em 
que acarretam a fusao dos diversos grupos de ~e~c~ndenc1a em ~a
madas de idade relativa, conferem grande flexib1lldade ao func10-
namento da organiza~ao local, opondo-se a organiza~ao rigidamen
te patrilinear da rede de rela~oes supra-comunitárias dos aristocra
tas. Geertz ressalta também que urna das consequencias da tec
nonímia é representada pela amnésia com rela~ao aos aspectos do 
passado, tais como genealogia, títulos e origens e que os no!Iles 
pessoais e demais especifica~óes genealógicas constituem man1fes
tag6es da distribui~ao do prestígio social. 

Os nomes pessoais surgem geralmente sob a forma de aglome
rados constituindo patrimonio de determinados grupos ou catego
rias sociais. Simbolizando direitos e deveres sociais, os contingen
tes de nomes sao desdobrados de acordo com as contingencias de
mográficas de cada unidade possuidora de nomes (56, 59, 63, 73, 74, 
54, 75, 76, 80). 

Os nomes sao escolhidos segundo certas ordens de seqüencia, 
ciclos ou ritmos de alternancia, expressáo do tempo cultural (71) · 

A outorga~ao de nomes envolve semp~e ~m elemen:c:> devalo
rizagao. Os títulos (patronímicos, matron1m1cos, honor1f1cos) ten
dem a ser transmitidos para os primogenitos. 

Desta forma, a outorga~ao dos nomes pode acarretar a ~ivisáo 
do grupo de irmaos consanguíneos em representantes de ma1or ou 
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menor prestígio social e a intensifica~ao da solidariedade entre in
divíduos de origens diversas, que se consideram "irmaos" pelo fato 
de participarem da mesma unidade detentora dos seus nomes. A 
distribui~ao dos nomes nao ressalta conexóes genealógicas, mas 
formas de solidariedade que extravazam aos grupos de descenden
cia real ou classificatória, propiciando a forma~ao de núcleos em 
termos dos quais se aglutinam os indivíduos que podendo chegar 
a formar fac~óes acabam, por vezes, fragmentando os grupos ba
seados na descendencia (67, 72, 77, 78, 81). 

2.2 - Nomes e categorias de classifica~áo social 

Segundo Bateson (66) e Whitehead (75), os nomes constituem 
manifesta~ao do sistema de classifica~ao cultural permeando e in
fluenciando os processos de funcionamento dos grupos e associa
~oes humanas, ponto de vista posteriormente retomado e desenvol
vido por Lévi-Strauss (84, 85: cap. VII). Este interpreta os nomes 
pessoais como sendo categorías de referencia e classifica~ao social, 
a própria técnica de recrutamento de clas, metades ou quaisquer 
outros agrupamentos sociais. Os nomes podem ser outorgados se
gundo criac;oes livres do doador, tal como é o caso dos Hopi estu
dados por Voth (86), quando o nominador, identificando-se ao no
minado, associa este e a si mesmo a determinada classe, ou segun
do sequencias ordenadas de nomes pré-estabelecidos, imutáveis no 
tempo e no espa~o. 

Fabian visa aprofundar o estudo das relac;oes entre nomes e 
padroes de conduta social por meio do emprego de técnicas de aná
lise componencial ao estudo do parentesco dos !Kung Bushmen 
( 48) . Sugere a existencia de um "fa tor antroponímico": a infl uen
cia dos nomes sobre a conduta entre os parentes - avaliando-o em 
termos de sua expressáo na terminologia de parentesco, na rede 
de rela~oes jocosas e nos padroes de ca-residencia. O princípio sub
jacente ao "fator antroponímico" é o de que pessoas de mesmo no
me ocupam posi~oes identicas em certos setores do sistema de pa
rentesco. A sociedade !Kung pode ser considerada como um todo 
~omposto de linhas de nomes cujas relac;oes se expressam pela 
llnguagem do método generacional. Na tabula~áo genealógica de
vemos pois distinguir entre termos de parentesco obtidos pelo mé
t~do generacional a aqueles obtidos por homonomia. A perpetua
~ªº da sociedade !Kung depende do aprendizado por parte do in
divíduo de urna lista de nomes ligados a certos termos de parentes
co, cujo emprego configura os padroes de comportamento recípro
co dos seus membros. O emprego dos termos de parentesco basea
dos na considera~áo de nomes compartilhados entre gera~óes alter
nadas também é válido, além das barreiras comunitárias, funda
mentando a solidariedade tribal. A impossibilidade de estabelecer 
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uma rela~ao de nome acarreta a classifica~ao do visitante como 
"estrangeiro" ou inimigo. 

O grupo exógamo é definido como sendo a unidade de paren
tes que dá e recebe o nome representado pelos parentes próximos 
dos homónimos e pelos indivíduos que temo mesmo nome de um 
dos parentes próximos do indivíduo. 

Nas formas de coopera~ao económica, a continuidade dos gru
pos se expressa por nomes derivados de territórios de ca~a asso
ciados a um chefe. A aglomera~ao entre os parentes próximos do 
chef e com out ros aglomerados f armando a banda segue os mesmos . , . pr1nc1p1os. 

Em suma, os nomes constituem expressao de padróes de clas
sificac;ao cultural empiricamente constatáveis pelas formas de com
port_amento humano, altamente estratégicos a compreensao do sis
tema de relacionamento humano. 

Deluz, baseada em Fabian, desenvolve interessantes sugestóes 
ao mesmo tempo em que confirma o princípio da reaglutina~ao 
genealógica, acarretada pelo sistema de nomes pessoais entre os 
Guro da Costa do Marfim (59). Analisando os diversos aglomera
dos de nomes a autora delimita as tendencias implícitas ao proces
so de transmissao de nomes: conserva~ao, capta~ao e expulsao de 
nomes por intermédio dos casamentos dos membros das linhagens, 
além de ressaltar a estratégia implícita ao processo, racionalizada 
em termos da política de "nao perder nome". 

. O estudo dos nomes pode ser feito sincrónica ou diacrónica
mente. Existem nomes comuns e nomes exclusivos as diversas li
nhagens de nomes. As manifesta~oes locais, os nomes de urna al
·deia, nao coincidem como sistema formado pelo conjunto dos no
.mes de toda a popula~ao tribal. A homonomia implica em rela~0es 
de grande familiaridade entre os envolvidos, sempre estendida aos 
.parentes e aliados próximos. A reestruturac;ao genealógica acarre
tada pelo fator antroponímico opera em favor dos receptores dos 
nomes que, mais jovens, tem o direito de manter rela~oes menos 
formais comos siblings do doador homónimo, que lhes permite es
tabelecer relac;oes sociais vantajosas. A frequencia e recorrencia de 
certos nomes pode ser equacionada com a fixac;ao da populacáo em 
determinado território, fomecendo assim índices de conquistas, mi
gra~oes, alianc;as e infiltra~oes estrangeiras, opiniao compartilha
da por Elmberg, Walker e pelo geógrafo humano Zelinsky (77, 67, 
87) . 

·. Já Cunnison (88), cuja interpreta~ao nos parece mais adequa
da, propoe que os acontecimentos históricos nao sao retratados de 
.modo mecanico, mas sempre emergem do filtro da cultura em ques-
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tao. Os acontecimentos sao relatados por intermédio de urna série 
de "distorsóes" sob o ponto de vista do historiador, mas que cons
tituem o próprio objeto de análise do antropólogo. Os mitos, len
das, cantos e nomes pessoais requerem por isto tratamento cuida
doso, já que náo sáo meros veículos do passado, mas expressáo da 
interpretac;áo seletiva dos fatos, variável de cultura para cultura. 
Estudando as genealogias de sociedades heterogeneas (reinos), 
Cunnison ressalta a pouca profundidade das linhagens dos súdi
tos concebidas por intermédio de apenas tres tipos de parentes (tio 
materno, irmáo e filho da irma) que, evidentemente, nao corres
pondem a genealogias, mas a tipos de posic;ao social fundindo ve
lhos e jovens, vivos e mortos dentro de um mesmo processo de dis
tribuicao do prestigio social. Em contraste, as linhagens dos reis 
sao associadas a um maior número de geracóes cuja validade aber
tamente discutida na corte constrasta como sigilo e a reserva de
monstrada na discussao de assuntos ligados as linhagens dos ho
mens comuns. 

No que diz respeito ao estudo de nomes pessoais entre tribos 
brasileiras, dispomos dos dados de Karl von den Steinen e Kalervo 
Oberg sobre os índios do alto rio Xingu (89, 91), de Curt Nimuen
daju sobre os Tukuna (90), de Herbert Baldus sobre os Tapirapé 
(60), de Maybury-Lewis sobre os Xavante (61), de Grünberg sobre 
os Kayabi (96), todos trabalhos de natureza descritiva, inventá
rios de nomes carecendo de elaboracao sistemática, contrastando 
com os trabalhos mais recentes, ricos em interpretacoes e suges
t6es pertinentes ao assunto. Dietchy ressalta as relacoes entre no
mes pessoais e lac;os de amizade formal entre os Canela (95). Melat
ti aponta a importancia da dicotomia entre nominadores e genito
res, no que converge com Fabian quando este distingue "produto
res" de "nominadores" dos individuos de urna sociedade, dicotomia 
básica a configurac;ao do dualismo na sociedade e cultura Krahó 
(92, 93) . Lave, estudando os Krikati, diferencia entre atividades ce
rimoniais baseadas em nomes pessoais e atividades rotineiras basea
da na utilizac;áo de termos de parentesco, oposicao esta que per
meia a ac;ao e pensamento destes indios (101). Tumer, estudando 
os Kayapó, ressalta a divisáo entre nomes bons associados a ceri
mónias, e nomes de pior qualidade, náo associados a cerimónias, 
além de apontar a emersao de novos nomes a partir da fissáo do 
grupo da aldeia, cujas facc;oes s~ identificam por denominac;6es as 
mais diversas (100). 

As diversas interpretacoes sugeridas por estes autores revelam 
que o estudo dos nomes pessoais constitui um fulcro estratégico a 
investigac;ao etnológica, razao pela qual nos propusemos a anali
sar as implicac;oes sócio-culturais dos nomes pessoais entre os in
dios Bororo. 
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CONCLUSA.O 

Em resumo, a pesquisa bibliográfica dos estudos antropológi
cos relativos aos nomes pessoais, seja de sociedades tribais, seja de 
grupos pertencentes a civilizac;óes do presente ou do passado (98, 
99) revelou que: 

1) nao há cultura em que nao acorra o emprego de nomes 
pessoais. 

2) os nomes pessoais como parte do patrimonio de tradic;oes 
orais foram pouco estudados, a medida em que implicam da 
percepc;ao de nuances do comportamento ligadas a voz pou

cas vezes alcanc;ada pelo investigador. Foram apenas antro
pólogos tais como Malinowski, Sapir, Nade! e Bateson que, 
profundos conhecedores da língua nativa, perceberam a ex
traordinária riqueza das formas de tratamento interpessoal ex
pressa pelos contadores de histórias, cantores, oradores, curan
deiros, zombeteiros, ofensores e bufóes. 

3) os nomes pessoais podem ser analisados sbb o ponto de 
vista de suas func;óes, com base na teoria dos grupos de des
cendencia ou na das alianc;as, como também podem ser anali
sados como instrumentos classificatórios explicando urna sé
rie de nuances da conduta humana. 

4) os nomes pessoais podem ser analisados em termos do seu 
sentido educativo (83). Como qualquer outro fenómeno de
pendente da linguagem, os nomes devem ser apreendidos em 
termos das regras do seu emprego. E, se aceitarmos a iden
tifica~ao entre nome e pessoa, emergem u:r,na série de proble
mas ligados a compreensao do processo de socializa~ao sempre 
baseado na outorga~ao de "homes de ridículo" (apelid~s) e 
"nomes de recompensa" (tecnónimos), canalizando emoc;oes e 
comportamentos do individuo. Visando aproximá-lo de qua
lidades culturalmente selecionadas, os indivíduos recebem no
mes, apelidos, títulos e termos de parentesco, que at:_ibuídos 
no decorrer de sua vida, configuram a sua consagra~ao ou a 
sua condena~ao no ambito de sua comunidade. 

5) os nomes pessoais podem ser analisados sob o ponto de 
vista da Sócio-Linguística, quando se procura esclarecer o seu 
sentido a partir da análise da própria língua. Acre~itamos 
que trabalhos tais como o de Wiesemann entre os Kamgang, 
(97) representam ajuda indispensável ao etnólogo que, geral-
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mente sem a formacao linguística apropriada, deve se debater 
no emaranhado das etimologias. 

Em suma, o interesse das culturas nao se limita ao controle 
do alimento e do sexo. A vida- social humana envolve também o 
controle das atividades da voz. Esta, benéfica por ocasiáo das ce
rimónias que visam garantir a sobrevivencia de indivíduos ou gru
pos e o benzimento dos primeiros frutos, representa fonte de amea
cas sobrenaturais, feiticos, pragas e duelos orais visando a derrota 
e o extermínio mútuo. 

A boca constitui um foco cultural, nao apenas porque ingere 
o alimento mas porque, como instrumento de emissao da lingua
gem, expele símbolos de solidariedade ou de conflitos entre os ho
mens que precedem a oferta ou a neg~oo dos meios de satisfa
cao das suas necessidades básicas. 
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CAPITULO 11 

PREFACIO 

A pesquisa de campo e a pesquisa bibliográfica revelaram que 
o estudo dos nomes pessoais é altamente estratégico para aprofun
dar o estudo de diversos aspectos de organizacao social, visto cons
tituírem códigos sintéticos de diversos níveis e esferas de vida so
cial humana. Compreender nomes pessoais, tecnónimos e apeli
dos imnlica em constantes movimentos entre a cultura material, 
a mitologia, a organizac;áo política, a vida religiosa, etc., de urna 
sociedade por parte do pesquisador. Os nomes pessoais constituem 
unidades de referencia multidimensionais, cujo aproveitamento 
sistemático revelou ser de enorme utilidade para esclarecer diver
sas dificuldades de interpreta~ao do material Bororo, permitindo 
destarte incluir grande número de dados até agora estrategica
mente negligenciados pela maioria dos estudiosos tais como o rico 
acervo da cultura material, as cole~óes de mitos e as formas de 
endogamia de metade que, apesar de constatadas, foram sistema
ticamente desprezadas por estes. 

Os nomes pessoais representam cristalizacóes de um comple
xo processo de comunicac;áo simbólica, manifest~áo concreta de 
processos básicos da vida social 13ororo. Tais processos mediados 
pela outorgac;ao de nomes pessoais configuramos Boe E-wa - as 
aldeias dos índios Bororo - aglomerados de nomes pessoais e tí
tulos honoríficos. A organizac;áo social das aldeias se baseia so
bre um processo consciente de planejamento por parte dos chefes 
dos Boe-Ewa que, outorgando ciclicamente os diversos tipos de no
mes próprios, garantem a sobrevivencia e a convivencia de todos 
aqueles que se subordinam as regras estipuladas pelo bope, ao po
guru. Portanto, os problemas de organizac;ao social das aldeias Bo
roro partem, para fins de desenvolvimento de nosso trabalho, da no .. -
~áo de poguru - o sentimento de vergonha - o fundamento a 
viabilidade da própria vida, indissoluvelmente ligado as regr~s de 
distribuic;áo do alimento e das mulheres, o Boe e-ke, que se opoe a<> 
Bope-uke, o rol dos alimentos e das mulheres proibidas. 
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Os seres humanos vao se dividir em pogurureuge - aqueles 
que mostram vergonha e respeito pelos outros - e em poguru
bokwareuge - aqueles que nao mostram vergonha e respeito pelos 
outros. Os primeiros sao os que tem direito a vida, os que foram 
fura.dos nas partes moles da cabe~a, pintados, enfeitados e nomi
nados enquanto os últimos, perigosos e ruins, devem ser elimina
dos. Os primeiros também sao aroe - bonitos - enquanto os ú1-
timos sao bope - feios. Aroe e Bope engendram o sentido da vida 
do Bororo, razao pela qual a sua interrela~ao dinamica é base im
prescindível a compreensao dos nomes pessoais, que podem ser sub
divididos em duas grandes categorías - iebio-mage (os nomes de 
ca~a e de morte) e ie-mage (os nomes de vida). Os nomes de mor
te precedem aos de vida, pois a estrutura~ao das coisas ligadas a 
vida só é possível dentro das regras do poguru, engendrando movi
mentos constantes entre prescri~óes e proibi~óes ligadas a comida 
e ao sexo que, ceif ando vidas aqui e propiciando-as acolá, seleciona 
para a vida apenas aqueles que o bope mortal deixou sobreviver. 

A distribuic;ao das coisas da vida corresponde a distribui~ao 
de nomes pessoais, enfeites, armas, pinturas, etc., diferenciados em 
duas grandes categorias: parafernália de mori e parafernália de 
akiró. Intrínsecamente relacionados, mori e akiró representam 
etapas diversas de um mesmo processo - o restabelecimento da 
paz na aldeia após as fortes tensóes acarretadas pela presen~a dos 
defuntos. Um dos momentos de consolidac;ao da paz na aldeia é 
pois, representado pelo processo de outorga~ao de nomes pessoais, 
profundamente ritmado pelo ciclo funerário. 

É por estas razóes que, para se falar de vida, devemos, antes 
de mais nada, entende-la como "nao morte'' - bi (morte) bokwa 
(nao) = bi bokwa = vida-, a negac;ao de um estado de coisas 
imprescindível a compreensao das formas de vida de modo geral, 
e, entre elas, as formas da existencia humana. 

1. O "POGURU" OU SENTIMENTO DE VERGONHA 

A comida dos Bororo, o Boe e-ke, é cuidadosamente prepara
da pelo cozimento, defuma~ao ou assadura da carne (kodu), pei
xe (karo) e alimentos vegetais (milho, palmito, tubérculos, cocos, 
frutos). O preparo da comida cabe sempre a mulher que também 
deve providenciar a água e a lenha ( 1: 321-328) . 

Os Boe classificam os próprios alimentos como coisa gostosa 
(roreboe) e a dos civilizados como coisa insípida (kimareboe) (1: 
323). Consideram a sua comida como senda a melhor de todas: 

-40-

\. ) 

Antigamente os Bororo eram fortes mesmo, cada peda~o de 
homem. Desde que comeram comida do Padre eles come~a
ram a enfraquecer (Mano Kurireu, Sangradouro, 1970). 

Os Bororo nao gostan1 de nenhum pouquinho de sangue na 
carne e no osso. Comem tudo limpo de sangue e de terra. 
Tiram casca de tudo. Quando assam algum coisa, limpam 
fara e dentro muito bem e depois preparam. Quando pescam 
alguma coisa, podem fritar com escama, mas tiram-na depois. 
Tiram tudo de dentro e depois cozinham em casa. Também 
coro a carne. Primeiro assam, depois f ervem em casa. Tem 
que estar muito bem cozido, sem nenhum sinalzinho de san
gue. Também quando assam em barreiro, colocam a carne 
envolta em folhas largas na terra, cobrem de terra e depois 
fazem fogo em cima. Quando pronto, limpam o alimento por-
que nao deve ficar nenhum vestígio de terra (Airugodo, C. 

Grande, 1970). 

Os Kaiamo-doge (tribos inimigas) comem carne com muito 
sangue na carne e no osso. Eles nao entendem o que os Bo
roro pensam (Airugodo, C. G. 1970). 

Os Bakairi. . . diz que comem peixe assado com escama e tudo. 
Kayapó come folhas do campo, cobre, anta, veado, todo bicho, 
até jacaré. Nao vai cozinhar igual a Bororo, só moqueado ou 
cru, come com sangue (Cuabori, C. G. 1970). 

Barbado é Mara ge ( animais selvagens, f eras, índios de tribo 
nao Bororo) (1: 782). Do peixe tira só tripa, nao tira escama, 
assado e cozido (Antonia, C. G. 1970). 

A excelencia do alimento expressa a valorizac;ao de certas téc
nicas envolvendo as relac;óes coma natureza por intermédio de um 
contingente humano rigorosamente selecionado. A dieta Boe é 
fruto de um longo processo de "evoluc;áo", relatado nos mitos dire
tamente associados a origem do poguru ou sentimento de vergonha. 

O poguru ¡;e manifesta em diversos aspectos de vida social: o 
das rela~6es entre homens e natureza (o alimento), o das relac;óes 
entre os vivos (o intercurso sexual e a chefia) e o das rela~óes 
entre vivos e mortos (o do cerimonial funerário): 

O principal de tudo é de 0nde se arrumaram, ensinaram co
mer, onde se cuidar e tratar, aonde dar vergonha. 
Os antigos (Marege) só comiam batata, tadari, oto, coco, pal
mito. Os homens faziam servico com peixe, ca~a, briga com 
branco . . . A vergonha deles era sornen te nao mexer com are-
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do (mulher) na frente dos outros. Os Nhambiquara sao "ca
chorro-metuie" (como cachorros), saltos, nao temo que escon
der. Homens nao usam ba (estojo peniano) nem mulheres o 
kogu ~cinto ;nulíebre). Fazem tudo as vistas de todos. Bo
roro nao faz as vistas. Os Nhambiquara dormem no chao nao 
tem nada, sao uns sem-vergonha, comem os outros dele~ tu-
do se ve. ' 

Os antigos (Marege = antepassados do Boe) náo tinham ver
gonha _?e jogar fora o morto ... morria igual bicho, jogava 
fora, nao enterrava. Entao perguntaram como é que iam fa
zer quando morre um. Aí escolheram como é que fazia. Abri
ram o Arigao Bororo (famosa aldeia Boe = pátio do cachorro) 
que fica na barra do Areia, prá cima do Pobore, só para isso. 
Outro importante é o Arua Bororo (aldeia do "arua"/ grito 
de urna arara). 

Quem entregou funeral para Bakorokudu e Akaruio Bokodori 
(os chefes Baadojebage encarregados de fazer o funeral) foi 
Birimodo e Boroge (grandes chefes Tugarege). Quando en
tregaram isto aconselharam muita coisa: é para ser gente de 
bem, ~ara tra~ar do pessoa! dele! para nao brigar e para nao 
ser va1doso, nao roubar, nao de1xar outros brigar, para nao 
namorar com outros, ficar só, nao deixar tomar mulher dos 
outros. Até negócio de comer está dentro comer como se deve - ' ' nao encher muito para nao peidar, tudo coisa fina. Depois 
deram o funeral. . . Por isso, Baadojeba desmancha briga 
mesmo solteiro nao vai no bai (casa-dos-homens) com ared~ 
baito (mulheres do bai). Os chefes nao tem que fazer coisas 
q?e nao mandaram fazer, tem que dar de comer a quem pre
cisa, nao maltratar ninguém e nao botar na estrada quando 
náo faz direito (Airugodo, C. G. 1970). · 

Infringir as regras do poguru implica em agir como bicho 
(Barogo) ou inimigo (Marege) que merecem ser abatidos. A dieta 
Boe ressalta a importancia de nao haver vestígios nem de terra 
nem de sang.ue ou casca nos alimentos. Tudo deve ser consumid¿ 
limpo (kigadureu . branco, pálido, 1: 723), nunca sujo (co = pre
to, escu!o, 1: ?43; k1rodu = mal cheiroso, 1: 732). Os antigos, os Ma
rege, nao sab1am comer as coisas certas, sendo representados pelos 
Ice Marege, os Jibóias (la: 407, nota 3), os Kogure Marege, os Saú
vas (la: 413, nota 11), os Jure Marege (la: 413, nota 12), os Ka
rore ~arege, os Lava~deiras (la: 415, nota 14) e muitos outros que 
se allmentavam de co1sas moles (kugudu la: 414) e perigosas (epa
guda ,la: 414) por que nao eram benzidas .pelo bari. Também nao 
posswam o ba nem as perfura<;óes do lábio das orelhas e do sep-
~nas~. , 
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Este estado de coisas foi alterado por Baitogogo e Boroge que 
transformaram os Marege em Boe (transformar = pegado = ferir 
prejudicar, fazer mal 1: 864) ensinando-lhes as práticas da perfu: 
ra<;ao, nomina<;ao, fabrica~ao dos enfeites, imposi<;ao dos estojos 
penianos, visando consolidar a coexistencia pacífica entre eles pe
lo respei to ao poguru: 

Bakorokudu vai ficar para espiar os Orarimogodoge (índios 
Bororo mesmo) . Avisa a Akaruio Bokodori que Boroge j á veio 
masé muito pobre. Os que nao tinham nada morreram. Os 
que tinham algo náo matou, manda ele ficar junto. Aroroe e 
Apiborege (os clas dos chef es Baitogogo e Boroge) veio por úl
timo dos Bororo. Trazem pariko, ciwabo cugui, nabure; ika, 
pana (valiosos enfeites de penas e instrumentos musicais) ... 
eles sao "bonzinhos", igual a lua, estrela. Como Bakorokudu 
nao tem nada, cabelo nao cortado (característica de estados 
liminares) entao Apiborege já veio, já abriu toda coisa ruim 
(partes moles da cabe<;a), fura orelha, nariz, lábio, dá ba. Nao 
tem mais jeito de (voltar a) fazer como aqueles primeiros (os 
antigos) . J ogaram tudo fora e pós tudo que é Bororo mesmo. 
Nao come porcaria, folha, lenha, sangue, molhado de folha, 
flor ... (Cuabori, Hartmann, C. G. 1970). 

Se em vida o Boe nao pode ser igual a bicho, ele volta a se-10 
após a morte: 

A alma de Boe é bicho, Boe vivo nao tem jeito. A alma de Boe 
é anta, queixada, caititu, peixe, passarinho, kuido (arara), na· 
bure (ararapiranga), passarinho ... Alma de Boe, aroe etawa
ra are que mostra a alma do morto do bicho que é bom. Bope 
de Boe, bari que sabe (Cuabori, Hartmann, C. G. 1970). 

Após a morte, o Boe se transforma em animais, dentre os 
quais os ca<;ados para mori (barege morice) , razao pela qual as 
cerimónias funerárias nao podem prescindir da realiza<;ao de ca
<;adas (vide Rela<}áo dos Barege Morice no Apendice 2). 

Os Barege Marice sao representados principalmente por ani
mais, cuja dieta depende do abate de outro animal, especialmente 
os felídeos, gavióes e corujas. Distinguem-se de outros bichos ma
tadores, .tais como as cobras, e das aves fomecedoras de penas 
(periquitos, araras, papagaios), antas e veados consumidores de 
frutos, flores, folhas. e capins. 

Como os Barege morice, os Boe também matam para comer. 
Contudo, o Boe consome a sua carne após ser esquartejada; lava-
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da e preparada, enquanto o Barogo a consome suja de terra e de 
sangue. 

Os Barege "ruins", isto é, aqueles que matam para comer sao, 
entre outros: 

adugo (anca pintada) comendo ki (anta), atubo (veado-ga
lheiro), bokodori (tatu-canastra), buke (tamanduá), jugo 
( queixada), jui ( caititu), uwai (jacaré), jure (sucuri), okiwa 
(capivara), pari (ema), e, de vez em quando, okwaru (tatu
peba) 

aigo (on~a parda) comendo rea (tatuete), pari (ema), beo 
(serien1a), orogu (suc;uatinga-femea), bacieji (guacuti-ma
cho), pobogo (gua~uete), okwaru (tatupeba), jerego (tatu 
liso), okiwa (capivara) 

aipobureu (jaguatirica) comendo apu (paca), mea (cutia) 
pobogo pequeno (guac;uete pequeno), okiwareu (rato), korugo 
(?) , baigigo (rato silvestre), jerego (tatu liso), beo pequeno 
(seriema pequena), awagu (cobra) 

ice (jibóia) comendo mea (cutia), apu (paca), okiwareu (ra
to), boigareu (pequena lagartixa) 

jure (sucuri) comendo atubo (veado-galheiro), pobogo (gua
c;uete) , \>aciej i ( gua~u ti-macho) , orogu ( su~ua tinga-f emea) , 
uwai (jacaré). 

Dentre os Barege que nao comem carne ternos: 

ki (anta) e pobogo (gua~uete) comendo apenas folhas. 

A tubo (veado-galheiro), orogu (sucuatinga-femea) e tapira 
(gado vacum) comendo apenas capim. 

As técnicas de preparo do alimento Boe ressaltam a impor
tancia da solidariedade entre utilizadores e possuidores do animal 
abatido para o consumo, inexistente ao mund0 dos Barege sem
pre baseado na violencia física. Para os Boe, a sobrevivencia de
pende da supera~ao de tensóes e conflitos, baseada no respeito ae 
poguru que, representando a configuracao das diversas prescri
<;óes ligadas a vida humana, ressalta a superioridade da autori
dade sobre o poder e a da forc;a moral sobre a violencia. Esta últi
ma, representada pela onc;a, protagonista de numerosos cantos, 
apesar de forte é tola, sempre derrotada por Juko, o macaco ou 
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Konorigi, a cigarra, mais fracos mas mais espertos (la: 595-695). 
E, abatida a on~a, o ca~ador só será consagrado vitorioso pelos 
membros da aldeia quando oferece-la a outrém e deixar de consu
mi-la ele próprio, coisa feita por ocasiao da entrega do mori aos 
:t>arentes de um defunto. Estes, a fim de nao sentir vergonha dian
te do cacador, vao lhe retribuir sob a forma de enfeites, nomes e 
comida. 

Em suma, o poguru estimula os Boe a transcender a si mesmos 
e a dividir com outrém. O prestígio depende mais da qualidade 
e qualidade daquilo que se dá do que daquilo que se possui. A 
posse é definida em termos de padróes de partilha, retalhamento e 
distribuicao, transformando os bichos em Boe (Bo = divisao, par
te, 1: 278; Boe = coisa, índio Bororo, 1: 280). Baitogogo e Boroge 
sao grandes nao apenas porque perfuram aos Marege mas porque, 
após perfurá-los lhes oferecem enfeites, lhes dao o aije, transfor
mando-os em Ecerae ( 1: 17-24) e outorgam os cargos de chefia da 
aldeia, transformando-os em Baadojebage, os chefes construtores 
da aldeia. 

Pela lenda da concessao dos poderes, Akaruio Bokodori mata 
todos aqueles que nao trouxeram presentes e considera como "fi
lhos" os Aroroe e Apiborege, que traziam consigo numerosos e belos 
enfeites de penas para os seus "pais". Os que nada deram sao de
clarados Marege e sumariamente eliminados e os que trouxeram 
muito, honrados e consagrados para sempre (la: 127-137). Pela 
lenda da Vinganc;a de Meri, o protagonista recompensa com fogo 
e enfeites aqueles que foram bons para o seu irmao Ari tirando-o 
daqueles que o maltrataram porque eram poguru-bokwareuge (de
savergonhados) (la: 1083-1101). 

O poguru está, pois, ligado ao sentimento da compaixao (kudu
go, 1: 750) e a generosidade, desconhecidos aos animais que, cegos 
pelas emocóes, nao distinguem entre bons e maus, consenso e vio
lencia, exclusividade do mundo Boe, base de toda a humanidade. 
Vida e morte na cultura Boe implicam em adquirir e perder o 
poguru, a primeira ligada As regras do consumo alimentar, a se
gunda ligada as regras do funeral que, como se verá mais adian
te, constitui um dos momentos mais importantes para a compre
ensao do funcionamento da vida social das aldeias Boe. 

1.1 - A morte (bi) e a ausencia do poguru 

A justificativa mais frequente da morte de um Boe é a ving~
ca do bope enfurecido pelo consumo do alimento proibid~. As~
fra~oes nem sempre sao conscientes podendo dar-se por interme
dio de oráculos do bari que sonha coma morte de um Boe (1: 244). 
Segundo Karl von den Steinen, durante os sonhos, a alma (aroe) 
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do Boe abandona o corpo e, soba forma de ave, se movimenta pelo 
espa<;o vendo e ouvindo muita coisa. Quando o aroe nao volta mais 
ao corpo, o Boe morre (4: 646-652). Tal coisa é acarretada pela re
ten<;ao do aroe por seres maus, bope (ruins), geralmente baire 
transformados. 

A marte social do indivíduo é proclamada pelo bari que marca 
o tempo de vida que lhe resta (1: 249, 4: 647). A partir deste mo
mento, os parentes deixam de fornecer-lhe o alimento, deixando-o 
morrer de inanicao se nao for sufocado pelo bari. 

O Bope u-ke (alimento do bope) consiste de urna longa lista 
de animais, frutos e vegetais, cujo consumo depende do benzimen
to do bari que, possuído pelo bope, tem a primazia de morde-los 
por primeiro (vide Bope u-ke no Apéndice 3). Existem variac;oes de 
dieta entre os bope moradores do céu que comem eko (piqui) e 
boko ( marmelada preta) nao consumidos pelos bope moradores da 
terra, mais perigosos e que possuem a aparencia de índios, os 
Uwaikurudoge. Estes nao vao ao céu porque comem muitos ani
mais, mandando doenc;as e morte aos Boe (Airugodo, C. G. 1970, 1). 

Segundo Mano Kurireu, o bari precisa benzer o alimento se 
nao a pessoa morre: 

Aconteceu nos Tachos. Urna mulher velha morreu no espa<;o 
de tres dias. Lá nos Tachos tinha vaqueiro dos padres, a mu
lher gostava do vaqueiro e o marido dela muito cac;oista, mata 
porco, antes também matou veado. Nao pode brincar de jeito 
nenhum. Na hora de comer, a dona prepara prato. Vaqueiro: 
"O que voce comeu?" A mulher: "carne de porco". Vaqueiro: 
"Nao, era carne de veado". Daí a tres dias a mulher morreu. 

Primeiro sentiu dor de cabe<;a, depois febre braha porque ela 
sabia que, sem o bari benzer a carne de veado, morre a pessoa. 
Tem acontecido é muito. (Mano Kurireu, Sangr. 1970). 

O Boe pode matar qualquer animal do hope contante que a 
sua carne possa ser retalhada e benzida pelo bari. Caso estiver 
muito _afastado da aldeia e nao estiver presente nenhum bari, pre
f~re nao abater os animais vedados, empregando vegetais mágicos, 
visando proteger-se do bope se tiver que faze-lo (1: 252). 

Existem animais mais ou menos perigosos exigindo maiores 
ou ~enores cuida?os por parte do próprio bari. Alguns podem ser 
ben~idos crus (peixe), outros só o podem sob a forma cozida (ja
car.e, cabec;a da a~ta), uns pertencem inteiramente ao bope (ema, 
ser1e~a e respectivos ovos), outros sao ofertados apenas em certas 
quant1dades por ocasiao da primeira colheta (milho, mel, frutos). 

O ritual do benzimento consiste do retalhamento da carne e 
da mordida das partes teitos pelo bari. As dentadas sao feitas se-
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gundo urna ordem pré-estabelecida (1: 247). Representam as den
tadas do bope, que, ten do a primazia sobre o alimento a ele of er
tado, libera-o após te-lo "estragado" ou transformado em alimen
to para os Boe ( 4: 649-650) . 

O Bope u-ke inclui espécies animais e vegetais de rios zonas 
ribeirinhas, florestas e cerrados. Portanto, o bope está e~ todos 
os lugares frequentados pelos Boe. Sua omnipresenca e ubigüida
de transformam-no no fundamento da solidariedade dos morado
res da aldeia. Os Boe, após o abate dos animais procuram levar 
os ani~ais tabu para o bari mais próximo, a fir{¡ de que possam 
c?nsumir a sua carne antes do seu estrago. Deste modo, a disper
sao dos Boe dural?-te as ca<;adas e pescarias é controlada pelos bai
re (plural. de bari) que, benzendo o Bope u-ke, limitam espacial
mente a vida dos homens e das mulheres, confinando-os aos terri
tórios de explorac;ao económica associados a cada aldeia. As rela
coes entre Boe e bope implicam na divisao das terras tribais em 
territórios de cac;a, pesca, plantío e coleta, funcionalmente asso
ciados as práticas rituais dos baire. 

O bari é assunto de "ofício", nao de cla (Mano Kurireu, Sangr. 
1970). Independentemente de quaisquer mecanismos de transmis
sao social, os indivíduos podem ser baire quando dominam um 
conjunto de técnicas ligadas ao retalhamento da carne extases e 
curas, visando man~pular as coisas pertencentes ao bop~, o pai de 
to~os os Boe, tambem chamado Maereboe etuo. Os baire sao pos
suidos de corpo e 8:lma pelo bope, destinados portanto a represen
tar, nunca a possu1r o bope, fonte do poder máximo da aldeia nos 
assuntos ligados a vida e a morte, protetor inflexível das regras 
do po~uru. Par~ o ~ari, qu~rer se: igual a bope ou querer possuir
se ~ ~1 i:iesm~, .impllca em infra<;ao, perda do apoio do bope e ex
pos1c;ao as prat1cas de homicídio. O bope convive com os Boe sob 
a forma de baire, cons?ios! , dos seus direitos e deveres com relac;ao 
ao~ m~rado:es da aldeia, Ja que qualquer infrac;ao cometida pelos 
~aire ~ revidada pelo envenenamento ou esfaqueamento visando 
imped1~ ~ue se transformem em grupo de poderosos que, em vez 
de servir a causa do bope, acabam servindo-se a si mesmos. o hari 
mata o Boe qu8:ndo este for ruim, hope, do mesmo modo como o 
Bo~ i;iata o han bope quando este quer ser igual ao seu dono. O 
bari e mortal porque, além de servidor do bope, ele também é Boe 
ser humano falível e transitório, já que a imortalidade e infalibi: 
dade é sempre primazia de Maereboe etuo, habitante do céu. 

O ~uneral de um bari apesar de implicar em diferencas quanto 
ao destino de sua alma, que se converte em bope, filho de Maereboe 
~tu? e sua esposa, Maereboe etuje, dos seus objetos que nao sao 
incinerados, mas depositados na água (1: 662), também exige a 
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cacada do barogo morice. No caso deste ser um~ onc~ v~mos n1-
tidamente a associacao entre morte e "c~lpa" ~u infra~a? as regr~ 
do poguru, pois a onca, forma de marufestacao do bar1 enqu~to 
vivo, simboliza, de modo direto, a morte deste quando v?lt~ ~.al
deia carregada pelo cacador e recebida pelos enlutados e d1vid1da 
em pele, garras e unhas cuidadosamente separadas da carne e 
dos ossos. 

Após a morte, tanto o bari quanto o Boe_ sao bireuge (mortos, 
1: 276) que desintegrando-se sob a terra, sao transformados em 
bope e aroe, processo este iniciado pela ocultacao do rosto (o que 
pode dar-se antes do desenlace quando o moribundo chega por v~
zes a ser sufocado) por meio de um baku (ventarola, bandeJa 
tranc;ada) (1: 549) . Descarnam-se os seus ~ssos por ~nterm~dio 
do sepultamento provisório e da lavagem, apos o que sao enfe1ta
dos com urucu e plumas de pássaros. Incinera-se a choupana e 
os objetos de uso pessoal do Boe, enquanto os artefatos do bari 
sao jogados n'água e afastados da aldeia, e nomeia-se um "aroe 
maiwu", um substituto cerimonial do morto, representante do de
funto, incumbido de vingar a morte do bireu pela cac;a de um 
animal especificado pelos entendidos da aldeia. Nem todos rece
bem mori de on~a, podendo ocorrer mori com iraras, corujas ou 
gavi6es. Variáveis no tamanho e na qualidade, os barege morice 
configuram o prestígio do morto. E, nao é só isto. A identidade 
do morto pode expressar-se também pelo animal consumido por 
um barogo morice: mariposas encontradas no estómago de urna 
coruja, restos de ema encontrados no intestino de urna parda, pa
tas de veado encontradas no estómago de urna pintada, etc. Sao, 
portanto, as partes duras - unhas, ossos, p~nas, garras, casco.s, 
etc., que garantem o reconhecimento da ident1da~e do morto cu1a 
carne já foi digerida pelo barogo morice. Ora, sao exatamente as 
partes duras dos animais a ma téria-prima dos enfei tes dos Boe. 
Existem os enfeites de penas, plumas, unhas, garras, dentes e nu
merosas fibras vegetais que, confeccionados pelas técnicas da cola
gem, perfurac;ao, amarrac;ao e encordoamento, adquire~ gra~d~ 
importancia por ocasiao do funeral , oferecidos como mor1 ou a~ro 
(oferta de enfeites de penas) , quando, em recompensa ao mon, os 
parentes do morto outorgam ao cac;ador o direito d .. e '.'mexer" com 
es vestígios imperecíveis dos seus antepassados clan1cos. 

A ordenac;ao do ciclo funeral e a selec;ao dos seus protagonis
tas é sempre feita pelos Baadojebage Cebegiwuge que devem iniciar 
os cantos, proclamar a distribuicao da comida aos representantes 
dos defuntos e as cerimónias funerárias. Os Baadojebage tem co
mo ancestral clanico o próprio bope (vide Quadro das Rspécies 
Clanicas no Apendice 1), possuindo por isto a primazia de lidar 
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comos mortos humanos cuja carne pertence ao ate (bichinho do 
bope) que a devora debaixo da terra (Airugodo, C. G. 1970). Os 
baire "mexem" com os seres humanos enquanto vivos, sufocando
os para o bope, enquanto benze os animais mortos pelos Boe. Já 
os Baadojebage "mexem" com os Boe abatidos pelo bope e auspi
ciam as cerimónias de iniciacao dos Boe visando imunizá-los con
tra o bope (vide adiante). 

Em termos ideais, apenas os baire deveriam ser sepultados na 
água, enquanto os Boe deveriam ser enterrados, a fim de acabar 
com os ossos que "só a terra come": 

Cadete (chefe Boe importante das aldeias do rio Vermelho) 
nao foi sepultado na água porque disse que nao é bom. En
terraram-no fora da aldeia. Quando joga o baquité com ca
veira na lagoa, o aroe nao fica lá d~ntro, fica na margem, 
estremecendo, nao entrando no baquité e fica por aí. Bope 
que tem no bari sai quando ele morre e bari enterra na Ia
goa. No Tadari Umana (aldeia Boe) enterram no chao pondo 
pau grande em cima de onde enterraram. Até hoje se ve bu
racos. No Pobore enterram na baía (lagoa) ou na terra. No 
Córrego Grande na água, nas cabeceiras, ou na terra, como o 
finado tia Cadete. No Meruri enterram no chao, como padre 
queria, mas, antigamente enterravam na baía. Dizque a água 
nao faz nada com osso, só limpa. No chao, a terra come os 
ossos. . . (Airugodo, C. G. 1970). 

Os vestígios do corpo dos Boe devem ser totalmente elimina
dos, enquanto os dos baire tem o direito de persistir nas lagoas 
cm cujas margens o bope espia tudo o que Boe faz e deixa de fazer. 

A morte de um Boe pode ser prevista pelos "avisos" (barodu = 
apari~ao da coisa, 1: 255) : 

Quando se escuta conversa sem ver nada ou gritado bem for
te "AAH!" e nao vendo nada, quando se escuta assobio sem 
ver nada, água levantada por ela mesma (pelo aije, monstro 
aquático) e quando se ve alguém e depois nao se ve mais na
da, quando algum conhecido sorne, quando se ouve zoada bem 
forte conversa dentro dela ou um estrondo, quando tem pes
soa doente e a cabe~a parece estar mexendo como se fosse 
arrancar o cabelo (por ocasiao do luto, os parentes devem 
arrancar os cabelos), se a pessoa é boe eimejera (chefe da al
deia) e sente mexer nas carnes ou escuta o ruído dos bapos 
(maracás) sem ninguém mexer neles, quando se ve muitos 
peixes e depois só um ou dois ficam na rede, quando após 
flechar urna anta, ela come~a a gritar como gente - entáo 
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é um "aviso" que eu ou parente meu vai morrer (Airugodo, 
C. G. 1970). 

Segundo a bibliografia, o mundo dos ruídos, gritos e estron
dos é coisa de bope (1: 239-253, 23). Estes passam a ser interpre
tados como oráculos funestos feitos pelos próprios parentes do 
doente apenas confirmados pelo bari. O doente é passível de ser 
condenado pelos membros do seu próprio cla que, de comum ac~
do quanto ao significado do aviso procuram o bari que, pelos so.: 
nhos, a penas oficializa o veredicto. 

A morte também pode decorrer de doenc;as e feiti~os cuja ori
gem é sempre atribuída a algum membro da própria aldeia (1: 
572-580). Enquanto o bope acarreta doen~as por meio da introdu
~ao de matérias estranhas no corpo da vítima, que devem ser chu
padas pelo curador, no caso do erubo (doen~a, feitic;o), o feiticeiro 
visa comer, por intermédio do emprego de vegetais mágicos, o co
ra(!ao, os olhos e a língua da vítima (1: 578). Segundo Mussolini 
(26) e Crocker (2), qualquer marte, em última análise, depende 
do bope, responsável pelos efeitos maléficos do erubo. O feiticeiro 
provoca o malefício por meio da utiliza~ao de vegetais e do nome 
pessoal da vítima. Já o bope ataca o carpo do Boe que tenha in
fringido alguma regra do poguru usurpando-lhe a imunidade con
tra os malefícios. Deste modo, nao se condena os feiticeiros, já que 
estes, em última análise, nada mais fazem do que ajudar a elimi
nar um condenado. Os Boe nao possuem formas de controle das 
práticas de feiti~aria e do envenenamento, já que se torna difícil 
identificar o seu agente, visto as técnicas serem acessíveis a todos. 

Todos os Boe acabam falhando algum dia em alguma coisa, 
o que dá margem e lógica aos ataques feitos pelo bope, acarre
tando, mais cedo ou mais tarde, a marte de todos os Boe (2). O 
bope se liga a no~ao de "culpa" e a idéia de "infra~ao" que emer
ge ao nível da consciencia dos indivíduos por intermédio dos so
nhos, avisos e interpreta~oes das demais situac;oes extraordinárias, 
tais como a queda de bólides, eclipses solares e lunares, ataques 
inimigos ou epidemias. Tais situac;óes sao manipuladas pelos bai
re que, convulsos, aos brados, tentam aplacar a ira do bope exa
cerbada por algum infrator, apontando um ou outro culpado que 
deva ser sacrificado em prol da paz na aldeia. As catástrofes na 
aldeia sao equiparadas ao mundo dos barege, a noite e aos sonhos 
maus (nuiao pega) quando, por influencia do bope, numerosas 
almas sao retidas fara dos seus respectivos carpos. Visando apla
car este estado de coisas, os baire procuram conciliar Boe e bope 
apontando os desavergonhados que sacrificados visam garantir a 
integridade da aldeia. Para estes, o período dos sonhos será mais 
longo e duradouro do que para os sobreviventes pois a marte nada 
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mais é do que um longo sono (la: 1080), enquanto a vida é um gra
dativo acordar ou ressuscitar para a ca~a (la: 1033-1041). A vida 
para os Boe assume a conota~ao de luta ou ca~ada e esta, por sua 
vez, expressa tensóes ou conflitos humanos por isto mesmo re
gulamentados pelos Baadojebage, proclamadores dos cantos que 
precedem as ca~adas e os funerais da aldeia. 

Segundo Colbacchini, após a marte, os velhos se encarnam em 
sapos, jacarés e queixadas, enquanto os jovens se encarnam em 
gavioes, araras, tuiuius e peixes, após terem se transformado pri
meiro em on~as, macauas e lontras (3: 75-76, 2: 335). Em contra
partida, os baire e os aroe etawara arege podem transformar-se em 
animais enquanto vivos, os primeiros em on~as e cobras, os segun
dos em antas araras lontras e peixes (1: 249-116), além de aves de 
rapina (1: 251). os' aroe etawara arege sao assimilados ao desti
no pós-mortem dos Boe que, passam a habitar os reinos dos mor
tos localizados a oeste, Bakororo, e a leste, Itubore, separados pelo 
céu, a morada dos bope ou das almas dos baire ( 1: 776-777) . 

Se lembrarmos da dieta dos barege comedores de carne, vemos 
que a onc;a come a anta, a on~a e a sucuri cornero o jacaré e que 
a on~a também come a sucuri. Observa-se que os Barege se orga
nizam hierarquicamente segundo a lei "quem come quem". A 
onc;a pintada ocupa o topo da hierarquia pois consegue abater os 
maiores e melhores animais, os mais ricos em carne (anta, capi
vara, veado-galheiro, queixada) e os mais perigosos (j acaré, sucu
ri). Já a sucuri mata animais menores apesar de maiores com re
la~ao aqueles abatidos pela jibóia que se alimenta de cutias, ra
tos, pacas e outros animais de menor porte. Do mesmo modo,. a 
jaquatirica come animais menores do que a on~a parda, e ass1m 
por diante. Observa-se que após a marte, os Boe concebem as suas 
interrela~oes segundo o modelo de inter-relacao entre as espécies 
vivas. Evidentemente, as rela~óes das espécies matadoras serao de 
natureza e ambito diversos de espécies nao matadoras, menos valo
rizadas do que as primeiras. Urna anta herbívora apesar do seu 
grande porte nao possui a esperteza do macaco que juntamente 
com esta nao possui a forc;a da on~a, um bari transformado que, 
sem quaisquer escrúpulos, consome carne suja e impura obtida a 
partir do abate dos animais de grande porte, entre os quais os 
próprios Boe desrespeitosos. Estes, separados dos seus carpos hu
manos, voltam a viver sob a forma de animais e aves pois nao 
possuem mais o poguru, já que comem coisas ruins, nao sabem 
se comportar e nao possuem nomes nem lingu~gem, expre~sando
se apenas por meio de grunhidos, berros e assob1os e comun1cando
se pela violencia física. 
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1.2 - A vida (e) e a presen~a do poguru 

1.2.1 - A procria:giio humana 

Os Bororo nunca foram prolíferos (1, 2, 3, 5, 7, 37). Segundo 
Maciel de Souza, cada mulher pode ter no máximo quatro filhos 
(37), o que foi confirmado pelas listas de nascimentos em Meruri 
fornecida por Baldus (5: 123-124) . 

A menstruac;ao ore wudu - ritma a vida do casal: 

Depois que tem lua nao pode fazer nada. Nao pode dormir de 
dia. Nao mexe com nada e nem come. Fica de j ej um. Fica 
sentado a toa. Também o hornero nao mexe com nada, náo 
pode coc;ar-se com unha tendo que apanhar um osso ou algum 
pau para passar no corpo e na cabec;a. Se fizer diz que fica 
velho logo. Diz que quando toma banho fica com catinga 
igual veado. Também nao pode beber água fria, estraga den
tes, só morna. Nao pode enfiar mao nos ouvidos, no rosto, se
nao a idéia f ica fraca. . . Se passar mao no cabelo, idéias 
ficam fracas e o cabelo fica branco. O orewudu (sangue 
menstrual) nao pode ser visto pelo homem. A mulher enterra 
o kodobie pret9 (faixa usada durante os menstruos) no chao 
(Airugodo, C. G. 1970). 

Os autores ressaltam as práticas de esterilizac;ao (1, 2, 3, 4, 
5, 37) . Segundo Maciel de Souza sao os pais das mulheres que 
antes e depois de terem as regras esterilizam suas filhas por inter
médio de certos vegetais ( erubo), geralmente arbustos do cerrado. 

Além das técnicas esterilizantes e anticoncepcionais dos eru
bo, o processo de reproduc;ao Boe é muitas vezes interceptado por 
práticas abortivas. Em termos ideais, o casal só deveria voltar a 
ter intercurso quando a primeira crianc;a deixar de ser amamen
tada, o que é alcanc;ado por diversas técnicas mágicas (pintura da 
boca das crian~as, cobertura do peito com o sumo de certos eru
bo, cf. Mano Kurireu, Sangr. 1970; arremesso de um pouco de Iei
te materno na parede interna da choupana visando secá-lo, cf. 
Antonia, C. G. 1970), quando a crian~a passa a comer alimentos 
sólidos, a andar e a desocupar a mae, até entáo fonte exclusiva 
do seu alimento e da sua locomoc;ao (2: cap. 2). O desmame é 
feito por volta de tres anos. A partir desta época os cónjuges pas
sam a ter direito de voltar ao intercurso interceptado desde o mo
mento da constatacao da gravidez. No caso de ocorrer gravidez 
antes do desmame do filho anterior, os cónjuges recorrem a prá
ticas abortivas antes que o feto tenha quatro luas. A mae ingere 
infusoes de determinadas ervas, principalmente gramíneas dos bre-
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jos, consome a carne de animais filhotes tais como filhote de paca 
filhote de tatu, genipapos já mordidos por algum macaco, ovos d~ 
pomba, ratos, tartarugas, coatis, queixada, abotoado (Antonia, c. 
G. 1970, 1, 3), além de praticar exercícios violentos ajudada pelo 
marido que lhe dá pisadas ou pancadas sobre o ventre (4, 2, 3, 
1, 37) . 

A intercepcáo cultural náo para aí. No caso de gravidez legi
timada pelo respei to as regras da abstinencia alimentar e sexual 
por parte dos genitores, existe ainda a ameac;a de dificuldades 
durante o parto e a de ter sonhos maus, razáo pela qual o casal 
permanece em vigília noturna principalmente nas proximidades 
do parto, visando escapar dos nuiao pega (sonhos maus) (1: 819-
820). A importancia dos sonhos é tal que a parteira, areme eku
riepa (mulher que mexe com o ventre das mulheres) pertencente 
ao lado do pai, denominada "imarugo", antes de cortar o cordao 
umbelical da crianca, pergunta a mae e ao pai se porventura náo 
tiveram algum sonho mau. No caso afirmativo, a crianca é ime
diatamente sufocada. (1: 820, 2: cap. 2). 

E o processo de sele~áo continua. A prática dos sufocamentos 
chegou a ser aplicada inclusive a crianc;as maiores como solucáo 
de graves problemas internos acarretados por epidemias e ataques 
externos. Acampados na margem direita do rio das Mortes, um 
grupo de Boe, sofrendo as conseqüencias do impacto dos civiliza
dos, da febre malárica e dos Xavante, interpretaram o conjunto 
destes infortúnios como sendo decorrencia de algum sonho mau 
tido por alguma mulher grávida náo comunicado na época do 
parto. O preco desta infra~áo foi o sacrifício, por sufocamento, de 
todas as crianc;as de certa idade para baixo, devidamente ornadas 
de branca penugem, principalmente em volta do nariz e da boca 
(1: 820). 

E, finalmente, qualquer Boe adulto está sujeito a ser condena
do pelo bari em ocasioes extraordinárias quando o bope exige a 
carne, os objetos e nomes de um Boe que, designados pelo consen
so da aldeia, sáo apontados pelos seus especialistas. 

A vida do Boe depende do contexto de vivencias místicas dos 
genitores, parentes e baire que, em termos do contexto de proble
mas de cada aldeia, temo direito de executar os faltosos em nome 
de "descobertas" de infracoes que geralmente escapam a cons
ciencia dos homens comuns, razáo pela qual os maus sonhos nao 
sao apenas oráculos mas consequencias funestas de transgressóes 
anteriores. 
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1.3 - A gravidez 

Cracker desenvolve a teoria da procriacao humana entre os 
Boe a partir da noc;ao de "rakare" que poderia ser identificada co
mo urna espécie de forc;a vital íntimamente relacionada com os 
processos de reproducao e deteriorizacao do corpo humano. O 
"rakare", forc;a mística ligada ao corpo, é possuido por homens e 
mulheres. 

Cada relac;ao sexual implica na perda de rakare que se mani
festa no sangue menstrual e no semem. Os jovens, principalmente 
os !pare, possuem mais "rakare" do que os velhos, os Ime, porque 
nao sendo casados, mantero relac;é5es sexuais com as aredu baito, 
pouco numerosas e sempre divididas entre os !pare. Sao apenas os 
Ime que possuem o privilégio de procriar. O marido, oredu (fabri
cador de filhos) e a esposa, oreduje (pessoa para o marido, reci
piente para os filhos, 2: 76)' vao por intermédio do mi kodu (uniao 
carnal, 1 : 800) gerar um filhote ou cria, oro ( 1: 844) . 

A geracao de oro constituí tarefa longa para os genitores. Lo
go após a constatacao do kuiaru (gravidez) a mulher substituí o 
kogu (cinto mulíebre) por um cordel, baiku, e o ruguri (faixa ín
tima das mulheres) pelo okwamie, faixa mais grosseira, de cor pre
ta, feita de embira de jequitibá macerada na lama (1: 88-90, 756). 
O marido deve evitar de cac;ar-lhe animais filhotes cujo consumo 
mataria o feto muito fraco, rakakare, formado pela conjunc;ao do 
semen (a) com o sangue (ku) (1: 1, 747). 

A gestan te nao pode consumir a piranha, ossos finos de pei
xes ou pássaros, carnívoros, frutos ou vegetais danificados por 
animais, ou animais mutilados pelo bope. A mae mostra prefe
rencia por alimentos doces (mel, frutos e vegetais) com ligeiras 
modificacoes interpretadas segundo o sexo do feto, que também 
sao oferecidos aos aroe (almas dos mortos), aos muito doentes e 
aos recém-nascidos (2: 53-62). A gestante deve também suspender 
as relacoes sexuais com oredo dada a incompatibilidade entre a 
forca desencadeada pelo intercurso e a fraqueza do feto. 

. O direito de "fazer filhos" implica na perda de rakare dos ge
n1tores, o que se expressa pela aversao dos !pare em abandonar a 
vida do bai mana gejewu e no medo de ser chamado de "iogwa" 
(meu pai) e no emprego de abortivos e anticoncepcionais por par
te das aredu baito sempre trazidos pelos próprios !pare (2). 

1.4 - O panto 

· . Ocorre fora da aldeia pois a mulher tem vergonha de ficar a 
vista de todos (Airugodo, C. G. 1970). Crocker ressalta o caráter 
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privado de todas as manifestacoes ligadas a procriac;ao em con
traste com a publicidade dos assuntos ligados ao sexo (17). Pé5e 
a esteira (okwamie, de cor preta, 1: 838), a mulher se ajoelha e 
ajuda a sair. As vezes bari ajuda e sai bem, as vezes bari nao 
ajuda e crianca fica e nao sai. Muitas já morreram assim porque 
crianca nao saiu. Isto é por causa do bope de bari (Airugodo, C. 
G. 1970) . 

A parturiente é assistida por alguma mulher do grupo do pai 
da crianc;a. Após a saida da placenta (ruri = placenta, película 
que envolve certas sementes, 1: 914), imarugo, após perguntar pe
los maus sonhos, corta o cordao umbelical da crianca com urna 
lasca de taquara. Em seguida amarra-se o umbigo da crianc;a, en
terra-se a placenta ( 1: 763) e sopra-se os olhos da crianca (2). 
Todos os objetos utilizados durante o parto sao enterrados, pois 
sendo rakare, nao podem ser vistos pelo pai que se tornaria velho 
e cego antes do tempo (2: 65). 

No passado, o pai, dois dias após o parto, provocava hemor
ragias gástricas ou pulmonares por intermédio da introducao, pelo 
esófago ou pelas vías respiratórias, da raiz de certos vegetais -
beo uke iorubo (vegetal da seriema), parí uke iorubo (vegetal da 
ema) (1: 763, 575). O sangue misturado com sucos gástricos e 
saliva era vomitado numa pequena cova aberta no chao da chou
pana ou do mato: 

Enquanto nao pára as coiseiras de crianc;a, homem nao pode 
comer. Até depois de dois, tres dias, o homem vai preparando 
um remédio para ele beber. Ele sorne no mato com um irmao 
ou um iedaga (tio materno) onde ele apanha parijorubo e 
beojorubo, raizinha fina e macia. Ai vai fazer vomitar, quase 
dia inteiro. Fica afastado da mulher, no mato. Ai sai um pe
daco de sangue. Fazem tres buracos no chao e enche os tres 
até que saia só o cuspe. Aí chamam o iedaga e imana dele 
que dizem: Acabou. Estes entao cortam um pedaco de sangue 
e passam nas pernas, bracos, peito, barriga, mas nao no ros
to, pra tomar forc;a. Fica violento, sadio, pode pegar bicho 
na carreira, fica magro, duro, fino, bom, agüenta peso e cor
rida. Aí ele vai pra casa. Lá está desocupado. Aí ele fica assim 
e nao come. Fica no baito (bai mana gejewu). Lá ele dorme, 
come um pouquinho, como a mulher. No outro dia, o homem 
e a mulher tomam banho, mas nao pode pegar flecha, nada. 
O único que pode fazer é akigu (amarraduras de algodao) e 
koe (colares) para dar para a mulher, a crianca e ele m~~mo. 
Vc;>lta a cacar depois de meses (Airugodo, C. G. 1970). 
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" Os vómitos constituem urna das técnicas utilizadas pelos !pa-
re quando, durante o !pare Eregodu, grande expedicao de ca~a e 
pesca, que antecede a cerimónia da imposicao dos estojos penia
nos, estes sao reconhecidos como socialmente maduros para exer
cer relacóes heterosexuais (1: 641-642). As hemorragias do parto 
e as hemorragias gástricas sao feitas fora da aldeia por meio da 
utilizacao de remédios vegetais (1: 572-580). O sangue, em ambos 
os casos, é enterrado. Muga (mae) e ogwa (pai) devem abster-se 
de suas atividades formando um núcleo indistinto de dois seres 
vinculados pelo respeito as regras do parto que nada mais fazem 
do que exacerbar as abstencóes exigidas durante as luas. Contudo, 
enquanto antes do parto qualquer infra~ao redunda no enfraque
cimento e deforma~ao do feto, após o parto, as infracoes atingem 
principalmente o marido que corre o risco de envelhecer e enfra
quecer antes do tempo. Tal situa~ao é apenas aliviada por ocasiao 
do desmame quando o homem pode voltar a pintar a sua espo~a 
com urucu, cortar-lhe o cabelo pois a crianca, deixando o peito e 
os ombros da mae, passa a caminhar sozinha e, no caso dos me
ninos, manusear o seu primeiro arquinho (icira) cacando ratos, 
lagartixas e outros animais pequenos. Estes sao oferecidos as 
meninas que os preparam como se fossem antas ou on~as, retri
buindo pela oferta de caldos servidos em pequenos potes por elas 
mesmas fabricados (Hartmann, Meruri, 1963). Em suma o ma
r~do pode voltar a ter rela~oes com a esposa, pois a crian~a sufi
cientemente forte e endurecida, já pode ser considerada como sen
do a versao pequena e tosca de um adulto. 

1.5 - Remédios 

O período que vai do parto até o desmame nem sempre deixa 
de trazer dificuldades para os geni to res, mesmo quando estes se
guem todas as prescricoes. As criancas choram, adoecem desa-
fiando a compreensao dos pais e demais parentes. ' 

Os Boe costumam empregar urna série de vegetais, principal
mente arbustos do cerrado, cujas raízes ou folhas sao utilizadas 
para fins preventivos e profiláticos no tratamento de seus filhos. 
Sao geralmente aplicados sob a forma de pinturas no rosto e no 
corpo, f eitas com os restos carbonizados des tes vegetais mistura
dos com resinas. 

Os interesses refletidos pela farmacopéia infantil (1 : 574) evi
denciam o desejo de que as crian~as cres~am logo e fortes, o que, 
em última análise, acarreta a libera~ao da abstinencia sexual dos 
seus genitores. Maes e pais procuram beneficiar o desenvolvimen
to da c,rian~a por meio das pinturas de urucu e pasta de carvao 
que, alem de expressao de grande amor dos pais pelos seus filhos 
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(4, 2), representa o único meio de liberá-los da abstinencia. A mor
te da crianca é chorada tanto pela perda de um ente querido quan
to pela volta as regras de abstinencia prescritas aos enlutados: mu
ga novamente substituí o kogu e o kodobie pelo rira e okwamie 
ou iwoigu usados durante a gravidez (3: 49), deve arrancar os ca
belos, enquanto ogwa, em vez de ca~ar o alimento, deve enfeitar o 
seu "filho", o cacador do mori, com enfeites e pinturas do irmao 
de sua esposa (2: 311), exigindo-lhe longos esfor~os de manufatura 
dentro do bai mana gejewu. 

1.6 - Pro/ eciai.s dos baire 

Visando impedir tais consequencias, os pais e parentes da 
crian~a costumam chamar o bari nos momentos mais difíceis. Este 
procura explicar o comportamento ou a fraqueza da crianca em 
termos da influencia de algum bope pega ( espírito mau). Tonelli 
relata a origem do nome Aipobureu de Tiago Marques: 

O meu appellido aipobureu foi devido ao sonho de minha mae 
na vigília do seu parto; ella sonhou com o aipobureu (jagua
tirica) e entao o bari dizque era o aipobureu que r:ie atormen
tava e fazia-me chorar muito e fazia arranhar a minha mae, a 
meu pai e a todos que de mim se approximavam e entao o bari 
obrigou a meus paes de me chamarem de Aipobureu até que 
fosse embora o aipobureu, porque só entao ficaria calmo e nao 
arranharia mais ninguém . . . Assim foi que todos me chama-
ram de Aipobureu, até que ficou qual appellido (21: 735). 

O uso do nome Aipobureu foi imposto pelo bari em revide a 
mae que tinha sonhado com o aipobureu, animal abatido como 
mori e portanto ligado a morte e a ira dos espíritos durante as 
cacadas (aipobureuge erubo = remédio empregado para evitar a 
ira do bope durante as cacadas, 1: 578). Nao nos esquecamos, tam
bém, que Tiago Marques f oi um dos poucos meninos que conse
guiu escapar do sacrifício coletivo das crian~as por ocasiao das 
crises internas a aldeia, geradas pelas epidemias e pelos ataques 
dos Xavante. O emprego do apelido por todos os membros da al
deia representa forte san~ao contra a sua mae que transgrediu as 
regras do poguru. Após a utilizacao do apelido, o bope, desmas
carado em sua verdadeira identidade, abandona a crian~a que, 
deixando de arranhar e gritar, é apaziguada pelo bari. A trans
gressáo da mae deixa de existir pelo fato de ser tomada pública 
pelo bari que proclama a todos o vexame da infra~ao. Zelando pe
los interesses da aldeia os seus desígnios nem sempre coincidem 
com os interesses de urna única choupana defendidos as ocultas 
pelos seus feiticeiros. 
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CONCLUSOES 

Viver é possuir um corpo em movimento, é ser bibokwareu 
(morte + nao + aquele = vivo), estado inverso a bireu ( morte + 
aquele =morto). Viver é possuir os movimentos da respirac;áo, da 
alimentac;ao e da procriac;ao baseados, antes de mais nada na ofer
ta de solidariedade ao recém-nascido, por vezes negada pelo bope 
que, em nome do poguru, visa manter a integridade da aldeia, po
voando-a de Boe e eliminando os Barege, os desa vergonhados. 

Na cultura Boe, a vida constituí nao um ponto de partida, mas 
um ponto de chegada. O crivo rigoroso da selec;ao cultural ressal
ta a importancia das vivencias místicas, em especial aquelas vin
culadas a morte. Terao direito a vida apenas aqueles que, conse
guindo por méritos pessoais e circunstancias de vida na aldeia, 
preservar-se fortes (rakare) envelhecendo apenas quando criam 
os seus filhos. Os fracos (rakakare) envelhecem por causa do 
bope que acaba por lhes tirar os filhos também. A selec;ao cultural 
favorece a reproduc;ao dos que sabem se comportar, os pogurureu
ge (aqueles que possuem a vergonha), eliminando os poguru
bokwareuge (aqueles que nao possuem vergonha)' desrespeitosos 
e ambiciosos. 

Mesmo assim, também os respeitosos morrem porque acabam 
falhando em alguma coisa. O único ser eterno é o bope tal como 
Tori, a pedra. Os Boe nascem, vivero e morrem como kado, ·a ta
quara que vive por intermédio da germinac;ao dos seus brotos que, 
crescendo, vao substituí-la após a marte (la: 761-765). O Boe 
pode perder o seu corpo mas nao perde a sua alma ou aroe porque 
esta se fundamenta nao na transitoriedade e irreversibilidade dos 
processos fisiológicos inerentes a vida, mas na etemidade do con
texto cultural baseado no processo de trocas de alimento, enfeites 
e cónjuges. 

É necessário portanto saber quais os mecanismos de substi
tuic;ao do morto e qual a identidade social dos substitutos. A res
posta a estas perguntas envolve o estudo dos mecanismos de trans
missao social, cujo fulcro é representado pela transmissao dos 
nomes pessoais que, sob a forma de nomes Ie, ligados a vida, ou 
Iebio, nomes ligados a morte, fundamentam a compreensao da 
vida social das aldeias. · 

. ' 

2. OS IEBIO-MAGE, NOMES DE MORTE OU NOMES DE 
CAQA 

Segundo a Enciclopédia, os iebio correspondem a apelidos ou 
alcunhas inspirados principalmente por alguma característic~ fí-
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sica ou moral do indivíduo (1: 603-605). Contudo, pelos nossos in
formantes, tais apelidos foram classificados como Boe ewoadodu 
(brincadeiras = boadodu 1: 279). Os iebio verdadeiros decorrem 
da cac;a do morí e sao considerados como nomes-de-recompensa, 
proclamados cerimonialmente pelo Baadojeba (Airugodo, C. G. 
1970). . ~ , . . . o apelido de Tiago Marques, A1pobureu, nao e um ieb10, po1s 
este é aplicado apenas aos cac;adores do morí vencedores do bope 
e jamais as crianc;as vítimas deste. 

Contudo, há um elemento comum entre o apelido de Tiago, os 
apelidos (brincadeiras) e .os .iebio: pode~ ser. usados por todos os 
membros da aldeia const1tu1ndo verdade1ra llnguagem franca em 
oposic;áo ao uso re~ervado dos nomes Ie ligados a vida. 

Utilizamos os iebio publicados por Colbacchini (3: 24-26), Co~
bacchini e Albisetti (3a: 48-49), onde aparecem sob a denorm
nac;ao de "sobrenomes" misturados com nomes Ie, Cruz (34: 192-
202) onde surgem como "nomes de cac;a", Tonelli (21: 736-739), 
Albisetti e Venturelli (1: 3), material de campo coletado por Thekla 
Hartmann em Meruri, a partir de 1963, e por nossa equipe em Cór
rego Grande e em Pirigara, de 1970 a 1971. Utilizamos,.. ta~bém a 
lista das relac;oes rituais fornecida por Crocker (2: apend1ce 27). 

2.1 - Aspectos descritivos 

O iebio é formado a partir de nomes de animais do tipo Ba
rege e Kiege (animais do seco) nunca ~o tipo. ~are (peixes): "Pei,
xe nao dá iebio nem serve para mor1. Mor1 e assunto hgado a 
cac;a" (Airugodo, C. G. 1970). 
· Sao originados sempre a partir do abate de um barogo morice 
realizado por um cac;ador de preferencia pertencente ao outro lado 
do morto. Este é visto como um "filho" da mulher que recebe o 
mori também considerada a mae do defunto, casado coro um ho
rnero', o pai do defunto, idealmente pertencente ao mesmo lado 
do cac;ador. 

Cac;ado o animal, quais os critérios seguidos para elaborar um 
iebio? 

Recebe nome por mori pelo que o bicho co~eu, qu~l o ~au .que 
o bicho subiu, se o bicho tem algum defe1to. Ass1m Airugodo 
quer dizer que (a onc;a) brigou com nós muitas h~ras q1:1ando 
eu fiz morice para Butore Agadu. Quando acha s~ cave1~a de 
·onc;a chama segundo o que encontra (os ossos), Raia Kurire~a. 
Quando encontra onc;a morta, chama Adugo Bi repa (ma~a~ 
dor da onc;a morta) . · . . 
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" Eu ia lá no córrego pescar, escutei araras azul, preto no ca-
pim. Vi um pé de indaiá, atrás, uro "trem". Fui ver, era urna 
parda e as araras desesperadas pois ele rodeando eles, as ara
ras com medo dele. Foi Baadojeba que deu o nome Kudoro 
Pagudu (das araras pretas o medo) quando fiz morice para 
Kie (Airugodo, C. G. 1970) . 

O critério indubitavelmente mais referido é o do alimento do 
animal abatido. Outro é o da ac;ao de algum animal de mori 
(Buruduitadaepa - a presen~a de urna parda fez com que o ca
chorro subisse numa aroeira de nome burudui; Arigao pagudu -
o cachorro teve medo da on~a; Uke Arigao - a onca matou o 
cachorro) . O terceiro cri tério baseia-se em condicoes metereoló
gicas durante a cac;ada (nevoeiros, relampagos, trovoadas, etc.) 
vistos como associados ao barogo. " 

Segundo Cruz, os critérios nao se aplicam indiscriminadamen
te a todos os barege morice. Os mais importantes sao os felídeos 
de grande porte, tais como a onc;a pintada, a parda e a jaguatirica, 
decantadas pela for~a mágica de sua presen~a. 

A proclama~ao do iebio do ca~ador feita pelo Baadojeba se
gue a "leitura" dos restos contidos nos intestinos, papo ou estó
mago do barogo aberto no pátio da aldeia ou do relato minucioso 
de sua fa~anha, quando o cac;ador é atenciosamente ouvido pelos 
homens da aldeia (Airugodo, C. G. 1970). 

A carne dos bareg.e morice nao é esquartejada segundo normas 
rígidas, tal como acontece com a carne da anta, da queixada e 
outros animais apreciados a alimenta~ao (1: 33). O fulcro do in
teresse está nao na carne, mas nas partes nao perecí veis: peles, 
garras, dentes, penas e bicos, que sao transformados em enfeites. 

A F ormagao dos Jebio - Segundo a maioria dos autores, os 
iebio outorgados ao defunto, ao ca~ador e aos pais do morto sao 
formados do seguinte modo: 

A mae do morto acrescenta ao Iebio o sufixo -ce, o pai do 
morto, o sufixo - reu + (u) o ou -uo, o morto o prefixo aroe e 
o cac;ador o sufixo -(r)epa, este último nem sempre usado. 

Exemplos: iebio = Ako Kuri (grande eleva~ao) (Hartmann, 
Meruri) . 

Baseado nas informa~óes de Tiago Marques, Tonelli aponta 
a ausencia do sufixo -reu (1: 901, indica posse e semelhan~a) 
na formac;ao do iebio de muga, mas que entra na forma~áo dos 
iebio de ogwa, do morto e do ca~ador, e a diferencia~áo entre ca
~ador e morto evidenciada apenas pelo prefixo atroe e nao pelo su
fixo epa .. 
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1nuga Q =i 6 ogwa 
Ako Kurice Ako Kuriwo 

morto m 
aroe Ako Kuri 

6 
ca~ador 
Ako Kurirepa 

iebio - Uke Okiwa (seu alilnento capivara) - C .G . 1970 

muga O = 6 
Uke OkiwaCe 1 

morto m 
ogwa 
Uke Okiwareuwo 

aroc Uke Okiwa 

d 
ca~ador 
Uke Okiwarepa 

Tonelli ( 21 :737 738) apresen ta algurnas varia~oes: 

iebio : Uke Pobogoreu (seu alimento cervo aquele) 

muga o= d ogwa 
Uke Pobogouce Uke Pobogoreu-uo 

morto (a) 
aroe Uke Pobogoreu epa( da) 

ca~ador 4 
Uke Pobogoreu epa 
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ALGUMAS IMPLICAQüES DA TERMINOLOGIA ASSOCIADIA 
AOS IEBIO-MAGE 

Considerando a terminologia de parentesco associada aos ie
bio-mage, Tonelli real<;a dois tipos de associac;oes: um entre o ca<;a
dor e o morto, pois o primeiro representa o segundo a fim de se vin
gar do bope usando as suas armas e os seus enfeites; outro entre o 
morto e a onc;a já que ogwa, o pai do defunto, é terminologicamen
te identificado ao pai da onga. Já muga, a mae do defunto, éter
minologicamente identificada ao veado, o animal consumido pela 
on<;a. Destarte, a terminologia enfatiza a solidariedade entre pais 
e filhos de aroe, entre ogwa-mage e onarege de aroe (que podem ser 
vivos ou defuntos) em detrimento da solidariedade entre muga
mage e onarege de aroe, evidente por ocasiao do Barege ekedodu 
( 1: 232), quando dan<;am juntos, maes e filhos de aroe, com os 
olhos fechados, já que é perigoso se olharem. Onarege, os filhos 
rituais sao aroe e, como tal, nao podem ser vistos pelas mulheres. 
Muga ~ao leva a comida de onaregedu pois é perigoso entrar no bai 
mana gejewu, lugar de reuniao dos aroe. A comida é sem~re leva
da por ogwa que vai alimentar, pintar e cuidar dos seus f1lhos de 
arce. 

Os cac;adores, repre~entando mortos de ambos os sexus, sao ao 
mesmo tempo homens-mulheres, vivos-mortos, Ecerae-Tugarege, 
cujo controle depende dos Baadojebage. Estes proclamando e 
orient~ndo as lides da ca~a e do funeral, dispersam e concentramos 
grandes cac;adores segundo o ritmo das ca~adas e das cerimonias 
realizadas pelos homens da aldeia. 

2.2 - O emprego dos iebio-mage 

Mulher solteira nao tem iebio (Airugodo, C. G. 1970). 

O iebio é assunto de homens e mulheres casadas, que enquan
to receptores de mori, sao denominados obe-mage. Também o ofer
tante do mori, o ca<;ador, pode vir a ser um Ime, homem casado, 
quando tendo cac;ado alguma onc;a para um defunto na sua aldeia, 
recebe o direito de morar com urna mulher do cla deste. 

O iebio é sempre possuído pelo lado e pela choupana da mu
lher, a mae do aroe, cujo marido aparece apenas como categoría 
periférica, necessária a prolifera~ao dos seus descendentes em ·h -
nha f eminina: 

Se tem um Eceraedo que mata on<;a que comeu capivara para 
Iwagudu, (se um membro do partido Ecerae cac;ar morí de 
onc;a para um defunto do cla Iwagududoge) , Tugarege que 
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tem duas filhas, urna mais velha e outra jovem. . . A mae do 
Iwagudu (sua muga de aroe) é Uke Okiwace, o marido dela, 
Uke Okiwareuwo, a filha irma mais velha é Uke Okiwautuie, 
a filha irma mais nova, Uke Okiwauvie, e, as vezes, as filhas 
delas ganha iebio, homem nao ganha quase nada (Airugodo, , 

C. G. 1970). 

O iebio é usado pelos conjuges enquanto forem ce-residentes: 

Casal de país (de aroe) nao se separando, tem iebio. Quando 
parte, só a mae que pode chamar com iebio. Até o fim da vi
da o ca<;ador que fez mori trata eles com estes nemes (Airu
godo, C. G. 1970). 

O iebio, que pode ser usado por qualquer pessoa, depende da 
existencia da mulher (muga), pois se morrer a muga, acaba este no
me, ninguém mais usa (Airugodo, C. G. 1970). 

Nota-se que é mantida a divisao da idade relativa entre o de
funto e os seus irmaos ou irmas de cla, o que se reflete no emprego 
dos termos de relacionamento entre o ca<;ador e os seus parentes 
rituais: 

Fiz moric~ para Aroroe mas o .morto era muito velho e me 
chamaram de iedaga (membro mais velho do meu cla ou me
tade do sexo masculino (2). Todas as mulheres eu chamo ira
go (membro bem mais jovem do meu cla ou metade do sexo 
f eminino) e e las me chamam iedaga. Todos os homens eu cha
mo wiage, membros bem mais jovens do meu cla ou metade 
do sexo masculino). Só aqueles mais velhos que sao maes de 
aroe eu chamo de muga (mulheres mais velhas do meu cla) 
e maridos delas de iogwa (homem mais velho do outro lado) 
(Airugodo, C. G. 1970). 

Muga e seu marido sao sempre mais velhos do que o ca<;ador 
que por isto mesmo lhes deve respeito. Já no caso de outros pa
rentes clanicos, o critério da idade relativa do morto nao depende 
apenas da idade cronológica, mas do status de prestígio por este 
desfrutado enquanto vivo. 

Crocker relaciona a lista de filhos e pais rituais de Córrego 
Grande (2: apendice 27-28). Aponta que há maior frequencia de pa
res de pais e filhos rituais dentro do que entre os lados, o que é 
de se esperar visto o mori e o casamento se dar~m preferencialmen
te entre representantes de lados diversos. Contudo, alguns pares 
pertencem a lados diversos, ao ver do autor decorrencia de casa
mentos irregulares, fatores decorrentes do decréscimo populacio-
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nal e preferencias individuais. Em suma, verificamos que, no to
cante a escolha dos ca~adores, nem sempre é seguida a divisao Tu
garege / Ecerae. 

As rela~oes entre pais e filhos rituais sao muito formais, pri
mando pelo respeito mútuo (2: 296-298), o que é corroborado por 
Airugodo afirmando que as rela~oes entre estes homens sao "coisa 
fina, fina, fina . . . " (a expressáo "fino" vem do Bororo: Meragareu 
(1: 791) usada para denotar sutileza, adelga~amento, usada prin
cipalmente com referencia a objetos de madeira tais como arcos, 
zunidores, flechas, fabricados pelos homens com muito cuidado e 
paciencia, por meio do emprego de elaboradas técnicas de manufa
tura) . Esta fineza de tratamento visa garantir a solidariedade en
tre Ecerae e Tugarege contrabala~ando desta forma a carencia de 
vergonha expressa pelo morto que como castigo, f oi comido pelo 
bope. 

O bope também pode vingar-se sem matar. Responsável pela 
infinidade de obstáculos físicos e morais sentidos por cada indiví
duo concreto, o bope vai domando todos os Boe, observando-os sem
pre em seus mínimos detalhes de comportamento. Seja por inter
médio de outrém, seja por descuido dele próprio, o Boe é extrema
mente sensível a quaisquer infra~oes sobre si próprio, pois é por 
criteriosa observa~ao do seu estado físico que ele pode medir ou 
avaliar as suas rela~oes com o bope, fato que explica a sua hiper
sensibilidade com rela~ao a quaisquer tipos de injúrias, principal
mente a dos filhos: 

Urna vez . . . Adelson, filho de Canajó e Kiga, trope~ou num 
toco e machucou o pé. Canajó perdeu um tempao para arran
car o toco que depois levou para casa para ser queimado (Syl
via C. Novaes, C. G. 1971). 

A injúria quando grave é revidada pela queima do agressor, o 
que também se observa no seguinte caso: 

Nos meses passados, urna parenta de Bentinho foi assaltada e 
morta por um tamanduá-bandeira. Os Bororo mataram a fe
ra mas nao a comeram. Queimaram-na como mori (Pe. A. 
Ven turelli-com unica~ao pessoal) . 

Quando leve, a inj úria pode ser neutralizada pela espalma~ao 
da vítima com urucu por parte do infrator: 

Quando duas crian~as altercam e urna leva a pior, esta, como 
mori, deve ser espalmada com pasta vermelha de urucu pelo 
pai da que causou a ofensa ( 1: 803). 
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É sempre o pai o responsável pelo comportamento de seus fi
lhos, enquanto crian~as, rakakare (sem for~a). O mesmo aconte
ce com rela~ao a animais domésticos: 

Se uro cao morder alguém, este nao deve ofender-se, mas con
fiante aguardar o mori por parte do dono do animal que con
siste numa espalma~ao de pasta vermelha de urucu (1: 803). 

Por vezes, a injúria também pode ser neutralizada por parte 
da própria vítima: 

se. urna crianr;a trop~~ando e.m algo, se f ere, ... a própria 
cnan~a executa o mon conveniente batendo o objeto contun
dente (1: 803). 

O mesmo se verifica por meio das práticas abortivas quando 
o marido pisa ou espanca o ventre da mulher já que ambos se con
sideram prejudicados pelo feto bope. 

Importante é ressaltar que toda vez em que ocorre urna infra
~ao de natureza individual, ela é geralmente neutralizada por ou
trém, o pai da crianr;a ou o marido da mulher, geralmente repre
sentantes do outro lado. 

Os ofendidos sao por vezes designados por iebio: 

Quen1 foi of en di do chama igual a morto. Eu fui of en di do por 
awagu (cobra) e nao morrendo, se outro encentra (cobra), en-
trega pra mim dizendo: "Toma, marice seu". Se a cobra co
meu um rato ou se comeu algum bicho, sapo, porcaria, cara
mujo, se lendo isto na barriga, dá nome no que ele comeu, 
igual a morto, dá iebio. No iebio sabe o que bicho comeu, o 
que a gente fez com o bicho. Eu entao sou aroe, nao morto. 

Os outros me chamam: "aroe uke ru" (aroe + seu alimento 
sapo) ou entao "aroe bugori" (aroe + sapecado no fogo). Cha
mo o bicho que me ofendeu (mas nao matou) de iadu. Se fui 
ofendido por okwa (lobinho) eu chamo Okwa de iadu. Eu me 
chamo iadu também. O outro (o que fez mori para mim) me 
chama "iadu aroe uke ru" ou "iadu aroe bugori". 

Também os substitutos dos mortos, os aroe maiwuge, sao de
nominados iadu-mage (1: 137). Literalmente, iadu signüica "um 
outro" ( 1: 596) , empregado para designar os ca~adores do mori 
que carregam consigo as obriga~oes sociais de "um outro", o de
funto que eles representam. 
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Em suma, o morí do defunto é apenas a radicalizac;ao extrema 
das tensóes entre bope e ·Boe. As injúrias menores provenientes de 
desgostos, doenc;as e demais infortúnios que decorrern sempre de 
algum ser animado ou inanimado, usado pelo bope, constituem sín
toma da presenc;a eterna do bope que cac;a o Boe até o momento 
em que este,. desprevenido porque desavergonhado, é abatido e 
transformado em defunto. 

2.3 - Implicagoes sócio"Cultura.is do emprego dos iebro 

Segundo a interpretacao de Tonelli, a mae do defunto nao é 
identificada a fera abatida pelo cacador, mas ªº próprio animal 
por ele consumido que, encontrado morto, sob a forma de ossos e 
cascos dentro do estómago ou intestinos da onca, representam a 
causa da marte desta. As ac;óes da fera e as condicoes da cacada 
sao minuciosamente examinadas visando construir um nexo bem 
determinado: o da culpa ou má intencao da fera contra o Boe. 
Relampagos, nevoeiros, ruídos, movimentos, enfim, todas as mani
festacoes sensíveis registradas pelo cac;ador configuram a inten
cao malévola, bope, do barogo que acabou senda abatido pelo ca
c;ador por ser demasiadamente· ruim (pega). 

Sobo ponto de vi&ta do barogo, a marte é acarretada pela in
gestao do alimento perigoso, certas formas de conduta e fenómenos 
meteorológicos de mau agouro que precederam o seu encontro com 
a flecha mortal disparada pelo cacador. Muga é associada as for
mas de conduta perigosas a vida do barogo, o bope que, como sa
bemos, mata pelo consumo indevido da carne ou qualquer outro ti
po de ac;ao desavergonhada. 

Tal concepc;ao se reflete no mito da Origem das Estrelas quan
do muga quer abrigar onaregedu (filho) ·a consumir o milho ainda 
nao liberado pelo bari, acarretando a fuga dos moc;os para o céu 
(la: 473-493) e no mito de Toribugu quando a sua madrasta, uce, 
pinta e seduz onaregedu acarretando a vinganc;a de ogwa (la: 
303-359). 

. A ambivalencia das relac;óes entre .mae e filho, tanto filhos 
~lanicos quanto filhos rituais, é resolvida pela separac;ao especial: 
a mae reside na sua choupana juntamente com o pai~ o filho, 
depois de grande, reside no bai mana gejewu onde recebe a comi
da da mae trazida pelo pai. 

A fera, transformac;ao de um defunto, marre por ter· comido ou 
feito algo que precedeu a sua morte, expresso soba forma de condi
coes letais associadas a muga, sempre causadas pelo bope. Por 
outro lado, a on~a consumiu, soba forma.de um veado, a um Boe 
que, sem ter vergonha, comportou-se como barogo, razao pela qual 
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fe>i ·c.omido pel_a on~a. A onc;a, consumindo o veado, consome a car
ne do, bope, razao pela qual deve morrer pois o bope nada divide coro 
nin.guém. E, feíta a cac;ada; a onc;a é dividida entre o defensor do 
bope, o cac;ador do mori, que fica com a carne do barogo morice, 
já que. ela nao é distribuída nem retalhada segundo as prescric;óes 
características aos animais de carne, enquanto os defensores dos 
Boe, ofendidos e os enlutados, ficam com a pele, as garras e os 
dentes da onc;a. 

Dada a associac;ao terminológica entre o morto e o cac;ador, o 
pai do primeiro também é pai do segundo. Por parte do pai, mor
to e cac;ador sao identificados ao comedor ou matador do veado 
(uke pobogoreu epa = cac;ador / uke pobogoreu uo = pai do cac;a
dor) .. _distintos de muga, associada ao próprio veado. O pai é pai da 
onc;a, animal que tém o veado, enquanto o cac;ador é o matador ·do 
anim~l que temo veado. Nota-se que pai e filho ritual constituem 
_representantes ativos com relac;ao a muga, expressao do veado, me
ra condic;ao letal. A supera~ao do impasse causado pelo defunto 
é alcanc;ada apenas pelas cac;adas dos barege marice, assunto es
sencia1mente mascuiino, nunca pelas mulheres sempre associadas 
as condi~óes letais que emergem da carne, seja sob a forma do ali
mento, seja sob a do intercurso, assunto de bope. 

. . A identificac;ao do morto pelo iebio é ambígua, . pois nao se 
sabe . se a . on~a abatida era o próprio morto ou a encarnac;ao de 
um .bari visando castigar o Boe. Os ariimais de mori representam 
nao .apenas personagens _que-Se comem uns aos outros, como tam
bém · expressam o princípio da lex talionis, tao irreversível e eterno 
quanto o é a própria idéia da morte, fundindo homens e mulheres, 
EGerae e Tugarege que, senda todos Boe, reúnem esforc;os contra 
~s ameac;as do bope. Interessa saber todos os detalhes de urna 
cac;ada, . se a onc;a subiu em urna pedra ou em urna árvore, se as
sustou os cachorros, se Iutou por muito tempo, etc.,. já que se tra
ta de construir urna interpretac;ao da cac;ada apropriada ao· con
texto _de urna morte específica. As cac;adas sao cuidadosamente re
gistradas e discutidas ,pelos homens, pois trata-se de interpretar 
códigos complexos de comunicac;ao entre Boe e bope nítidamente 
demarcados no tempo e no espac;o, que devem inspirar o iebio ou
torgado ao cac;ador e seus novos parentes. A selec;ao do iebio deve 
expressar o consenso entre os homens reafirmando assim a soli
dariedade dos moradores da aldeia. Todos concordam em que de
terminado detalhe da cac;ada .possa codificá-la satisfatoriamente por 
meio da ponderac;ao dos diversos feixes de sentido, que permeiam a 
narrativa do cac;ador. Feíta a escolha do iebio, este é proclamado 
pelo Baadojeba e pode ser usado por todos, já que o que o inspira 
é o po.guru; assunto do interesse de todos. Os iebio também podem 
ser usados por mais de um · ca~ador j.á que· o que importa nao é al-
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' guma característica do índivíduo que cacou a onca, mas algum 
tipo de comportamento do animal cacado, sempre referido ao bope. 
Importam a~óes e características dos barege morice que, apesar 
de exclusivas a determinados contextos de ca~a, se referem sempre 
a sintomas estereotipados interpretados a luz da omnipresenca 
e ubiqüidade do bope. 

3. O MUNDO DA CA<;A 

3.1 - Caga, sexo e prestígio 

Os cantos de caca (Barege Paru, Adugo Kejewu, etc.) congre
gamos homens dentro do bai mana gejewu, longe das choupanas 
de suas mulheres e dos maus sonhos, onde .passam a noite cantan
do seus aroe, as almas dos animais de caca. Estes sao decantados co
mo se fossem Boe, pintados, armados e enfeitados, machos e fe
meas, grandes, médios e filhotes, transpondo para o mundo animal 
o sentido humano das variacóes de cores, formas e tamanhos 
(3, 3a). 

Pelo mito da Origem das Estrelas, os animais de ca~a mais 
a preciados pela carne se originaram da transformacao de mulhe
res que, tendo ido ao encalco dos seus filhos fugidos para o céu por 
meio de um cipó, acabaram caindo aterra, virando antas, queixa
das, caititus, pacas, cutias, capivaras, macacos, bugios, coatis, ou
ri~os, tamanduás-mirins, macacos brancos e tamanduás-bandeira 
(la: 490-492). Também o mito de Baitogogo relata que os súditos 
desobedientes deste, antes de se transformarem em ariranhas, en
contraram urna cutia femea coma qual procuraram ter intercurso 
(la: 165-167). No mito dos gemeos Akaruio Bokodori e Mamuia
wuge Eceba, a mae destes, Bakoro Ekureudo, foi casar com Adugo, 
o homem-onca, após ter dormido com Okwa (lobinho), Ipocereo 
(irara), Rie (guará), Aigo (onca parda), Aipobureu (jaguatirica), 
todos machos (la: 193-210). A mae dos gemeos identifica o seu 
esposo pelo critério da carne por ele consumida: "Sim, és onca 
mesmo ... teu alimento sao as antas e as queixadas" (la: 210), des
mascarando assim os outros machos que nao comiam comida de 
on~a e portanto a haviam enganado. 

Observamos pois urna inter-relacao entre certos tipos de ani
mais e certas qualidades dos seres humanos. Apenas o homem
onca pode matar maior e melhor quantidade de carne para sua 
esposa, pois é suficientemente forte para abater as antas e quei
xadas. Bakoro Ekureudo procura nao apenas um marido que lhe 
. de carne, mas um cacador que lhe de da melhor carne possivel, 
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J>Qis a carne de anta e queixada trazida pelo marido Onca é me
lhor do que a dos ratos, cutias e outros animais pequenos trazi
dos pelo Aipobureu ou pelo Ipocereo. 

Ca~ar para o Boe significa nao apenas abster-se das mulheres 
mas lidar com os assuntos de aroe, almas dos mortos, encama
dos nos animais, dotados de qualidades sensíveis, tais como o sexo, 
o tamanho, a cor, a beleza. Os animais machos, maiores, mais es
curos e f erozes, sao considerados de melhor qualidade do que as 
femeas e os filhotes, menores, mais claros e arredios (Airugodo, 
c. G. 1970). Na lenda da Inunda~ao, Pobogo Aredu, o veado-femea, 
se assusta com Meriri Poro que deve chamá-la para ficar junto (la: 
12). Já o homem-on~a é ousado e luta contra Boroge exigindo-lhe 
urna esposa (la: 193). 

Para o cacador, abater urna on~a vale muito mais do que aba
ter um lobinho e abater um animal inacho vale mais do que aba
ter urna femea ou um filhote. Em contrapartida, abater os ani
mais de carne, derivados da transforma~ao de mulheres, implica 
em uma espécie de relacionamento carnal com a cac;a. Karl von 
den Steinen obteve o desenho de um indio que estava cacando an
ta, representado com um gigantesco membro viril no momento 
em que disparava a flecha (4: 635). A cac;a e as cerimónias ligadas 
ao aroe representam assunto exclusivamente masculino, pois sao 
apenas os homens que possuem o ba (estojo peniano), símbolo 
do controle dos impulsos e da própria ordem da aldeia - ba 
aldeia -, abrindo mao das gratificac;óes imediatas por intermé
dio do respeito ao poguru quando, em vez de procurar a carne das 
mulheres, procuram a carne dos Barege e a obten~ao de matérias
primas para a confecc;ao de enfeites associados aos aroe. A caca 
é assunto de interesse oficial, de bai mana gejewu enquanto os 
contactos com as areme (mulheres) constituem assunto resolvido 
nos bastidores da aldeia, nas picadas da floresta. 

Os cac;adores oscilam entre as areme (mulher~s~ e os Ba~ege 
(animais). Quando casados, os cac;adores ficam suJeito~ ao Ar1boe 
ou 'coiseira de crianc;a" devendo abster-se dos aroe, de1xar ~e ser 
homem, provedor de carne, agindo ~pen~s como os ~okodon (ta
tu-canastra) sem matar ou coc;ar runguem, nem a s1 mesmo, ~u
rando apenas os cocos de tucum e fragmentos de cara~ol, a fim 
de produzir os colares, tecendo as amarraduras de algodao usa~os 
apenas por sua esposa, seu fi~o e ele próprio1 s~m dar nada a nm
guém, comendo alimentos "nao quent~s" propnos dos aroe, doen
tes e recém-nascidos (2). Passado o Ar1boe, o cac;ador volta ao Me· 
riboe (coisas de Meri assuntos de caca e de carne~, tomando-~e 
valente ( = meri, la: 642) e perigoso quando, todo pintado e enfe1-
tado, abandona a choupana da esposa, a fim de reencontrar os se~s 
Barege. É por isto que os Boe preferem escolher cacadores solte1-
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ros, !pare, que nao devam sujeitar-se ªº Ariboe pois, sem esposa, 
podem ca~ar mais do que os homens casados. . 

ca~ar barege morice vale mais do que cac;ar barege arredios, 
tais como a anta, ricos em carne mas pouco resistentes ao cac;ador. 
Quanto mais "duro" o barogo, maior o prestígio e o rakare do cac;a
dor. os barege morice tidos como os mais ferozes e daninhos aos 
Boe sao associados, em seu conjunto, ao mundo agressivo dos Boe ' . . -machos enquanto os barege, ma1s moles e ricos ern carne, o sao 
ao mundo submisso da aldeia formada pelas choupanas das· mulhe
res abrigo das fogueiras e panelas utilizadas para o preparo da co
mida esparramadas em volta do bai mana gejewu, lugar dos aroe. 

o cac;ador só pode cac;ar o animal indicado pelo conselho dos 
homens da aldeia, indicac;óes mediadas pelos aroe etawara arege 
( 1: 115) , os conhecedores dos caminhos dos aroe. 

Os bareg.e morice sao possuídos pelos diversos clas (vide Q~ 
dro daiS Es11écies Oldnicas no A p·éndice 1) . A selec;ao de um ou ma1s 
deles para -fazer mori a um defunto implica portanto, no sac.rifício 
das primazias do cla possuidor do animal em nome da alde1a, ra
za.o pela qual sao proclamados pelo Baadoj eba, o encarregado dos 
assuntos do ba. O mesmo se aplica aos animais ou seres {pedras, 
· 9.rvores, etc.) consumidos ou utilizados pelos barege morice igual
mente subdivididos em clas. Os barege morice comem os barege 
distribuídos por ambos os lados. A onc;a, dos Baadojebage Cobugi
wuge come a anta, a ema e a sucuri dos Kie, o veado-galheiro dos 
Baadojebage Cebegiwuge, os tatupeba dos Baadojebage Cobugiwu
ge, todos clas Ecerae enquanto come, do lado Tugarege, o caititu, 
dos Aroroe e os tamanduás dos Paiwoe. Okwa, o lobinho dos Aroroe, , . 
come o rato animal dos Iwagududoge,. do lado Tugarege, e a gal1-
.nha, animal dos Bokodori, do lado Ecerae. Aipobureu, a jaguatiri
ca dos Kie, come cobras associadas aos Ecerae (la: mit~s de Nono
go Pori, do Monstro Jure), a paca, o veado pequeno (K1e), o tatu
liso) (Baadojebage Cobugiwuge) do lado Ecerae, além do rato 
(Iwagududoge) do lado Ecerae. Do mesmo modo, o mori também 
envolve, preferencialmente, a coopera~ao entre representantes de 
partidos ou clas diversos. Cada defunto, codificado sob a forma de 
· l!m barogo morice escolhido pelo conselho de sua aldeia para ser 
·cac;ado como morí, possui um pai, urna mae e um cac;ador ~erten
centes a origens diversas, tanto mais importante quanto ma19r for 
o número e a qualidade de animais por ele consumidos. Quanto 
maior o tamanho do barogo morice, maior o tamanho da sua pre-

·sa e maiór o prest ígio do defunto. Urna onga possui mais.!orc;a e 
prestígio do que urna jaguatirica ou um lobinho, um gav1ao real 
·é melhor do que um gaviao caracaraí ou um gaviáo requinta, pois 
onga e gaviao real consomem maior número de presas, maiores e 
melhores do que as dos outros barege. Vemos, portanto, que o pres-
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tígio ou a forc;a de influencia do Boe é medido em termos da die
ta do barogo morice com ele associado, cujos hábitos nao se restrin
gem aos limites do cla ou do lado dos seus possuidores, envolvendo 
espécies das mais diversas, comparáveis apenas em termos do seu 
rakare, significando for~a física entre os Barege e prestígio ou for· 
~a moral entre os Boe, ambos associados ao bope. 

Os ca<;adores sao hierarquicamente ordenados segundo as suas 
qualidades de rakare (forc;a) e de previsao (erudu). Os arranjos 
hierárquicos variam no espac;o e no tempo, explicados pela grande 
!!lObilidade dos indivíduos e pelo ciclo de vida. 

. A decadencia física associada a perda do rakare é interpretada 
, ~orno sendo "estrago" do bope. Os animais gordos. lisos e bonitos 
sao "aroe" enquanto os animais magros, feios e defeituosos sao 
"bope". Do mesmo modo, a feiura, magreza e ,enrugamento dos Boe 
sao "estragos que bope fez" (Airugodo, C. G. 1970). Isto porque o 
bope nao esquece as afrontas dos ca~adores, procurando vingar
se deles ao torná-los cada vez mais fracos. Os velhos e doentes 
devem contentar-se em abater ou receber animais cada vez menos 
valorizados porque, malcheirosos, sujos e sulcados pelos numerosos 
funerais, representam antes um grupo de consumidores do que pro
dutores de carne. Impossibilitados de cac;ar de modo adequado, re
cebem alimento pouco consumido pelos jovens tais corno corujas, 
lobinhos, iraras. Estes animais podem ser consumidos por velhos 
e velhas que, já na menopausa, sao imunes ao bope e gostam de 

' estragar a sua comida pois este j á os estragou também. Airugodo 
quase cego pensou, há alguns anos atrás, em ser bari. O excelente 
cac;ador, vergado pelos anos, tentou aliar-se ao seu inimigo, o bope. 

. Contudo, nao foi feliz em seus intentos. Nao conseguiu ser bari 
· e nao é sem urna ponta de inveja que fala do seu irrnao de cla Cirilo, 
um dos baire de Córrego Grande. Airugodo ve o bope nos caminhos 

. e na floresta mas nao consegue comunioar-se com ele. Frustrado 
· pelo fa to de nao conseguir um pacto com o bope, Airugodo pensa 
que precisa arranjar um revólver para defender-se de suas amea-
. <;as. Apesar de possuir urna espingarda usada por seu genro, Ai
rugodo insiste no revólver. Precisa de ambos, a espingarda para a 
comida e os aroe, e o revólver para o bope. Nao pode usar urna ar
ma em lugar de outra pois isto acaba poluindo com bope o alimen-

·to de que precisa (Hartmann, S.·C. Novaes, C. G. 1971). O Boe mais 
· imune ao bope é o bari quando . este segue as prescric;óes do poguru 
e chega a morder a carne possuída pelo bope. O bari pode mais do 

, que o Boe porque é capaz de se desvincular das exigencias ligadas 
; ao seu corpo em prol da causa do bope. Airugodo sem ter alcan

'C_;ado o status de bari ve-se condenado a morrer como um homem 
· sem prestígio, incapaz de ca<_;ar pela velhice do corpo e incapaz de 
mexer como bope por causa de sua imaturidade, já que o bope se-
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leciona apenas os mais maduros e pogurureuge (respeitadores da 
vergonha) . Entende-se pois que Airugodo queir~ exterminar o bope 
que nada mais faz do que estragar o pouco de vida que lhe resta. 

3.2 - Os ca<;adores da, on<;a 

o ca<;ador quando mata on<;a adquire o direito _de receber 
comida de muga, enfeites e armas pertencentes ao cla do morto 
produzidos por ogwa: 

Matei on<_;a. Eles (os receptores do m,or~) esta;vam !azendo en: 
feites, arcos, tudo que tinham. No último dia. av1~rª!ll· Aí 
amanheci no baito e eles preparando tudo. F1que1 ate 4 ho
ras da tarde, tiraram o cauro fora. Aí chamaram Baadojeba 
para cantar no couro. Quando aca~ou de cantar met~de, pe
ga na minha mao e me levaram ah para sentar em cima do 
couro, na porta do Iwagudu (para quem havia sido o mori). 

Eles dao o primeiro banho, nao molha cabe<;a, só corpo : de
pois peguei o couro e levei para minha gente, tudo na minha 
casa onde está meu pai e minha mae. Aí poe pena no couro, 
ai torna a chamar outra vez a mim. Aí me carregaram nas 
costas. Só fiquei na esteira. Eles tem monogo (urucu) para 
passar na cabe<;a e no corpo. Quando acabo': o ca~to, me. en
tregaram enfeite de cabec;a (pariko), koe akeJeu, kiwau, kiwa
borege (enfeite da cabec;a, perna, brac;o e joelhos) e deram um 
pouco de maridoro (broto de buriti) na cabe~a. Q':ando aca
bou, vieram comarco e flecha e entregaram... Nao me con
taram nada e com pouca hora chega um irmao de quem eu 
fiz marice com urna moc;a, aredu, enfeitada, -ámarrada nos 
cabelos com kiogwaro e a moc;a deu dois gritinhos: "kuen, 
kuen" .. "Esta mulher é sua, a casa é sua, panela é sua". Aí 
chega ituie (minha irma mais velha), pega na mao dela e a 
leva para casa dela primeiro, pois minha irma estava casada 
com gente dela. Quando recebi esta mo~a, acabou tudo (Ai
rugodo, C. G. 1970). 

O cac;ador recebe também o direito de ocupar a panela de 
urna mulher do cla do defunto, o que corresponde ao direito de re
ceber comida de carne preparada por algun1a parenta do defunto 
sem o intern1édio de ogwa. A emersao de novas alianc;as matrimo
niais a partir do mori é corroborada pelo mito das Pombas, em 
que as duas irmas Aroroe acabaram por casar-se com o seu ben
feitor, o aroe maiwu ou substituto cerimonial do seu irmao morto 
(la: 725, nota 35). 
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O ca<;ador da on<;a representa um foco importante para a dis
tribui~ao da comida na aldeia. Tem o direito de recebe-la de sua 
choupana de origem (vide adiante), da muga do defunto que subs
titui e da sua esposa, consumindo assim comida em lugares dos 
mais diversos, tal como a própria on~a por ele abatida, alimenta
da por urna série de animais distribuídos entre os diversos clas 
dos Boe. 

Elite valorizada por todos, os ca<;adores simbolizam a solidarie
dade (ja aldeia solucionando os impasses acarretados pelos defun
tos, desmascarando a identidade dos personagens envolvidos na 
trama que levou a morte. Mostram a demasiada for<;a de uns (re
presentados pelos barege marice) e a demasiada fraqueza de ou
tros (os barege ou espécies usadas ou consumidas pelos barege ma
rice) . Se lembrarmos das implica~óes plurivalentes dos iebio por 

• vezes inspirados em algum comportamento da fera, por vezes em 
condi<;óes externas ao animal, tais como condi<;oes metereológicas 
ou rea<;óes de outros seres vivos da redondeza, notamos que estes 
constituem urna técnica extremamente flexível, bem adequada a 
codificar a diversidade de contextos em que podem ocorrer as in
fra<;6es humanas. Assim, um defunto pode ser associado com urna 
on<;a que tenha assustado as araras, real<;ando-se com isto a sua 
agressividade, outro, associado com urna on<;a que tenha comido 
veado, visa real~ar a sua gula ou falta de conten<;ao, etc. O Boe 
morre pelos excessos e carencias demasiadamente pronunciadas, 
pois a vida corresponde a um equilíbrio raramente alcan~ado pelo 
indivíduo durante um período mais longo de sua vida, expresso 
apenas pelas fa<;anhas dos grandes ca<;adores. Estes, além de 
fortes de corpo, possuem o pleno domínio dos conhecimentos liga
dos aos hábitos dos animais, o erudu (a compreensao, a adivinha
<;ao, a previsao, 1: 581), característica dos baire e demais especia
listas nas lides sobrenaturais. O rakare é associado a for<;a física 
enquanto o erudu a for<;a mística, prestígio e poder moral do ca
<;ador. A superioridade do ca<;ador sobre o animal se fundamenta 
no fato de que os barege nao possuem previsao de inten~oes. Etica
mente neutros, agem segundo emo<;6es instáveis, incapazes de des
cobrir a burla do ca<;ador que se vale de assobios ou demais imita
<;óes de vozes e ruídos animais, sem compreender quao tolamente 
caem nas garras do Boe. O defunto, associado ao barogo, tal co
mo a ca<;a, nada mais é do que um "kiogo barogo", ave mamífera 
- um pobre infeliz ( 1: 730), irresponsável pelos seus próprios a tos 
porque tendo perdido a vida e a vergonha, é tao miserável quanto 
os seus parentes Boe que gritam e choram cortando-se a pele no que 
devem ser impedidos pelos amigos e compadecidos. 
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Sao os Baadoj ebage os proclamadores das cacadas e cerimó
nias fúnebres, quando sao escolhidos os barege morice e os c~ado
res abrigados a abate-los. As cacadas existem em funcao de exi
~encias internas a aldeia qu~ndo os seus chefes culpam alguns e 
isentan: outros da transgressao das regras estabelecidas pelo bope 
por me10 dos barege que, representando a encarnacao dos próprios 
seres humanos, abandonam a aldeia para converter-se em desaver
gon.hados, descobrindo-se todos perante a flecha certeira do Boe. 

. . 
•·. 

( .. 
. ; .. 

CAPITULO III 

1. OS DOIS PARTIDOS: ECERAE E TUGAREGE 

· 1.1 - As troca.s <k mm-i e as trocas de akiró 

O mori representa a troca de um defunto humano pelos restos 
imperecíveis de um barogo morice. Esta troca é preferencialmente 
feita entre representantes de lados ou partidos diversos. Contudo, 
se nao houver cacador bom entre os Ecerae, os próprios Tugarege 
podem matar o barogo para os seus defuntos, contanto que nao 
pertencam ao cla do defunto. Airugodo foi um dos g,randes ca~a
dores do seu tempo chegando a cacar mori para os clas de seu pró
prio partido dada a falta de gente boa do outro lado: 

Eu gostava de cacar, de correr, eu sabia. Quanto mais ca~a, 
mais tem. Tem mais sorte. Só nao fiz morice para minha 
gente (o seu próprio cla, os Baadojebage Cobugiwuge). Vem 
Tugarege me pegar pra aroe (para ser representante de um 
defunto). Primeiro atende aonde dá aroe (defunto)... Fiz 
morice para todos os Ecerae e Tugarege porque gostava dos 
enfeites deles. Vai aonde quer, aonde acha bonito. Já remexi 
nestes Ecerae e Tugarege (Airugodo, C. G. 1970). 

Tal flexibilidade decorre em última análise do bope que, cau
sador da morte do Boe, seja ele Tugaregedo, seja ele Eceraedo, 
.deve ser vingada pelos homens da aldeia ref or~ando a solida~eda
de masculina baseada no consenso e na compreensáo contra os 
efeitos deletérios do alimento e do sexo, associados as mulheres 
briguentas, mexeriqueiras e medrosas da aldeia. Dando o seu de
funto, o casal de pais rituais recebe um aroe maiwu, substituto d9 
aroe (morto), que deve representá-lo durante o funeral quando é 
~embrado pelas dancas (aroe etawujedu) e pelos cantos. 

Os enfeites e as cerimónias ligadas ao defunto pertencem ao 
ehefe do· seu cla que tem. o direito de exigir servicos dos ho1nens do 
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outro lado entre os quais ressaltam os de ogwa, os do cacador e os 
dos bailarinas dos aro e etawujedu. Se o cacador f or encarregado 
de matar algu.m animal importante recebe o direito de produzir 
enfeites de penas que implicam no direito de acunhadar-se como 
cla do defunto, criar e consumir carne junto a urna fogueira epa
nela de urna de suas mulheres. Estas sempre seráo mais novas do 
cla do defunto, criar e consumir carne junto a urna fogueira epa
gue muga que, casada com ogwa, é sexualmente inacessível ao c~a
dor. Quando jovem, ogwa também foi um aroe maiwu. Como casa
mento, o homem pode vira ser um pai de aroe, conforme já se viu 
nas considera~oes ligadas ao iebio, quando terminologicamente iden
tificado com o pai da on~a, o barogo morice que comeu outro ani
mal, ogwa (o pai do defunto) é, de certo modo, responsabilizado 
pela infra~ao do seu filho, o aroe, tal como no caso das responsabi
lidades pelas injúrias provocadas ou sofridas pelas crian~as irres
ponsáveis. Por esta razao, ogwa deve servicos ao dono do aroe, o 
chef e do clá deste, um irmao de sua esposa, a muga do aroe. Aju
dado pelo ca~ador que obtém o mori, ogwa volta como bom cunha
do, a produzir os enfeites e objetos exigidos pelo chefe do cla do 
defunto, para com eles recompensar o primeiro. Pela retribui~ao 
sob forma de enfeites e nomes, o ca~ador obtém o direito de ca~ar 
animais de carne e gerar filhos para as mulheres mais novas do 
cla do aroe. 

A realiza~ao das cerimónias funerárias dependem de circuitos 
de permuta realizados com enfeites de penas, pinturas e dan~as fu
nerárias. As cerimónias sao sempre trocadas entre os lados Ecerae 
e Tugarege segundo preferencias denominadas "utawara" (o seu 
caminho) (2). Aroe (cerimónias e enfeites ligados ao funeral) de 
um lado só podem ser usados ou representados pelos do outro. En
quanto o mori implica em posse exclusiva dos enfeites recebidos pe
los membros do iebio, o akiró ou a troca de aroe implicam em pos
se inclusiva ou complementaridade: 

Ecerae A possui o objeto, Tugarege B tem o direito de faze-lo 
ou usá-lo; Ecerae A 1 olham o arce, Tugarege B 1 sao arce pa
ra A 1; Ecerae A 2 descobrem o arce, Tugarege B 2 carregam 
o aroe; Ecerae A 3 preve o aroe, Tugarege B 3 obedecem a fa
~em o aroe; Ecerae A 4 é forte por causa do aroe, Tugarege B 4 
e fraco por causa do mesmo aroe. etc. (1: 100, 450). 

Os aroe acarretam a divisao das tarefas cerimoniais que, re
vertendo em redistribuic;ao de enfeites de penas, acabam neutrali
zando as tensoes internas a aldeia. A troca de aroe é um artifício 
d~ pa.cifica~ao_ que influencia profundamente as aliancas matrimo .. 
n1ma1s que sao prefencialmente feitas entre parceiros de akiró. 
Estes preferem casar-se com as suas respectivas irmas na medida 
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em que, envolvidos pela troca de aroe, devem respeitar-se mais do 
que aos outros (Airugodo, C. G. 1970; 2). Os Boe procuram sempre 
casar-se com geste mais afastada, definida exatamente pelos mem
bros "d? ~ado de lá" (representantes do outro lado), já que danos 
o~ usuan.os ~os mesmos aroe, devem tratar-se segundo rigorosa 
etiqueta, inexistente entre a gente do mesmo partido que tende a 
desrespeitar-se . e agredir-se reciprocamente (2, Mano Kurireu, 
Sangr. 1970; Airugodo, C. G. 1970). Após o akiró, os parceiros se 
tratam de "iorubadare" (dono do lugar da fogueira), maridos po
tenciais de suas respectivas irmas mais novas. 

Iorubadare é depois do akiró. É daí que sai o iorubadare. 
Diz que a coisa vem de longe, que precisa come~ar com Bai
togogo e Bakorokudu. Baitogogo achou meri (um aroe). O pai 
dele era Bakorokudu. Baitogogo era Aroroedo, Bakorokudu era 
Baadojeba. Baitogogo falou para seu pai Bakorokudu: "Achei 

um aroe". Entao ele nao fez escutar. Bakorokudu ficou traba
lhando nas flechas. E Baitogogo esperando resposta. Aí Ba
korokudu fala: "O que voce falou?" "Achei um aroe." Entáo 
Bakorokudu falou: "Voce achou um aroe mas nao vai ser seu , 
vai ser meu". Baitogogo dizque nao, que o aroe é dele. E repe
te tudo outra vez. Bakorokudu fala: "O aroe vai ser meu por
que esse aroe fica para mim e é voce que vai ser aroe para mim. 

Voce que vai ser aroe. Entáo Baitogogo aceitou e ficou como 
aroe. . . Esse é o come~o do iorubadare. . . Baitogogo chama 
Bakorokudu de iorubadare e vice-versa. Boroge (que deu aroe 
para Akaruio Bokodori) chama Akaruio Bokodori de ioruba
dare e vice-versa. Mas primeiro é o akiró que eles dáo no aroe 
(funeral). Aí que tem que distribuir: um Eceraedo com Tuga
regedo, os maiores com os maiores, os menores com os meno-
res (Airugodo, C. G., S. C. Novaes, 1971). 

O akiró e o mori sao aspectos diversos do mesmo problema: o 
da luta contra o bope, expressa pelo mori, e o da redefini~ao do pro
cesso de trocas entre os sobreviventes, expressa pelo akiró em tor
no de um aroe (defunto humano). No funcionamento da vida da 
aldeia é impossível estabelecer a divisáo nítida entre mori e akiró, 
já que representam etapas diversas de um mesmo processo básico 
de tracas, irreversíveis no caso das mortes, e cíclicas no caso de 
enfeites, alimentos e cerimónias envolvendo os iorubadarege quan
do estes conseguem restabelecer as alian~as dissolvidas pela morte. 

O mori cria iebio-mage, alian~as interpartidárias manifestas 
a.o nível das relacoes interindividuais, posteriomente ampliadas 
nas grandes alian~as de aroe - ornamentos de penas usados nas 
dan~as funerárias - envolvendo nao indivíduos concretos mas ca-
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tegorias de indivíduos expressas sob a forma de le (nomes liga
·dos a vida) . As aliancas de · aroe sao usufruidas por todos os Boe, 
subdivididos em dais partidos, por sua vez fragmentados em ·ban
dos. ou clas possuidores de um patrimonio limitado de certas espé
cies naturais, que .. só adquirem sentido quando manipuladas pelos 
membros do outro lado. Usa-se o que é produzido pelos representan
tes do outro lado e.dá-se em troca alimento e enfeites produzidos· pe
los· representantes deste, já que a posse nao coincide nem com a pro
ducao nem como usofruto. Importante é ressaltar ·que as especies 
clanicas mobilizam as relacoes humanas dentro da aldeia, expres
sando códigos de direitos e deveres cerimoniais entre os dais parti
dos; permeando todas as atividades de caca, pesca, coleta e plan
tio indispensáveis á sobrevivéncia. Os clas de mesmo partido va
riam segundo a importancia dos servicos prestados e recebidos do 
outro lado: a caca de ·um gaviao real é mais apreciada do que a de 
urna coruja, o abate .de urna onca é. mais valorizado do que o de 
um lobinho, a carne de anta é préf erida a do ta tu, e assim por 
diante, acarretando diferencas de prestígio entre os seus possui
dor.es, ·produtores e usufruidores, configurando a complexa hie
rarquia de prestígio subjacente ao. funcionamento das aldeias Boe 
(vide O Mori e o Akiró). 

1.2 - Troféu.s de dentes ·e de penas 

Os troféus de dentes e os de penas sao confeccionados predo
minantemente com animais nao consumidos sob a forma de ali
mento. Os animais de carne tendero a ser retalhados, segundo os 
critérios qualitativos associados a todos os alimentos consumidos 
pelos Boe: peda~os melhores/peda~os piares, pedacos do bope/ pe
dacos do Boe, pedacos do lado de lá/ pedacos do lado de cá, etc. 
Já ·os animais nao comestíveis sao abatidos, esfolados e divididos 
segundo os critérios associados as partes duras consumidas sob 
forma de enfeites. Todavia, os limites entre animais fornecedores 
de matérias-primas e os fornecedores de carne nao sao nítidos, 
pois espécies tais como o bokodori (tatu-canastra) sao tanto co
midas quanto divididas. No caso do tatu, as unhas sao divididas 
como mori para os ca~adores que tiverem feito c~ada por algum 
defunto Bokodori, ao mesmo tempo em que podem ser oferecidas 
como urna espécie de akiró para Noapaiepa, chefe do cla dos 
Baadojebage Cebegiwuge, que tem direito de receber as unhas 
maiores . 

Sob o ponto de vista das técnicas de manufatura ligadas aos 
adornos feitos com matéria-prima de animais de mori, surge o 
porodO ou técnica da perfura~ao dos dentes e garras da on~a · (l: 
232)., visando t:ransformá-los em colares usados pelas mulheres 
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enlutadas. Também as peles (biri) destes animais requerem tra
tamento especial: após bem esticadas, sao costuradas e enfeitadas 
com penas de arara amarradas nas pontas, formando um tapete. 
Na parte nao felpuda do couro sao pintados os motivos clanicos do 
morto. O tapete e os colares, após serem utilizados cerimonialmen
te por ocasiao da entrega da recompensa ao ca~ador, sao proprie
dade dos enlutados ou do cac;ador no caso deste ter sido ferido du
rante a ca~ada quando recebe como mori o tapete da on~a (1: 2-5, 
229-238). Vemos que nos troféus de ca~a mori, as penas sao pou
co importantes aparecendo apenas na periferia do couro. 

Os troféus de penas representando trocas de aroe, em con
traste com os do mori, sao predominantemente feitos a partir de 
penas, plumas e penugens das aves, constituindo os enfeites (enawu, 
1: 564) por excelencia. Sao semp~e patrimonio de ag}omera~os de 
indivíduos subordinados a chefes importantes dos clas, partidos e 
aldeias. As penas sao transformadas em bra~adeiras, colares, pr~
gos de cabec;a e cocares (parikos, aroe eceba, kurugugwa), por me10 
da técnica da amarrac;ao com cardéis de algodao, de tran~ados 
feitos com brotos de palmeira e pela colagem feita por meio de 
resinas, cuja colora~ao, propor~ao e tamanho variam ~e~undo as 
espécies pcssuídas e utilizadas por cada aglomerado clan1co. 

Das aves fornecedoras de penas tais como araras, periquitos, 
japus, mutuns, pombas, etc., os gavióes reais mer<:cem cuida~os 
especiais. Abatido o aroe eceba (gaviao real), este e levado ate a 
choupana dos seus danos, os Apiborege, onde é depenado pelos 
homens e deplumado pelas mulheres também encarregadas de. en
t.errá-lo atrás da própria choupana, tal como se fosse um f1lho 
morto (1: 109). Também os gavióes caracaraís (kurugugwa) sáo 
depenados pelos Apiborege cujas penas tal como no caso do aroe 
eceba, sao utilizadas para os enfeites mais preciosos. No caso das 
araras pertencentes aos Aroroe, Paiwoe Kie e Bokodori, nao secos
tuma abate-las, mas mante-las como animais domésticos periodi
camente depenados. 

As peles, garras, dentes, unhas e bicos representam matéria
prima bem menos diferenciada do que as penas de aves. Estas, 
dada a diversidade dos tipos de penas (retrizes, tectrizes, penas, 
plumas), das cores (lisas ou desenhadas), possibilitam urna série 
bem mais complexa de nuances de diferencia~ao do que as unhas, 
bicos, garras e peles que se diferenciam apenas por um destes 
critérios (cor ou dureza no caso dos bicos; tamanho no caso das 
unhas do ta tu; lisura ou desenho no caso das peles) . Os restos 
dos animais de mori nao permitem ultrapassar o ambito de rela
~oes interindividuais, já que obtidos e usados por individuos, s~o 
insuficientes para basear a ccesáo de aglomerados humanos ta1s 
como os expressos pelas aves que, possuindo ao mesmo tempo pe-
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nas duras e moles, grandes e pequenas, variáveis na cor e nos 
desenhos, penas do rabo, penas das asas, penas da cabeca, etc., 
permitem codificar a complexidade do próprio mundo dos homens. 

Os troféus de penas sao troféus de aroe dados no akiró -
alian~as complexas entre representantes de determinada posi~ao 
social - , enquanto os troféus de dentes sao troféus ~e mori e de 
alian~as iebio limitadas a muga, ogwa e ca~ador selec1onados pelo 
Baadojeba. O mori pode ser feito entre representantes do mesmo 
lado, coisa pouco frequente no akiró, predominantemente feito en
.tre lados diversos, e jamais permitido na oferta de penas de aves 
denominada muga kae ou boro (1: 544). 

Antigamente nao era permitida a cac;a de gavióes por parte 
dos Ecerae, que deviam apenas recebe-los das máos dos Tugarege 
(Mano Kurireu, Sangr. 1970; Airugodo, C. G. 1970). E_stes, tendo 
abatido as aves, tiravam-lhes as penas dando-as as maes dos de
funtos Ecerae. Estes davam-lhes como retribui~ao flechas e pintu
ras de urucu, transa~ao feita dentro do bai mana gejewu (1: 110). 
Os Tugarege sao portanto os receptores das flechas (tugo + are 
.+ ge = flecha + possuidor + suf. do plural, cf. 2), enquanto os 
Ecerae recebem as penas de aves. Consequentemente, os Tugare
ge nao recebem boro devendo sempre prove-lo para os Ecerae. 
Neste sentido a morte de um Tugaregedo pode se dar apenas por 
intermédio d~ ca~ada de animais de carne (queixada, anta), pei
xes e f elídeos. 

Os troféus de penas sao hierarquicamente ordenados tal qual 
os tipos de carne e os animais de mori. Se a anta é o animal de 
carne mais apreciado, dado o seu volume e qualidade, pode ser 
distribuída a todos os moradores da aldeia; se a onca é o animal 
mais forte porque pode matar a todos tal qual o bari transforma
do; o gaviao real é a insígnia da autoridade máxima entre os 
homens: 

Aroe eceba é um homem bem casado, que nao briga, nao zan
ga, nunca larga um ao outro, nao ·ca~a questao, nao rouba, 
nao levante face, nao sai palavra má da boca, que dá de co
mere de bebei;-, que dá para um faminto. Aí nao tem mulh:r 
que presta. Elas fazem muito mexerico. Entre os homens nao 
todos fazem mexerico. Aroe eceba é o mais fino. N em para 
iadu, nem para morice. Só muga ke (retrib~cáo para ~ 
Baadoj eba ou um Kie morto). O que eles nao quer dar e 
este. Negócio de casar com parentes nao faz .caso .. O que e~es 
nao quer é esparramar aroe eceba (porque s1mb~liza o ma1or 
prestígio dos Kie e dos Baadojebage com rela~ao aos Boko
dori que nao temo direito de receber penas desta av~). Quan
do o Boroge e o Birimodo entregaram tudo o. que e de fun~-
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" 
ral para Baadojebage, eles acon,selharai:n eles que eles dao 
este negócio de funeral para eles, e pra cuidar de tudo, homem, 
mulher, crianca, nao tem que brigar, nao tem 9ue fa~ar ma~, 
brincar muito, nao tem de falar de certas besteiras, dizer coi
sas que nao pode, mexer com família ~e ning~ém,, com mu
lher solteira e nao mulher dos outros, xingar ninguem, comer 
mais do que deve ser, peidar, deixar outro brigar, tem que 
apartar. Quem está como este rabo (enfeite de penas de aroe 
eceba usado na cabeca) tem que fazer tudo isto. Hoje em 
dia vai esparramar se puser Bokodori em lugar de Baadojeba 
e Kie e se ele recebe o aroe eceba (por causa da falta de gen
te na aldeia) (Airugodo, C. G. 1970). 

Em suma, aquele que usa o aroe eceba deve ser um e~emplo 
para todos, fomentando solidariedade dos m~m~ros da aldeia tra
dicionalmente associada aos Baadojebage, principalmente por oca
siao do funeral quando os enlutados, pobres e famintos, precis~m 
da ajuda dos ca~adores. Os us,..u~rios da e?~ºª do ~roe e.ceba tem 
0 dever de proclamar as cerimonias funerarias e a identidade dos 
pais e filhos de aroe. Portanto, as cacadas da onca e as distribui
coes da carne da anta sao sempre marcadas pela voz de Bakoro_: 
kudu o usuário tradicional "rabo" do aroe eceba, membro do cla 
dos Baadojebage Cebegiwuge que, tendo como espécie clanica o 
próprio bope, tem o direito de mexer com os defuntos de todos. 

Os troféus de penas, portanto, sao mais importantes do qu~ 
os do , mori, por sua vez mais importantes do que a carne. Esta e 
consumida logo após o abate do animal, devidamente retalhada 
e cozida, sendo menos duradoura do que os colares e as peles de 
on~a, que por sua vez sao sepultados com os ossos de seu porta
dor, enquanto persistem os enfeites de penas usados pe~o aroe 
maiwu, o substituto do defunto, durante todo o longo ciclo fu
nerário. Carne, peles, dentes e armas ligadas a ca~a sao mais tran
sitórios do que parikos e viseiras ligadas a vida cerimonial, en
volvendo cantos e dancas de aroe sempre realizadas entre repre
sentantes de partidos diversos. 

Todo aroe, defunto humano ou animal, é dividido em duas 
categorias: a carne (kodu) e restos imperecíveis tais como unhas, 
dentes, garras, bicos, no caso dos animais, ossos e enfeites de pe
nas, cabe~as cerimoniais, colares, no caso dos homens. 

Durante a agonia, o Boe e todos os seus pertences sao emplu
mados tal como as crian~as a serem batizadas (1: 392-394). ~ 
emplumacao deve dar-se antes do desenlace. Após a morte, ele e 
envolvido em esteiras e, bem amarrado, é enterrado por algumas 
mulheres do outro lado, do mesmo modo como é feito como tuiuiu 
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(Bace koguio, .cf. 1: 194), o kurugugwa (gaviao caracaraí) e o aroe 
eceba··(gaviao real): 

Escolhe um bom flech~dor entre os Tugarege para flechar o 
aroe eceba para mugakae de Baadojeba e Kie. Cobre o aroe 
eceba com folhas. Tugarege abre as asas, o rabo. Antes de 

. mexer chama todos os nomes de Baadojeba, Kie, Akaruio Bo
kodori e Jerigi Otojiwu, (nomes de chefes), fazendo como se 
~stivessem todos na frente. "Vamos ver o nosso aroe eceba ?" 
Mas eles nao estao. Aí, quando ve tudo, quando nao faltou 
nada, aí fecha outra vez, corta pedaco de palha de acuri, poe 
Q aroe eceba em cima, apanha embira, amarra quase no meio 
.(Airugodo, C. G. 1970). 

Urna vez depenado o aroe eceba, avisa-se os futuros receptores 
de penas: Bakorokudu, Arua, Noapaiepa, Ki Bakororo, Kudoro, 
Akaruio Bokodori e Jerigi Otojiwu (todos do lado Ecerae). 

As penas permitem a continuidade de aliancas interpartidá
rias apesar do desfalque reversível acarretado pela morte de um 
Eceraedo, sempre causada pelo bope, razao pela qual os caminhos 
de circula~ao das penas constituem precioso instrumento para a 
manuten~ao da solidariedade entre os homens da aldeia. Estes, 
em detrimento do bope, persistem nos seus aroes, realizando ceri
mónias e ca~adas e oferecendo enfeites de penas e flechas. Estas 
ornadas com um pouco de penas e plumas, confeccionadas de ma
deiras duras e resistentes, representam a transacao típica entre 
cunhados potenciais, os iorubadarege. Estes sao criados pela ce
rimónia da amarra~ao dos estojos penianos (ba) e tem o direito 
de trocar as suas choupanas de origem e de usar como esposas as 
suas irmas nelas residentes que, preparando alimentos e carregan
do filhos, voltam a substituir a carne roubada pelo hope pela ge
racao de novos Boe. 

1. 3 - Estojos penianos e flechas 

O mori só pode ser ca~ado por um jovem que possua o ba 
( estojo peniano). Seleciona-se preferencialmente c~adores sol
teiros que devem cacar mori, pelo que sao recompensados comen
feites de penas, nomes e flechas (l.a: 299, nota 15). As flechas sao 
sempre fabricadas para os irmaos das esposas, os Ime, ou para os 
irmaos das mulheres do bai mana gejewu, em troca dos favores 
sexuais por elas prestados. As próprias esposas ou parceiras se
xuais sao recompensadas com pinturas faciais e corporais a base 
de urucu, ataduras de algodao e ofertas de carne e peixe (17). 

A circulacao das flechas se faz sempre no sentido inverso ao 
da prestacao dos servicos sexuais. 



Os homens Ecerae sao considerados mais velhos, "pais de aroe" 
dos Tugarege (l.a: 133, nota 19) o que é corroborado pelo fato de 
receberem o ba antes dos seus "filhos de aroe" (1: 190). Como o 
ba permite ca~ar o mori para alguém do outro lado, envolve a 
recompensa de enfeites de penas, nomes e flechas, os Ecerae co
mo mais velhos, ca~am mori e recebem recompensa antes dos Tu
garege. Tal defasagem acarreta que os Ecerae casem e se tomem 
pais de aroe antes dos Tugarege, visto os aroe (defuntos animais 
ou humanos) serem sempre associados a choupana de alguma 
muga casada. 

Os Ecerae, ao receberem as penas do gaviao real ca~ado por 
algum Tugaregedo, oferecem-lhe como mori flechas cuidadosamen
te trabalhadas, tal como é o dever de um pai para com os seus 
filhos. Os Ecerae,' principalmente os Baadojebage, recebem, além 
do boro, urna série .de matérias-primas que urna vez recebidas sao 
redistribuí das aos Tugarege, a fim de serem transformadas nos seus 
enfeites: 

Os Baadojebage sao os que mais material recebem de todos os 
clas, Ecerae e Tugarege: algumas penas, pele de on~a pinta
da, on~a parda, ariranha, veado, cervo e outros animais, penas 
de gaviao real, bicos de tucano. As peles de on~a eles usam 
para forrar suas camas em cima das esteiras ou para se sen
tar em algum lugar para urna cerimónia. Este material os 
Baadojebage entregam a seus respectivos cunhados (Aroroe e 
Apiborege) para fazerem os adornos (Mano Kurireu, Sangr. 
1970). 

Pela diferencia~ao · de status, os Ecerae podem ordenar aos 
seus filhos que cacem e confeccionem seus belos enfeites em traca 
do direi to de obter flechas e acunhadar-se com eles: 

Quando andam juntos Ecerae e ·Tugarege, só os Tugarege é 
que vao abater os animais pois os dará.o seguramente aos 
Ecerae. Os Ecerae nao vao abate-los. Esperam que os Tuga
rege lhes entreguem o animal. Animais de carne como a anta, 
capivara, queixada, podem ser abatidos por qualquer um. Os 
Ecerae nao precisam perder com ca~adas de animais que ne
cessitam para os seus adornos. Sao os Tugarege os ca~adores 
e lutadores (Mano Kurireu, Sangr. 1971). 

A divisao da aldeia em Ec'erae e Tugarege decorre sempre do 
funeral que, controlado pelo Baadojeba, porta-voz do consenso en
tre os homens da aldeia, "mexe" comos aroe. É um assunto peri
goso porque ligado ao bope envolve sempre o respeito as regras . da 
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vergonha, já que os Boe nao deixam de enterrar os seus mortos 
de !orma adequada: se:pultamento, in~estidura de um ca~ador aroe 
ma1wu, ca~ada do mor1, trocado mon por enfeites e nomes ofere
cidos pelos enlutados. E, sendo um assunto de poguru, envolve 0 
bope. Este é extremamente rigoroso no ambito dos bai-doge por~ 
que env~lvem a presen~a de mulheres e de comida, menos presen
te no ba1 mana gejewu onde chegam apenas ossos já descamados 
ou mulheres sexualmente divididas entre muitos !pare. 

A hierarquía entre Ecerae e Tugarege é do mesmo tipo daque
la constatada para a ordena~ao dos moradores do céu, os bope 
subordinados todos a Maereboe etuo e sua esposa, Maereboe etuje, 
tal qual país de aroe (1: 776-777). O céu adquire tonalidades e 
cores diversas segundo a posi~ao do Sol, Meri, pai de todos os 
bope, fazendo com que surj am o céu azul, por ele habitado, o 
céu vermelho, habitado pelos Tupa-doge, os bope bons (céu tin
gido pelo Sol nascente ou poente) e o céu branco, habitado pelos 
perigosos Uwaikuru-doge (a neblina ou o céu cheio de nuvens, 
prenúncio de ch uvas sempre associadas ao morí, cf. la.). 

Tal qual o pai bope na sua morada do céu, o pai ritual exige 
o poguru dos seus filhos ca~adores do mesmo modo como os baire 
devem obedecer as prescri~óes do bope. Os país ( ogwa-mage) e 
os iorubadarege devem treinar os seus filhos, desenvolve-los fisica
mente, obrigando-os a ca«;ar, pescar, correr e levantar peso: 

Gra~as a Deus papai morreu porque ele queria fazer exercício 
comigo para carregar peso. Estes exercícios sao muito duros. 
Sempre o pai que treina com os filhos. Papai corria muito e 
também levantava bem o peso. Eu corria muito mas nao le
vantava peso . .. Além dos exercícios, o meu pai também ca
~ava comigo (Mano Kurireu, Sangr. 1970). 

Quando os filhos sáo ruins ou desobedientes, desempenhan
do mal o seu papel, vao morar em lugar afastado do pai, o céu 
branca, no caso dos filhos do bope e o outro lado, no caso dos filhos 
do Boe. Já os filhos bons e obedientes, aqueles que váo apenas 
fazer respeitar as ordens do pai, moram perto dele, no céu verme
lho, adjacente ao céu azul, e no mesmo lado do Boe, em setor ou 
choupana adjacente aos de ogwa. 

Segundo Colbacchini, quando o bari é Tugaregedo, ele invoca 
o bope como senda o seu pai - ogwa - e quando é Eceraedo, in
voca-o como senda o seu tio materno iedaga ( 4: 20). Se lembrar
mos que o pai de um indivíduo é mais jovem do que o pai do seu 
pal ou tio materno, veremos que as rela~óes entre o bope e os Ece
rae sao menos amea~adoras do que as entre este e os Tugarege. 
Os castigos incutidos pelo iedaga sao mais suaves e menos dolo-
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rosos do que os incutidos pelo pai. O iedaga apenas dá conselhos 
e protege o seu iwagedu (sobrinho, neto) ensinando-lhes técnicas 
de defesa por meio dos mitos e lendas, outorgando-lhes nomes que 
constituem garantia a sobrevivencia e presenteando-o com labre
tes, brincos e colares. O iedaga nao castiga o corpo do Boe ten
tando apenas incutir-lhes as regras do poguru, simbolicamente 
expressas pela perfurac;ao do lábio e das orelhas dos !pare. Em 
contraste, ogwa se preocupa com a forc;a. física dos filhos, matan
do-os caso forem fetos bope, demasiadamente perigosos para se
rem domados. Sao apenas os filhos homens que podem ser trans
formados em akuge (animais domésticos) (1: 66, l.a) porque re
recebendo apenas o kogu sao sempre mais arredias e medrosas, 
cebem o estojo peniano, o que nao acontece com as filhas que, 
domadas apenas por intermédio do intercurso comos Ipare quan
do, trazidas como aredu baito sao divididas entre todos dentro do 
bai mana gej ewu. · 

Pela retribui~ao ao mori, o cacador adquire o direito de des
posar mulher do cla do defunto, acarretando a ca-residencia entre 
pai e filho rituais que se transformam em sogro e genro. O gen
ro, iwagedu (também neto, sobrinho filho da irma) ca~a para o 
seu sogro, iedaga (também avó, irmao da mae). Os genros sao 
os herdeiros dos sogros quando estes, demasiado velhos e preocu
pados em salvar-se do .bope, nao podem mais lidar comos assun
tos de aroe. O encargo de lidar com os defuntos da choupana é 
transmitido para o iwagedu que, gradativamente, vai sendo inse
rido ·nos segredos clanicos por meio do seu iedaga. Se lembrar
mos que a divisao dos termos de relacionamento Boe obedecem 
a um criterio bi-seccional (2), veremos, como já foi apontado por 
Colbacchini (3: 19-20) que a continuidade dos cargos cerimoniais 
se dá por geracoes alternadas, nunca adjacentes: 

CARGO 

pai de aroe 
Tugaregedo 
Ego 

-o mae de aroe 
Eceraredo 
oreduje (esposa) 

iedaga 

mulher Tug. Ó onaregedu ( filho) da casa 
Eceraedo 

filho de aroe O inulher Eceraredo 
Tugaregedo . 
onaregedu CARGO 
iwagedu 
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Por . intermédio da imposic;.ao do ba, o bope ·ordena no tempo 
e no espaco as relac;.óes entre pais e filhos, cunhados, sogros e gen
ios visando alcancar a paz e o respeito dentro da aldeia. Um ho
me~ nao tirará jamais o ba (estojo peniano, o lugar da vergonha) 
dentro de sua choupana porque esta é ocupada por seu iedaga. 
Nao poderá tirá-lo também durante as ~ac;adas te~e:ido a ira do 
iedaga que deixa de receber a sua comida e a ~os i.orubadarege 
que deixam de receber a maté~a-prim~ para os. enf eites fabricad?s 
por iedaga e iwagedu. O ba so podera ser retirado quando, apos 
as cac;adas . e a distribuic;ao da comida na aldeia, sao relaxadas a~ 
tensoes entre os partidos por meio do consumo de cocos e do mi 
kodu (intercurso). Tais momentos ocorrem apenas quando nao 
houver cac;adas exigidas pelos iorubadarege ou cerimónias, alimen
tos e matérias-primas exigidas pelo iedaga envolvendo mom~nt~s 
de tensao interpartidária quando os Boe, sob a forma de an1ma1s 
e cac;adores, voltam a se degladiar, desrespeitando-se, dilaceran
do-se e comendo-se uns aos outros, exigindo, mais urna vez, a 
presenca do Baadojeba que, repovoando a aldei~ com. seres hu
manos, determina os lugares da vergonha est1gmat1zados pe
los iebio. 

o direito de mexer com aroe ou ter iebio só é acessível a mu
lheres casadas que pértencem as choupanas abertas apen~s ~os 
seus maridos e construídas em terras possuídas pelos seus irmaos 
mais velhos (iwuri-mage), iorubadarege entre si. A mulher deve 
preparar o alimento consumido pelo marido, inclusive aqu~le des4 

tinado aos filhos rituais sempre alimentados dentro do bai mana 
gejewu. Representa portanto o vínculo entre as cho~i:>anas da 
periferia, os bai-doge, e a choupana central, lugar ~:tidamente 
subdividido segundo a divisao dos partidos. Por ocas1ao dos fu
nerais a mulher é associada ao lugar do defunto, pertencendo sem
pre a~ partido dos "ofendidos" enquanto o seu marido, rep~esen
tante do partido dos "ofensores", arca com a responsabilidade da 
marte, razao pela qual os cónjuges devem abster-se um do outro 
e esperar pelo mori de um fil~~ ritual. ~urante o lut?, m~~~ u~~ 
o mesmo cinto usado por ocas1ao da gravidez e deve ficar .ª toa , 
sem proc;luzir alimento ou quaisquer objetos, esperando ~ parto
absolvimento da vinda do seu filho cac;ador. Com o mori, muga 
recebe o ''kuributu" (parto) e deve respeitar o se~ filho dan~o-lhe 
a comida adequada baseada apenas em mingaus a base de ~llmen~ 
tos veg.etais levados por ogwa nos seus potes ~e b~rro. Mug~ so 
manda comida para o cacador enquanto substituto d~ seU·· f1~0 
·defunto é nao terá jamais a ousadia de mandar-lhe allmento .so
lido, próprio a maridos que, tais como os cocos e a c~rne ~ord1da 
pelos· baire, devem ser trabalhados ~om os dentes, co1sa fe1~a ·sem
·pre nas choupanas ou fora da alde1a, nunca dentro do ba1 ·mana 
gejewu refeitório dos aroe. · 
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A divisao entre Ecerae e Tugarege corresponde a critério ba
seado em atribui~oes ·.essencialmente masculinas, expressas pela 
outorga<;ao dos estojos penianos, direito de ca~a, oferta de flechas 
e enfeites de penas, dividindo o contingente de homens segundo o 
seu prestígio, sempre medido em termos do rakare das espécies 
por ele maní puladas. O maior ou menor prestígio dos partidos se 
reflete na primazia de ocupa<;ao das cho u panas da periferia: os 
país, Ecerae, recebendo o ba antes dos filhos, podem esparran1ar
se pelas choupanas de suas esposas antes dos filhos, Tugarege, que, 
recebendo-o mais tarde, devem procurar as choupanas nao ocu
padas pelos pais. Estas sao de modo geral ocupadas por mulheres 
mais feias e pobres já que os Ecerae sao todos bem mais pobres 
do que os Tugarege, danos dos mais belos enfeites sempre guar
dados nas casas de suas irmas (l.a: mito da Concessao dos Pode
res, ciclo das lendas de Meri, Airugodo, C. G. 1970). Bakorokudu, 
o mais velho e pobre de todos os Ecerae, recebeu por primeiro o 
estojo peniano e a choupana dos Aroroe mais importantes, adqui
rindo assim o direito de casar com as mulheres de Baitogogo, gen
te fabricadora dos adornos mais belos e numerosos, possuidores des 
bapos (n1aracás) e demais insígnias da chefia. Já Baitogogo é o 
mais velho e mais f eio de todos os chef es Aro roe porque deu o akiró 
antes dos outros irmaos Tugarege, tais como Mano Kurireu, seu 
irmao menor de clá, mais novo e bonito porque nao deu tudo o 
que tinha aos Ecerae. Se após o akiró Bakorokudu é o mais belo 
de todos porque possui a coroa do aroe eceba e representa o aroe 
Bakororo, o maior de todos os aroe, e Baitogogo é o mais feio 
porque acabou sendo bope j á que estrangulou a sua esposa, tal 
como Meri, quebrando o que é dos outros. Observa-se, portante, 
que bope e aroe constituem expressao do mesmo processo básico 
de tracas humanas, que causadas pelo bope emergem em aroe, bo
nitos, enfeitados, alegria dos enlutados que recebem morí pelas 
maos de um ca<;ador. 

Em suma, a divisao entre os partidos se baseia em direitos e 
deveres de ca<;a que envolvendo aroe (defuntos humanos) lhe con
ferem um sentido mágico-religioso, diferenciando entre mais ve
lhos e mais jovens, os primeiros recebendo, os segundos produzindo 
e ofertando arce. Sob a forma de defuntos, os aroe abandonam a 
choupana da periferia voltando a ela soba forma de peles, garras, 
unhas e dentes e soba forma de penas de aves trocadas dentro do 
bai mana gejewu, acarretando assim a diferencia<;ao entre doa
dores e receptores de penas básicas a manuten<;ao da hierarquía 
do prestígio entre os homens, cujo topo é representado pelo Boe 
eimejera (chef e dos Boe), respeitado por todos, o portador da 
corca do aroe eceba. As rela~oes entre os partidos sao de natureza 
assimétrica, os Ecerae sao mais velhos do que os Tugarege, in-
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versa.o da interpreta~ao de Lévi-Strauss que sugere a senioridade 
dos Tugarege sobre os Ecerae (42: 267). 

2. O CLA OU O BANDO 

O cla ou o bando possuem diversos aroe ( espécies naturais uti
lizadas durante os funerais incluindo os carpos humanos), asso
ciados a diversos obe-ma.ge (casais de país de aroe) (l.a: mito de 
Nonogo Pori), distribuídos pelos iedagarma1ge (homens mais velhos, 
chefes do cla). Os obe-mage do defunto só podem tirar o luto por 
intermédio da a~ao dos iedaga-mage que, morando com gente do 
outro partido, podem interceder a favor dos seus subordinados. 

O cla funciona pela divisao residencial dos seus membros, as 
mulheres morando nas choupanas construídas sobre as terras dos 
seus irmaos mais velhos, os homens morando nas choupanas das 
irmas dos seus iorubadarege. Fora do ciclo funeral, o cla funciona 
por intermédio de trocas de alimento, outorga~ao de nemes do 
tipo ie-mage e_ enfeites. As tracas se dao entre a choupana habi
tada por ogwa e -muga e aquela habitada por iedaga e imarugo 
(tia paterna, sogra de Ego). O cla funciona por intermédio da so
lidariedade entre os seus membros masculinos e femininos que, 
distribuídos por ambos os partidos, expressam nao um grupo mas 
modalidades de tracas interpartidárias. 

Cada cla possui diversos cargos de chefia ou iedaga-mage asso
ciados a posse de espécies naturais mais ou menos valorizadas, 
utilizadas para a confec<;ao de armas e enfeites. Sob o ponto de 
vista da produ~ao dos enfeites de penas, cada cla é subdividido 
em do is sub-clas diferenciados pela cor, tamanho e valor das pe
nas. Cada sub-cla é representado por um iedaga mais importante 
de modo que, sob o ponto de vista da produ~ao dos troféus de pe
nas, cada cla possui dois chef es principais, tal como é o caso da 
chefia da própria aldeia pref erencialmente dividida entre do is 
Baadojebage, um de cima e outro de baixo. 

O cla representa a cristaliza~ao sob a forma de primazias so
bre algumas espécies naturais, cantos, enfeites, mitos e nomes 
pessoais, de um complexo sistema de tracas interpartidárias que, 
diversificadas segundo as espécies naturais associadas a cada cla, 
resultam na diversifica~ao qualitativa dos parceiros por elas en
volvidos. Estes tendem a especializar-se na oferta ou no recebi
mento de determinadas espécies de aroe fazendo com que os clas 
possam ser vistos como unidades manufatureiras passíveis de se
rem associadas a urna única espécie predominante, razao que ex-
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plica a existencia de um cla dos Bokodori (os tatu-canastra), um 
dos Kie (os antas), dois dos Baadojebage (os construtores da ·. al
deia), um dos Paiwoe (os bugios), um dos Aroroe (os larvas), um 
dos Iwagududoge (os gralhas) e um dos Apiborege (os donos da 
palme ira do acuri) . 

2.1 - Aroe ou espécies cerimoniais do clá 

Os aroe constituem as espécies consumidas durante os fune
rais (Airugodo, C. G. 1970). Os aroe sao sempre produzidos oU, re
presentados por homens pertencentes ao outro lado do defunto. 
A presen~a de um defunto implica em tres tipos de servicos ceri
moniais, a caca do mori, tarefa feita pelos mais jovens, geralmen
te solteiros, a danca pelos mortos (aroe etawujedu), feita pelos Ime 
ou pelos !pare mais experientes porque sao "brinquedos feios" (coi
sa perigosa) e a fabrica~ao de enfeites e flechas dados ao ca~ador, 
feita pelo pai do aroe que também deve chorar e retalhar o pró
prio corpo (1, Airugodo, C. G. 1970). 

Destas tres modalidades de servi~os, a mais valorizada é, sem 
dúvida nenhuma, a das dan~as, já que envolve o uso dos aprecia
dos enfeites de penas. Implicam no controle físico absoluto já que 
as dancas sao minuciosamente regulamentadas, feitas as vistas de 
todos os moradores da aldeia, fazendo com que qualquer deslize 
venha a ser duramente criticado e castigado: 

Na hora de aroe (dancas de aroe) fecha o nariz e olhos. As 
vezes um (indivíduo) que faz aroe eceba (representa ceritno
nialmente a dan~a dos gavióes-reais), vomita porque é muito 
duro e dizque nao é bom quando vomita. Urna semana depois 
ele adoece e depois morre. E muito perigoso. Amarramos en
feites com muita for~a, onde dói mais é nas temporas. . . A 
pessoa errando morre porque aroe mata porque nao sabe . fa
zer. Para quem recebeu um aroe ele nao tem que pousar··com 
aredu (nao pode dormir na choupana da esposa) (Airugodo, 
C. G. 1970). 

O bailarina todo pintado é fortemente amarrado na cabeca, 
tronco e membros, de modo a transpirar e sofrer muito, raz~o 'pela 
qual os bailarinas devem ser formalmente recrutados, escolhjdos 
pelo conselho da aldeia. O mesmo se aplica aos cargos de .~"4~~ia 
que, íntimamente relacionados comas cerimónias de aroe, nao. s.ao 
jamais disputados exigindo sempre a elei~ao do $eU ocupant~ .~es-
mo que seja contra a sua vontade pessoal: : ; : : 

...,...._ 90 - . 

.. ) 

. Eu era para ter sido capitao daqui de Sangradouro quando ain
.. da tinha muitos Bororo. Eles pelejaram comigo mas eu nao 
quis. A gente precisa saber muito bem o que vai enfrentar. 
Eu fiz urna vez Bakororo (representacao do aroe Bakororo) 
porque nao tinha Baádojeba (pois nao estando Baadojeba.,- po
·de ser substituído por um cunhado). Só eu sei o que a gente so
fre de calor debaixo daquelas penas. Por isto, com estas repre
sentacoes quase nao tem Apiborege, Baadojebage e Aroroe 
( clas envolvidos pelos Bakororo-doge aroe). Existem muitas 
representacoes em que os Aroroe levam banho depois de dan
car e suar todos pintados, enfeitados e amarrados. A água 
fria dá resfriados. Por isso quase nao tem mais Aroroe e 
Baadojebage por causa dos banhos. Os outros clas nao tem 

, ·tantos banhos. Se eu estivesse no "mato" ( em alguma aldeia 
Boe) .teria provavelmente há muito tempo sido capitao. Mas 
eu nao agüento estas representa~óes, pois sei que se fizer mais 

· urna, será a última. Ainda bem que fui criado aqui (na mis
sao). Angélica (a esposa) primeiro queria que eu fosse capi
tao, mas depois fiz ela ver que nao dava para mim porque nao 
fui criado para isso, pois as crian~as com 9-10 anos passam 
a ter que obedecer a lei e nao mais a si mesmas porque já sa
bem e conhecem alguma coisa e, assim, vao crescendo e fa
zendo. Porque eu sei que se vou passear, fazer urna visita pa
ra alguma aldeia, eu nao vou ter desculpa para mim para nao 
fazer a representacao (Mano Kurireu, Sangr. 1970). 

As cerimónias aroe etawujedu implicam no uso concomitante 
de um g.rande número de enfeites, pinturas, cantos, movimentos 
e sons, visando representar sob forma estereotipada o comporta
mento dos animais dos clas dos defuntos. Quanto maior o pres
tígio do defunto, maior o número e a qualidade dos aroe etawuj_edu. 
Assim, os Aije-doge aroe envolvem a particip~ao de todos os re
presentantes de clas Ecerae enquanto os Okogedoge aroe, ce~imo
nia pertencente aos Ecerae, envolvem apenas os Tugarege dos clas 
Aroroe e Iwagududoge. Todavia, o número de participantes nao 
é critério suficiente. Apesar de realizados por igual número de 
Ecer~e, os Aroe eceba-doge aroe sao mais valiosos do que os Kuru
gugoe aroe já que envolvem aves de melhor qualidade. Os diver
sos animais e aves celebrados pelas cerimonias pertencem aos ani
mais de mori, animais de enfeites e animais de carne. Represen
tam os barege (bichos) e os kiege (aves) mais apreciados: on~as, 
gavióes, socós, anhumas, antas, tatus, dourados, piraputangas .(1: 
aroe etawujedu), independentemente da considera~ao da varieda
de das formas de sua utilizacáo extra-cerimonial. As espécies apa
recem por meio de sons e movimentos estilizados, envergando · ~n
feites na cabe~a, tronco ·e membros, pintados coµi motivos carac-
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terísticos, tal como sao representados nos cantos de caca e pesca 
(3: Cantos). Contudo, representam os animais sob a forma do-
1nesticada, len tos em seus movimen tos, confinados ao bororo da 
aldeia, obedientes a voz do aroe eimejera (chefe da cerimónia 
igualmen~e escolhido pelo conselho da aldeia, cf. 2) que lhes rege 
a pantomima t~l qual um regente de orquestra diante do público 
representado principalmente pelos membros do cla enlutado. Estes 
veem nos aroe obedientes ao aroe eimejera o restabelecimento do 
predomínio do mundo das regras do poguru sobre o da animali
dade associada a morte, razao pela qual nao se perdoam q uais
·quer falhas dos bailarinas. 

Os clas variam na proporcao de espécies utilizadas dentro ou 
f ora do funeral. Os Bakodori, por exemplo, possuindo as arara
cangas, os dourados, os tatus intensivamente utilizados fora e 
dentro do funeral, possuem patrimonio menos exclusivo do que 
os Baadojebage ou Kie que, possuindo os veados e grandes felídeos 
sao des~alcados apenas por ocasiao das cacadas do mori proclama~ 
das apos a marte de um Boe. E, dentre estes diferenciam-se os 
Baadojebage e Ce~egiwuge que, possuindo o b~pe, nao podem ser 
desfalcados sem a interferencia do bari, e temo direito de desfalcar 
a todos _por intermédio do funeral. O patrimonio das espécies de 
?ada el~ expre~sa, portant?, a sua maior ou menor potencia em 
influenciar a vida da aldeia fazendo com que a posse do jacaré 
(pe;te~cente ao bope) seja mais estratégica do que a posse de um 
periquito ou um dourado. 

A associa~ao ~ntre cla A e espécies naturais x, y e z concebida 
em , t~rmos de pr1mazias de descoberta, producao ou uso destas 
esp.ecies. Os Ar~roe, p~r ~ntermédio de Baitogogo, foram os pri
m~iros. a co~fecc1onar viseiras com as penas do japu, privilégio de
pois d1fund1do para os outros clas. Foram também os primeiros 
a fabricar "Boe" por intermédio da perfuracao dos seus lábios e 
d3: ~marra~ao dos .seus penis (1: 190). Nonogo Pori, outro herói 
~tic~, por vezes t1do como Aroroe, por vezes como Paiwoe, foi o 
pr1meuo a saber com~r direito, ensinan~o-o ao seu obe (muga e 
ogwa enlutados), a f1m de que estes nao comessem. mais coisas 
moles e nojentas, transformando-os de Marege em verdadeiros Boe 
(la: 406-423~. Ba.ipo~o, ch.efe Paiwoedo, foi com os Iwagududoge 
e os B~kodori o pr1me1r? a mventar a beleza (os enfeites de penas) 
~os peixes dourados, p1raputangas, lambaris, posteriormente uti-
1.izados po~ to~os (la:. 466-471). Arua Bororo e Arigao Bororo fo-
1a~ a_s pr1me1ras. alde~as construídas, especialmente para fazer os 
pr1me1~os funera1s (A1rugodo, C. G. 1970). Apesar de Baitogogo 
e dema1s ~hef es Aro roe terem sido os primeiros a descobrir as pega
das dos caes, foram .os. Iwagudud~ge, se~s irmaos menores, os pri
meiros a marcar os llmites da aldeia homonima, o Arigao Bororo (a 
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aldeia dos caes), tomando-a (aru, 1: 117 = emprestando, trocando) 
dos seus descobridores, os Aroroe. Portanto, nem sempre a prima
zia da descoberta do aroe implica na primazia de usá-lo. Também 
o aije, aroe de grande importancia para o funeral e a chefia ritual 
do Baadojeba associado a iniciacao sexual dos !pare, foi descoberto 
por Rubugu, um Paiwoedo, mas acabou sendo usado pelo grande 
chefe Baitogogo que o retirou de Rubugu, pois este nao tinha "ri
quezas" (roe) para o aije que, demasiadamente grande, nao cabia 
nos seus modestos potes, muito pequenos para conter aquilo que 
originariamente fora um pequeno girino de sapo (ru). Fato é que 
Rubugu nao podia arcar com todos os encargos associados ao aroe, 
coisa que acabou sendo feita por Baitogogo capaz de agradá-lo com 
cantos e enfeites (la: 121-125). Na verdade, foi Baitogogo e nao Ru
bugu quem ensinou aos Boe como se faz o funeral, pois defuntos 
importantes exigem mais e melhores cuidados do que defuntos pe
quenos ou "miúdos", razao pela qual Baitogogo também deixou que 
os Iwagududoge, seus irmaos menores de mesmo partido, cuidas
sem dos caes, animais domésticos pouco valorizados, comedores do 
lixo das aldeias, coisa apropriada a cacadores e irmaos menores do 
que ele. 

Visto que os iedaga-mage de mesmo cla e partido nao podem 
equivaler entre si, já que lidam com :spécies diversas, a equiv~len
cia é possível apenas quando estas sao trocadas entre os partidos. 
Pelo mori, o cacador "compra", por assim dizer, o dire~to" d~ ser 
considerado como um igual e poder "mexer" como patnmonio do 
cla do defunto: 

Eu sou Mano Kurireu. Tenho urna irma e ela morreu (o que 
significa que a morte sempre atinge o cla por intermédio da 
mulher). Todos os Ecerae esta.o prontos para ter o direito de 
usar os enfeites que reservei para mim. Logo que um mata 
urna onc;a, ele vai dar onc;a como mori e eu tenho que dar o 
direito de usar o enfeite que reservei para mim (devo fazer 
akiró). As vezes acha bonito mas nao pode usar. E.u par~ 
mori devo conceder o direito de fazer e de usar o enfe1te. So 
a trdco de mori, nao a toa. Sedera toa, Iogo sai briga, socos, 
pauladas, cacetada. Quando se é parente (iedag.a) é dever en
sinar para que nao apanhe de outro clá (da mesma meta~e) 
para saber, na hora da briga quando um usa al~um enfeite, 
duz mulher, o que acontece muito (Mano Kur1reu, Sangr. 
1970). 

o direito de utilizar matéria-prima de espécies associadas ao 
outro lado, se expressa pela manufatura d?s ~nfeites ~ armas qll:e 
amarrando, colando e perfurando o material i~pere~1~el dos ani
mais, expressam feixes de direitos e deveres cer1mon1a1s entre ho-
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mens de lados diversos; Kudoro, a araraúna', é animal clanicO' dos 
Kie cujas penas podem ser usadas no ádorno dos arcos Paiwoe, os 
kudora ikare ( 1: 496) . · A j agua tirica, animal Kie, é utilizada pelos 
Apiborege, que com anéis da sua peie ·ornam os .seus arcos awogo
dori ika (1: 492). A ema, pari, animal Kie, é utilizada pelos Iwagu
dudoge para a confecc;;ao dos seus pregos pari bo (!: 350). Por sua 
vez, os Kie podem se utilizar do mutum, kuje, animal dos Iwagu
dudoge, a fim de com suas plumas pretas adornar as suas flechas 
meri. jokimoio u-tugo, meri jokuregareu u-tugo e okoge ewodoreu 
u-tugo (1: 951-952) e das cabacas dos Apiborege para confeccionar 
o seu bapo coreu, maracá preto (1: 58), além das retrizes do ja
pu, animal dos Paiwoe, para confeccionar as viseiras igualmente 
ornadas com penas de mutum ( 1: 550-553). Os Paiwoe Baiporo 
poderil criar peixes Okoge, os dourados (la: 466-469), pertencentes 
aos Bokodori, cla do outro lado, a partir da oferta de flores amare
las do paratudo, ipe e paratudinho que visam embelezá-los. Do 
lado Ecerae, os Bokodori podem criar os peixes Tubore, os lamba, 
ris (la: idem), por meio da oferta da resina de pororoca, bokoda
ga. O chefe Jerigi Otojiwu tal como Juko, a fim de evitar a luta 
contra os Koroge, ofereceu-lhes labretes (la: 274-287). Vemos, por
tanto, que as espécies clanicas .sao sempre geradas a partir da in
tera~ao de membros masculinos de ambos os partidos, produzindo 
e trocando em nome de um mesmo aroe. As espécies clanicas cir
culam sob a forma de aroe entre os iorubadarege, iguais entre si 
porque rel~cionados pelos mesmos animais e defuntos. Os clas 
de mesmo partido se estruturam de tal modo que se torna impos
sível entende-los fora do contexto das trocas interpartidárias, ·as
sociados a espécies de hábitos dos mais diferentes. Algumas moram 
no seco (anta), outras no molhado (dourados), algumas cacam du
rante odia (gavióes), outras durante a noite (on~as, corujas). Al
gumas cornero carne (barege morice), outras folhas ou capim (vea
dos, antas). Algumas comem formigas (os tamanduás) outras, 
gafanhotos (gavióes). Ora, o provimento dos alimentos se faz pri
mordialmente entre animais pertencentes a partidos diversos: o 
tamanduá Paiwoedo vai se alimentar de f ormigas Bokodori, o ga
viao Apiboregedo vai comer gafanhotos Baadojebage Cobugiwuge, 
etc., tal como no caso dos Boe: · 

Na distribuic;ao da carne da anta, o homem deve primeiro le
var a comida aos seus filhos rituais (do outro partido). Depois 
que es tes beliscaram os respectivos peda~os, ele tem o direi to 
de come-los em sua choupana. . . A distribuic;ao do alimento 
feminino, a mulher (caminhando pela periferia da aldeia vai 
de casa em casa, comec;ando pela casa mais afastada (do ou
tro partido) vindo até a mais próxima. O primeiro a receber é 
aquele que estiver ensinando as tradicoes ao filho (tarefa que 
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. . cabe ao iedaga, morador do outro lado ao da crian~a), depois 
recebem os parentes do clá esparramados pelas casas e os io
rubadarege (gente do outro partido) (Mano Kurireu,' Sangr. 
1970). 

Em suma, . a vida do Boe é inconcebível fora do contexto das 
tracas interpartidárias, .Permeando profundamente todo o sentido 
de sua cultura material e espiritual fazendo com que as espécies 
clanicas n~o possam ser vistas como reduto de grupos sociais, mas 
devam ser interpretadas como modalidades de interacao social en
tre representantes de dois partidos, o Tugarege e o Ecerae. 

2.2 - Je<J;a:ga-mage ou espécics perenes 

Os iedaga-mage constituem _ _as espécies do clá nao utilizadas 
no funeral que nao pode ser estragadas, transformadas ou cacadas 
pelo Boe. Assemelham-se ao bope, omnipresente e indestrutível, 
pois nao sao atingidos pelo poguru-bokwa, a falta de vergonha, já 
que sao associados nao a indivíduos concretos n;ias a cargos de che
fia político-cerimonial, ficando assim invulneráveis também ao 
bope sempre preocupado em observar o comportamento mortal dos 
Boe. 

Dada a perenidade dos iedaga-mage, os clas podem ser conce
bidos como marcos divisórios das terras da aldeia povoada de he
róis, chefes ou iedaga-mage que degladiando-se e ajudando-se nas 
contendas contra os inimigos, originaram o património de espécies 
cerimoniais de cada cla. Os mitos narram sempre as peripécias de 
iedaga-mage que, transformando-se temporariamente em determi
na~as espécies naturais, visam derrotar o inimigo ou ajudar ao 
amigo, geralmente algum representante do outro partido. As es
pécies usadas pelos iedaga-mage, sao meras manifesta~óes transi
tórias, máscaras ou disfarces aroe - nem sempre eficientes aos in
tentos dos seus usuários. Assim, Adugo (a on~a), apesar da enor
me forca, era pesado no seu andar e, após fracassar nas cac;;adas, foi 
abrigado a pedir a maciez (no andar) para a pequena lagartixa 
Batarareu, pelo que esta foi recompensada como mori de urna pin
ta do seu pelo (la: 692-695). Novamente Adugo, demasiadamente 
Tolo, nao conseguiu abater o macaco Juko, a cigarra Konorigi e o 
car~col Ruwo, todos mais fracos e miúdos, mas bem mais espertos 
do que ele (la: 620-661, 678-683, 686-689). Já no caso das relacóes 
entre a onca e o tamanduá Buke, ambos saíram lesados, a onc;a 
com ·um olho vazado pela garra do tamanduá e este coma carne 
das pernas traseiras comida pela onc;a. Contudo, a on~a acabou 
levando a melhor pois recebeu um novo olho de resina de jatobá, 
que lhe foi dado como mori pelo jaó que tecebeu em troca o direi
to de fazer um canto que o defendesse de ser comido por ela (la: 
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668-675). Mesmo a onca, representante máximo da forca física 
dos barege, sobrevive apenas por intermédio de um mínimo de 
trocas feitas com animais insignificantes em forca e tamanho, ma;.s 
grandes no domínio das técnicas de persuasao, tal como os velhos 
Boe eimejerage ou chefes Bororo, preconizando o respeito entre 
os habitantes das aldeias. A on~a permacerá sempre tola apesar 
de forte e bela, porque em vez de desenvolver-se na esperteza e nas 
técnicas de manipulacao vinculadas as trocas, insiste em comer, 
desafiar e morder os seus antagonistas. Permanecerá sempre em 
des van tagem porque insistindo na violencia física, teima em usar 
os dentes em vez de usar a ling.uagem. Adugo fura e rasga a carne 
enquanto os espertos se utilizam da linguagem para fazer os orá
culos necessários as boas ca~adas e benzer a carne, preparando-a 
segundo as prescri~óes do poguru. Juko, o macaco, é mais forte do 
que Adugo, a on~a, porque sendo ca~ador esperto, sabe enganá-la 
fazendo-a correr atrás do Sol poente como se fosse o fogo, hora im
.própria de se fazer qualquer ca~ada, e convencendo-a a nao ma
chucá-lo quando o engulisse (la: lendas de Adugo e Juko). Toda
via, Juko também nao é infalível. Tendo descoberto por primeiro 
os Barae (os civilizados), nao conseguiu controlá-los pois estes 
acabaram por roubar-lhe a sua vareta mágica (la: 598-613, 1: 221). 
Os Barae usavam canoas, cavalos e artefatos de metal (facoes, 
espingardas, óculos, chaves, agulhas, instrumentos musicais). A du
r P.'7.a do metal e o seu resplendor assemelhavam-no ao Sol, sendo 
classificado portanto como um Meri (Sol) + ri = Meriri (substán
cia dura e resplandescente) (1: 793), partilhando com Meri, o Sol 
verdadeiro, apenas o resplendor e a dureza mas nao a frieza - aku 
- ( 1: 66) , própria dos aroe, animais ou homens mortos, resfriados 
pelo bope. O meriri (metal) pertence aos Paiwoe que o dividiram 
com os Aroroe. Os primeiros ficaram coma prata (metal branco) 
e os últimos com o ouro (metal amarelo) (1: 793-794). Já os pró
prios civilizados, enquanto espécie viva, constituem primazia dos 
Bokodori que, iorubadarege dos Paiwoe, receberam-nos como aroe, 
ficando os seus descobridores com o meriri. Também sao dos Bo
kodori todas as espécies vivas domesticadas pelo civilizado, tais co
mo o gado vacum, os cavalos, as galinhas e a cana-de-ac;úcar. 

Os Tugarege se preocupam preponderantemente com a maté
ria-prima utilizada para a confec~ao dos objetos e enfeites Barae, 
o que se reflete no mito da criacao dos civilizados pelo macaco Ju
ko (la: 598-613), em contraste comos Ecerae Bokodori, preocupa .. 
dos comos Barae vivos consumidores de determinadas espécies ani
mais e vegetais. Portanto, a preocupa~ao predominante dos iedaga
mage Tugareg.e é a das matérias-primas para a manufatura, en
quanto os iedaga-mage Ecerae se interessam principalmente pelas 
espécies vivas em si. 
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2. 3 - A distribuifáo do patrimonio cldnico 

A libera~áo do patrimonio do cla é feita pelo iedaga. O custo 
social de um Boe é sempre pago pelo chefe do seu claque deve in
vestir nomes e enfeites nos filhos gerados por muga, quer se trate 
de bebes nascidos na choupana de muga, quer se trate de ca~ado
res "filhos" nascidos pela substitui~ao de um defunto. Os filhos nas-, -
cidos no clá sao pequenos - kugurireuge - e fracos, razao pela 
qual recebem enfeites tais como. o kio~oaro, lab~etes, brin_cos e co
lares confeccionados com matér1as-pr1mas de passaros nao mata
dores (araras, pica-paus, japus, arac;aripocas, tico-ti~os, tucanos), 
conchas, caracóis, ovos de ema, planta dos pés da cap1vara, cocos e 
fibras vegetais, que sao delicadamente perfurados, amarrados e 
colados (1: 313, 362, 390-394, 423-428). Contrastam com estes 
enfeites os dos filhos fortes, cac;adores e grandes - kurireuge -, 
fabricados a partir das penas do rabo e das asas mais valorizadas 
dos grandes kiege - o gaviáo-real, o gaviao caracaraí e as araras 
de diversas cores, usadas soba forma de parikos duramente amar
rados e pregos dolorosamente espetados na cabec;a, além de ador
nos nasais, bra~adeiras e cintos (1: boe ekajejewu, boe ekana ka
jejewu, boe ekiga, boe et'ao kajejewu). O patrimonio dos peque
nos se caracteriza por ser mais mole, flexível, enquanto o dos gran
des é rígido e encorpado. O kiogoaro usado pelo bebe e pelos ima
turos é amarrado frouxamente sobre o occipício, enquanto o pari
ko e os grandes adornos da cabe~a sao dispostos energicamente so
bre as temporas. O danc;arino deve agüentar as dores dos seus en
feites durante longo tempo enquanto a crian~a sofre apenas a dor 
momentanea da perfura~ao do lábio ou dos lóbulos sem quase ver
ter sangue. Em suma, cada clá possui o seu patrimonio específico 
destinado aos grandes e aos pequenos. O melhor é, sem dúvida, o 
destinado aos grandes, aos filhos corajosos que vem ca~ar e dan~ar 
por algum defunto do cla, mais belos, fortes e úteis do que os peque
nos que, f eios, frac os e "a toa", sao perfurados apenas porque des
cendem dos primeiros. 

3 . CLAS, PARTIDOS E A SOLIDARIEDADE ENTRE AS ALDEIAS 

O castigo de urna morte recai primeiro sobre o obe (a muga 
(mae) e o ogwa (pai) do aroe). O obe contamina toda a choupana, 
raza.o pela qual deve ser abandonada e queimada. Esta, por sua vez, 
contamina outras choupanas adjacentes, que podem ser de mesmo 
cla ou de clas adjacentes, acabando por contaminar a maior parte 
das choupanas de mesmo lado ou partido. As notíc.ias de mo~e~ 
se propagam muito rapidamente pelas diversas alde1as da regiao. 
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Quando alguém marre na aldeia, os Baadojebage de todas as 
aldeias devem ser avisados. Se marre um indivíduo na aldeia 
X, os Baadojebage de todas as aldeias vao determinar a festa 
após a marte da onca. Depois, se a aldeia Y ca~ar anca, tam
bém podem entao lembrar o indivíduo que morreu em X (Ma
no Kurireu, Sangr. 1970). Parentes (clanicos) do morto de 
outra aldeia choram a tarde. Vao participar do funeral os !pa
re, alguns homens de idade e o capitao senda novo (Airugodo, 
C. G. 1970). 

Também Cracker aponta a rápida expansao das notícias da 
morte de parentes clanicos, assunto principal das conversas por 
ocasiao das visitas entre aldeias (2: 164). Pelas regras de hospita
lidade, os visitantes da aldeia sempre recebem comida dos seus 
parentes clanicos da aldeia hospedeira (2, Mano Kurireu, Sangr. 
1970, Airugodo, C. G. 1970). Conseqüentemente, a morte de um Boe 
atinge todos os seus parentes clanicos, cúmplices do seu alimento 
e das suas irifracoes. Tal situacao envolve as críticas entre seus 
parentes clanicos .pertencentes a aldeias diversas que, vigiando-se 
mutuamente no que concerne ao-modo de seguir as tradicoes, cul
pando-se mutuamente pela má qualidade de sua comida e do seu 
comportamento. Neste sentido, a competicao pelos ossos do de
funto nada mais representa do que a vontade de beneficiar-se dos 
restos purificados do defunto, separando-os do lugar em que apo
dreceu a sua carne, demasiado ruim para merecer um funeral 
apropriado. A solidariedade entre os parentes clanicos de aldeias 
diversas se dá, pois, em funcao da lesao dos direitos do grande Mae ... 
reboe etuo, o pai dos bope, reconhecido por todos os Bororo. 

Os chefes das aldeias possuem sempre grande curiosidade em 
saber de que modo sao segui_das as tradi~oes nas outras aldeias 
(la: 386-399). Em conseqüencia, há um processo rápido de difu
sa.o de costumes até entao nao conhecidos (os Roia - la: 298), 
celebrados pelos cantos (Roía = cantos - 1: 908) importantes 
para a realizacao dos funerais. Os cantos sao divididos em cantos 
diurnos e noturnos, "de sentar" e "de ficar em pé", de cac;a e pes
ca e de funeral (3: 109-199), devendo ser cantados pelos iedaga
mage orientados pelo aroe etawara are. Exige-se que um cantor 
(roiaepa - 1: 908) seja membro nato do cla e nao adotado (vide 
adiante Ado~óes). Este fato acarreta muitas vezes a necessidade de 
haver cantores de outras aldeias que devem comparecer a aldeia on
de é feito o funeral, visto nao haver indivíduo adequado para rea
lizá-lo (7: 15). 

Os cantos, compostos de frases ou versos, representam descri
~oes das rela~oes entre Boe e os mortos transformados em aves, 
mamíferos e peixes por meio da linguagem dos cantos, em que mui-
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tos termos sa.0 substituídos por f armas metafóricas ou metoními
cas, que emergem do contexto das lendas com eles -associadas (3: 
118). O ·vocabulário da linguagem dos cantos, utilizado principal
mente pelos aroe etawara are (1: 973-978), revela que os animais 
como aroe (transformacao de Boe mortos) sao identificados sem
pre por intermédio de metáforas ou metonímias construídas a par
tir de espécies naturais pertencentes ao outro lado do defunto. Um 
dos exemplos mais evidentes é o termo utilizado para a anta, "ki". 
Animal dos Kie, a anta se transforma em "marido" = animal gros
so como um cilindro de pecíolos de folhas de buriti, espécie clani
ca dos .Iwagududoge (1: 977). Meri, espécie dos Baadojebage Ce
beP-iwuge, cla Ecerae, é "jakomea" = astro, que as vezes se apre
se~ta v.ermelho como o enfeite jakomea, espécie clanica dos Iwa
gududoge (1: 967). Os negros, "tabae'', sub-espécie dos Barae per
tencentes aos Bokodori, após a marte sao "I tuduio meriri maka" 
= indivíduo escuro, como as pinturas feítas com sumo de genipa
po, carregado de muitas armas de metal - sabendo que o meriri 
(metal) é espécie dos Paiwoe e Aroroe (1: 976). · 

A presenc;a do aroe etawara are principal, utilizador deste tipo 
de linguagem, é indispensável visto este, .como especialista nos as
sun tos dos aroe, dar início a transforma~ao do morto em aroe pa
ra o outro lado. Sabemos que é apenas o aroe etawara are quem 
pode usar o verdadeiro nome do morto logo após a sua marte, o 
que é vedado a todos os outros membros da aldeia (1: 101) . Apon
tando qual o caminho do defunto transformado em animal por in
termédio da linguagem cerimonial, o aroe etawara are dá início 
ao complexo sistema de transforma.;oes do defunto, património de 
um cla enquanto vivo, em aroe possuído por algum cla do outro 
lado, processo este variável de aldeia para aldeia. O funeral e~
volve a difusa.o e solidariedade entre as aldeias em termos dos d1-
tames cerimoniais associados ao Roia Kurireu, o canto ·maior, que 
trata do costume de enterrar os mortos pertencentes aos Baadoje
bage Cebegiwuge. O funeral, restabelecendo a ordem da aldeia, 
exige· muitas vezes a cooperac;ao entre as diversas aldeias. Baito
gogo dando o Roia Kurireu para seu pai Bakorokudu, transf?r
mou-o no representante máximo da hierarquía em todas as alde1as 
que, obedecendo aos ditames do poguru, sabem viver e morrer de 
maneira certa. 

Todavía, a cooperac;ao cerimonial entre as aldeias nao impli-
ca em equivalencia de posic;oes: 

Há tensao entre duas aldeias quando os parentes do morto 
se acham distribuídos entre ambas, cada lado querendo ficar 
com o morto. Por isto mandam um grupo de tres ou mais 
pessoas para que combinem tudo comos da outra aldeia. Um 
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dos mensageiros vai no bai mana gejewu onde estáo todos os 
homens daquela aldeia e comeca a fazer discursos, parece que 
está brigando. Aí os outros respondem e combinam. Depois, 
sempre um dos mensageiros deve ficar junto para que nao 
combinem outra coisa. Depois, voltando a aldeia, vai um dos 
mensageiros na frente e outros ficam comos visitantes. O pri
meiro avisa ao chefe da sua própria aldeia que a chegada é 
eminente e já se prepara para o que tema dizer (Mano Kuri
reu, Sangr. 1970). 

Os Baadojebage devem garantir que os ossos permanecam 
com os representantes de maior prestigio do cla do defunto, os 
verdadeiros don os dos ossos das maes de aroe ( ece) que sao tam
bém os que sabem os cantos - Ecerae (2: 346, nota 1) , enquanto 
os outros membros do cla sao apenas Tugarege, danos das flechas 
dadas como recompensa aos cacadores do mori. 

Os cantos sao inspirados em algum acontecimento acorrido em 
viagens-cacadas, principalmente as cacadas de mori, lidando com 
a descri~áo dos hábitos das espécies enquanto vivas. Os cantores 
sao sempre mais do que os cacadores: 

Aquele que fez o canto sabe mais do que aquele que fez a via
gem. Por isso cada canto é um pequeno conto, cada ped~o 
urna pequena lenda falando da origem das coisas (Mano Ku
rireu, Sangr. 1970). 

Os funerais implicam sempre na existencia dos manipulado
res dos cantos - Ecerae -, e na dos manipuladores de flechas -
Tugarege. A difusáo das práticas funerárias acarretou a difusao 
da divisáo das tarefas cerimoniais entre membros Ecerae e mem
bros Tugarege. Segundo Mano Kurireu, no passado, cada cla te
ria possuído a sua aldeia, o que se reflete na própria nomenclatu
ra das aldeias sempre denominadas segundo o predomínio numé
rico de representantes de um cla. Mesmo que hipotético, o funciona
men to das práticas funerárias poderla ter acarretado a gradativa 
introdu~ao de cacadores advindos de aldeias mais ou menos lon
gínquas enviados pelos seus chefes em troca de complexos de en
feites, cerimónias, cantos e dan~as. Deste modo, teria havido a 
difusa.o de elementos culturais pelas diversas aldeias, hipótese esta 
corroborada pela antiga etiqueta de exigir presentes a qualquer vi
sitante que era morto quando nao trazia alguma oferenda (1: 58-
59, la). Os cacadores eram valorizados por todas as aldeias por
que, guerreiros intrépidos, Tugoboeigarege (1: 953), combatiam 
eficazmente os inimigos, os Marege e Barege da aldeia, os Barae, 
maus e sem vergonha, pacificando-os pela morte quando eram tra
zidos limpos, sem sangue nem carne, como troféus de vingan~a por 
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um morto Boe. Os guerreiros sustentavam cada vez mais os seus 
pais Ecerae que, recebendo o mori, engrandeciam baseados, cada 
vez mais, na coexistencia pacífica, no consenso e na distribuicáo. 

Os clás representam o reduto inviolável da carne dos antigos 
Marege (inimigos) que, pacificados pelo respeito as leis do pogu
ru, puderam conviver cada vez melhor sob o código dos aroe, pois 
"ag<J1·a a aideia é de todos" (Mano Kurireu, Sangr. 1970). Contudo, 
nao é esquecido que cada cla no passado constituía urna aldeia, 
cujos moradores comiam coisas diversas, ruins, casavam com suas 
próprias irmas e deixavam expostos os seus cadáveres (2: 116-121). 

CONCLUSóES 

O cla é assunto manipulado por gente casada, principalmente 
pelos maridos, os birereuge (casados = bire+ re+ reuge = mor
te+ ter+ aqueles == aqueles que mexem comos assuntos de defun
to). Por isto, o cla implica sempre em aliancas interpartidárias e 
aliancas entre determinados sub-clas de mesmo partido por oca
siao das dan~as funerárias, razao pela qual nao podemos inter
pretá-lo como simples reduto de matrilinearidade, interpretacao 
dada pela maioria dos autores. Evidentemente, nao há cla sem 
choupana e esta nao existe se nao houver mulher. Todavia também 
nao há choupana se nao houver terras em que ela possa ser cons
truida e estas só existem em fun~ao do bai mana gejewu, lugar dos 
aroe e das aliancas interpartidárias essencialmente masculinas. 

As mulheres somente se tornam ponto de referencia quando 
associadas a um defunto, ponto de partida lógico para as tracas do 
mori seguidas de akiró, da .troca de estojos penianos e prestacoes 
de servi~os entre os cunhados. Cada cla possui diversos obe-mage 
011 tipos de defuntos que nao podem prescindir de _?gwa, o _verda
deiro causador da ofensa. Vemos, portanto, que o cla se funaamen
ta sobre tipos diversos de casais de aroe que ocupam o mesmo lu
gar (esteira, fogo e panela) e nao de mulheres que, por sisó, nao 
constituem nenhum ponto de referencia. Estas sao apenas prepa
radoras do alimento, seja sob forma de Boe e-ke, seja sob forma 
do Barege e Redodu (banquete das feras, 1: 229). A carne é se~
pre produzida pelo homem, seja soba forma de carne ?e ~a~~, ~eJa 
sob a forma de descendentes vivos ou mortos. E nao e so isto. 
Também é ogwa, o homem, quem vai enfeitar os seus iorubad~rege, 
fabricando-lhes os adornos de penas, pintar a sua esposa e allmen
ta;r a esta e aos seus pais, manuseando todo o patrimonio do clá dos 
seus iorubadarege. 

As espécies clanicas sao índices ~e. solidariedade .. entre ~s par
tidos baseada essencialmente em at1v1dades mascullnas, d1feren-

-101-



·ciando entre produtores e receptores do alimento e dos enfeites. 
Tais atividades variáveis segundo os clás e os partidos decorrem da 
especificidade das técnicas de manufatura Boe. Os clás constituem 
portanto critérios de identifica~ao social bem definidos porque im
plicam em tipos de atividades manufatureiras e cerimoniais bem 
específicas, divisóes irredutíveis, pois se fundamentam em. tipos de 
comportamento, nunca em grupos sociais ou conexóes matrilinea
res. Pelo contrário, se em termos de análises formais, baseadas na 
terminologia de parentesco e na eqüivalencia entre os Ecerae e Tu
garege, os clas podem ser definidos como um aglomerado de diver
sas matrilinhagens (2), a análise dos conteúdos e associa~óes cultu
_rais revela que estes se fundamentam nao sobre linhagens de mulhe
res mas sobre linhas de patrifilia~ao cerimonial. Falar de clá é fala.r 
de iedaga-mage e aroe, falar de aroe é falar de coalisóes entre pais, 
filhos e iorubadarege, os envolvidos pelo mori e pelo akiró, o que 
nada mais é do que falar em modalidades de traca entre o bope e os 
Boe baseadas nas prescri~óes do poguru. E, mais do que isso, se
gundo Airugodo, o grande Baitogogo inventou o poguru apenas 
porque queria que o seu filho fosse chefe também. Em outras pa
lavras, sob o ponto de vista dos conteúdos das relac;oes sociais, os 
Boe sa~ definidamente patrilineares, pois o que importa é garan
tir e beneficiar os próprios descendentes por intermédio do comple
xo emaranhado de tracas entre homens de partidos diversos que, 
transcendendo aos interesses dos clás, garantem a sobrevivencia 
dos indivíduos, mediada pela outorgac;áo de nomes Ie-mage deriva
dos dos aroe. 

A divisáo das tarefas expressas sobo código das espécies clani
cas é irredutível pois se baseia em diferen~as de comportamento e 
nao em diferenc;as entre grupos. Conforme se verá mais adiante, 
clas em perigo de extinc;áo demográfica podem adatar indivíduos 
nascidos em outros clás de mesmo lado, aumentando-se assim as 
oportunidades de salvaguardar as suas espécies clanicas. Além 
disto, um iedaga pode substituir a outro de mesmo clá, já que o que 
importa é resguardar alianc;as interpartidárias tidas como mais 
.importantes do que quaisquer outros interesses do cla que, ligados 
a alimentac;ao e procriac;ao, só podem existir em func;ao do contex
to das regras da decencia humana, formuladas em termos do res
pei to ao bope. Este, exigindo a persistencia das tracas de aroe, 
mata cada vez maior número de Boe que, pela presenc;a dos Barae, 
sao abrigados a espac;ar cada vez mais o mori e o akiró, aumentan
do assim as possibilidades de tensoes e brigas internas próprias aos 
desa vergonhados. . 
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CAPíTULO IV 

OS IE, NOMES DE VIDA OU NOMES DE TROCA 

1 . A CERIMONIA DE NOMINAC.AO DOS !PARE 

1.1 - Descr~ao da cerim6nia 

A iniciativa para a cerimónia deve ser tomada pelo pai da 
crianca. Este deve, inicialmente, entregar aos homens do partido 
aposto ao seu, irmaos clanicos de sua esposa, pedacos de ossos de 
onca para que sejam confeccionados pequenos pingentes que serio 
colocados na incisáo labial do menino. Na véspera da cerimónia, 
sao convocados os mesmos homens que, juntamente comos irmáos 
clanicos do pai, váo se reunir ao anoitecer em frente a choupana 
dos pais da crianc;a, após terem sido convocados por imarugo, a 
parteira. A convocac;áo é feita em voz alta partindo da ponta oeste 
da aldeia, lugar das choupanas pertencentes aos Baadojebage Ce
begiwuge. O chef e do clá da crian ca escolhe o perfurador ou pa-

. drinho, de preferencia um hornero mais velho, irmáo próximo de 
sua máe. Os nomes sáo enunciados e discutidos por todos os enten
didos cabendo a decisáo final na escolha por vezes a máe, por ve
zes ao perfurador. Faltando gente do clá da crianca, o padrinho 
também pode ser escolhido entre os homens do lado aposto con
tanto que seja de prestígio, e suficientemente saudável para cui
dar do seu afilhado. Enquanto vao sendo discutidos os nomes e 
passados os alimentos oferecidos pelo casal de pais ao grupo dos 
convidados devidamente assentados sobre esteiras, admira-se o 
boe e-f,ao bu, a touca de plumas e penas, que será usada pela crian
~a, decorada com o motivo do seu clá e confeccionada por muga 
ajudada por sua irmá ou mae. A touca é usada sobre as placas de 
plumas colocadas sobre as temperas, a fronte e a regiao occipital 
da crian~a, juntamente como adorno da tonsura do vértice da ca
be~a, representado por um cilindrozinho de folíolo de palmeira ba
ba~u todo enfeitado com plumas e penugem. Admira-se também o 
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kiogoaro (kogwaro), enfe1te representado por um chumaco mole 
de penas de diversas aves, feito pelo pai segundo as combinac;óes 
do seu cla. Na ausencia do pai, o kiogoaro pode ser feíto pelo pai 
ou cunhado da mae. Admira-se também a baragara, o instrumento 
destinado a perfurar a .crianc;a, devidame.nte enf eitada com o moti
vo do cla desta. A baragara pertence apenas aos representantes do 
partido Ecerae. Os país das crianc;as a serem perfuradas devem 
pedir aos seus possuidores, os chefes Bokodori, Baadojebage e Kie, 
o direito de fabricá-las eles próprios ou algum homem do seu parti
do, a fim de poder oferece-las ao padrinho dos seus filhos. Após 
a aprovac;ao da parafernália, canta-se o Boe Eie Paru, canto cons
tituído por um conjunto bem curto de versos ligados aos aroe do 
cla da crianc;a, já que cantar demasiado é coisa de funeral e en
curtaria a ·vida do bebe. Posteriormente, os participantes da reu
niao voltam a encontrar-se no bororo onde, ocupando a parte orien
tal no caso de estar em andamento algum funeral sempre realiza
do a ocidente, cantam durante toda a noite até o alvorecer, momen
to em que muga (mae), imarugo (parteira, sogra, tia paterna) ou 
alguma outra mulher do lado do pai passam resina no corpo da 
crianc;a cobrindo-a toda com penas de pato, antes de colocar-lhe 
os demais enfeites de plumas. Passa-se entao a cantar o Bakororo 
Ika Butore e vao todos reunir-se no bororo sem levar em conta o 
lugar do funeral. · o bebe é segurado por muga ou por imarugo que 
permanece sentada sobre urna esteira no meio do bororo. Ao som 
dos maracás surge Bakorokudu ou qualquer outro Baadojeba que 
possa representar o aroe Bakororo tocando o seu ika (instrumento 
de sopro), enfeitado e pintado, movimentando-se por meio de pas
sos de danc;a característicos, empunhando a baragara, colocando
ª apenas de leve sobre o lábio inferior do bebe (lóbulo das orelhas 
nos casos de perfura~ao dos meninos e meninas). Finda a danc;a, 
vem o pai da crianc;a que, após o término do canto, toma pelo pulso 
o padrinho todo pintado com urucu, levando-o para junto de um 
pariko e um ika que devem ser usados por este. O padrinho repete 
a danc;a de Bakororo e passa entao a perfurar o bebe abrindo-lhe 
um pequeno furo de dentro para fora abaixo do lábio inferior, on
deé introduzido pela ajuda de outro homem de mesmo cla ao do 
padrinho o pingente de osso previamente fabricado. Por vezes é 
o outorgante do nome da crianc;a e nao a mulher quem segura o 
bebe durante a perfurac;ao. Nestes casos, ·ambos sao considerados 
padrinhos ou iedaga-mage da crianc;a. Feíta a perfurac;ao do lábio, 
o iedaga toma a crianc;a, levanta-a e proclama em voz alta os seus 
nomes. Feíto isso, crian~a é recebida com charos pela mulher e o 
pai pode perfurar o seu septo nasal usando a mesma baragara caso 
se trate de filho primogenito. Por vezes a proclamac;ao dos nomes 
da crianc;a é feíta antes da perfurac;áo, nunca realizada no caso 
de bebes do sexo feminino, apenas levantados pelo padrinho. No 
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Meruri, logo após a perfuracao, o pai e o perfurador sopraram a 
crianc;a e este último colou a sua boca duas vezes na boca da crian
c;a insuflando-lhe ar, al~m do uso ceri~onial de um couro de onc;a, 
colocado com o verso pintado para cima sobre a esteira anterior
mente ocupada pela mulher que segurou a crianca~ Finalmente 
seguem-se mais alguns cantos curtos do clá da crianc;a na choupa~ 
na da crianc;a, cantados pelo seu iedaga (1: 224-226, 390/392-394, 
624-627, 2: 76-82, 4: 638, 34: 185-192, Hartmann, Meruri 1971, S.C. 
Novaes, A. M. Sallum, Sonia Terezinha Ferrara, C. G. /Pirigara 
1970/1971). 

A perfurac;ao tende a ser dificultada pelas críticas dos Barae 
e pela fraqueza dos bebes quando os iedaga-mage preferem poster
gar a perfurac;áo para ocasiáo mais conveniente o que, na verdade, 
implica em postergar a oferta dos valiosos enfeites tais como brin
cos, cintos, braceletes, exigidos pelos pais em retribui~ao aos furos 
abertos na cabe~a dos seus rebentos. 

1.2 - le (nome) e Iebokwa (nome nao) 

A crian':;(a após o parto é considerada Iebokwa (nome ou rosto 
do corpo nao = sem nome). Quando ·perfurada, passa a ser le 
(nome) de tipo Iparedo (imaturo, jovem). Daí o nome das diversas 
cerimónias de nomina~ao-perfura~ao: !pare enogwa porododu (a 
perfura~ao do lábio inferior dos bebes meninos) associada ao !pare 
ekeno porododu (perfura~ao do septo nasal dos jovens pais) e o 
!pare evia porododu (perfurac;ao dos lóbulos das orelli,as dos meni
nos e das meninas) . 

A perfurac;ao exige urna série de preparativos, principalmente 
por parte do pai social da crian~a, que nem sempre coincide como 
seu genitor (2). Este deve produzir a baragara e o kiogoáro. Os pre
parativos sao mais complexos no caso dos meninos que possuem 
mais furos do que as meninas que os recebem apenas bem mais 
tarde. Por isto, os nomes sao dados apenas quando os parentes acre
ditam ·na sobrevivencia da crianc;a visto nao se tratar aqui em 
"salvar· urna alma", mas em "salvar os enfeites" exigidos pela 
cerimónia e fabricados com preciosas matérias-primas. Em 1970, 
a aldeia do Córrego Grande possuía dois bebes iebokwa, o de Ade
laide, Baadojebado Cebegiwudo Noapaiepa, que dizia-se, iría ser 
batizado por Cuaborí, o mesmo iedaga que tinha batizado Adelai
de. Já o outro, o de Eva, Iwagududogedo Jakomea, vivia doente 
nao sendo ventilado o assunto do seu batizado. Em 1971 se confir
mava que o bebe era tuberculoso e vivia sendo tratado pelo bari 
que, evidentemente, possui o direito de eliminá-lo facilmente no 
caso de ainda nao ter sido batizado. 
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Morrendo um Iebokwa, nao se realiza o funeral, coisa · incon
cebível quando o morto é um Ie, mesmo em se tratando de crianc;a 
pequena. O Iebokwa é enterrado fora da aldeia onde também se 
enterram os cintos femininos usados durante os menstruos e a 
placenta. Isto porque ele nao possui o kiogoaro, nao foi enfeitado 
com penugem e plumas, nao possui furos, enfeites e parentes. A 
outorgac;ao de um Ie significa o consenso entre muga, ogwa, ieda
ga e imarugo quanto a importancia da tarefa de criar e alimentar 
a crianc;a. Outorgar-lhe um Ie significa aceitá-la no mundo dos 
vivos com todas as conseqüencias que isto acarreta: garantir-lhe 
comida, integridade física e integridade moral. No caso de .nao ha
ver acordo entre os parentes, prefere-se que ela seja sacrificada, a 
fim de que. nao seja perpetuada a discórdia entre os iorubadarege 
associada aos maus sonhos e a infortúnios na aldeia. Conferir um 
Ie a urna crianc;a nada mais é do que afirmar cerimonialmente as 
boas relac;oes entre seus parentes próximos sempre fundamentadas 
pelas trocas de aroe, cujos vestígios (ossos e pele de onc;a, enfei
tes de penas, plumas, choros de muga, etc.) integram a cerimonia 
da perfurac;ao dos !pare. Enquanto o Ie implica em comida, en
feites e cantos realizados no bororo sob os raios do Sol nascente, o 
Iebokwa vive apenas na periferia da aldeia, carregado pela máe, 
rodeado de cestos e remédios vegetais. .Sem possuir a sua touca 
de plumas, nem ter o direito de ser carregado para o bororo, lugar 
dos aroe, origem dos enfeites de penas, ossos, caramujos dos peque
ninos, o Iebokwa é confinado a escuridáo de sua choupana, a som
bra de sua mae e ao mundo transitório da carne e demais coisas do 
bo.pe. Com o porodo (a perfurac;ao) e o iedo (a nomina~áo) , a 
cr1anc;a passa da tutela do bope para a do seu iedaga (padrinho, 
tio materno associado a chefia clanica) cujo primeiro oráculo é re
presentado pela proclamac;áo do seu nome no meio do bororo. O 
Ie ou oráculo do iedaga é de natureza benéfica, distinguindo-se dos 
oráculos do bari que ligados ao mundo da cac;a e do bope, podem 
redundar no sacrifício do indivíduo. O iedaga, em troca dos fu
ros por ele abertos, deve retribuir com nomes e enfeites, o que nao 
acontece com o bari que apenas recebe sem nada dar em troca. 
Perfuram-se apenas as partes moles da cabec;a, lábio inferior e ló
bulos das orelhas, vestígios da maleza dos Marege, aqueles que ca
ga:ram e consumiam coisas moles e nojentas. Tal como Baitogogo, 
o iedaga perfura o seu afilhado, a fim de transformá-lo em Boe, 

. endurecendo as suas partes moles por intermédio de fragmentos 
de os~os e enfeites. A inten~ao é sempre a de dar forma a cabec;a 
da cr1anc;a que pela cerimonia de nominac;ao se converte em um 
!pare (Ipa + are = temporas + possuidor = um ser que possui 
t~mporas) J?Ois recebe oboe et'ao bu, a touca de plumas colada por 
cima da ca1xa craniana recoberta de placas de plumas colocadas 
sobre as témporas, a fronte e a regiao occipital. Os cuidados coma 
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cabec;a se manifestam inclusive logo após o parto, quando as ·maes 
espremem coma -palma da mao a testa, a ponta do nariz e o -quei
xo do bebe, visando achatá-los e encurtá-los (3: 26), a fim de pre
pará-lo para o recebimento de enfeites que, soba forma de "lábios" 
(labretes), "orelhas" (brincos) e "narizes" (adornos . d~ septo .na
sal) vao construir o seu rosto de Boe, humanizando-o e d1ferenc1an
do-o dos Marege. Os !pare, jovens e imaturos, sao possuidores de 
"lábios" a fim de adquirir o direito de consumir alimento e possui
dores de "orelhas" a fim de ouvir os conselhos dos mais velhos, og
wa-mage e iedaga-mage, sem voz ativa nas decisóes importantes. 
Já os "narizes" sao dados após os "olhos", outorgados por ocasiao 
da cerimónia dos aij e-doge aroe quandó os rapazes, após terem re
cebido o estojo peniano, devem olhar os aije-doge, pré-requisito ao 
direito de manter rela~óes sexuais heterosexuais, de procriar e de 
lidar com os assuntos de morte, sempre privilégio dos homens ca
sados. 

. Em resumo, a outorgac;ao de furos e nomes Ie implica no esta-
belecimento de núcleos de solidariedade humana indispensáveis a 
sobrevivencia de cada indivíduo. Este ao receber o direito de con
sumir alimento, deve ao mesmo tempo aprender a respeitar os seus 
pais, maes, padrinhos e madrinhas, arranjo de solidariedade· míni
ma baseada no respeito ao poguru, a fim de se manter afastado 

·do mundo caprichoso e arbitrário dos animais e inimigos sempre 
baseado na violencia. 

1.3 - Colares, brincos e labretes 

O padrinho ou nominador, tal como o Baadoj eba, dev:e pro
clamar as decisóes dos parentes dos seus nominados. A proclama
~ªº sempre se encontra associada a alguma transformac;ao irrever
sível. Assim, o Baadojeba Bakorokudu, antes de escolher o cac;;a
dor do mori, manda que se quebrem e exterminem todos os vestigios 
do defunto. Do mesmo modo, um padrinho proclama o nome do 
seu iwagedu (afilhado) ou de sua irago· (afilhada) após te-los "tom
bados" coma baragara. Dado que os le sao preferencialmente es
colhidos entre os nomes de gente morta há muito tempo (vide 
adiante A escolha dos le), a outorgac;;ao de nomes e furos assume 
o sentido de mori em nome de um defunto que suficientemente dis
tante no espac;o e no tempo, atinge a crianc;;a apenas sob a forma 
de um pequeno orifício. Ao ser perfurada, a crianc;;a morre tal qual 
um animal cac;;ado, renascendo sob a forma de um novo ~oe. E~
quanto os animais e inimigos sao perfurados no corpo p~r 1nter!11~
dio de flechas, os !pare sao perfurados na cabec;a por inte~med10 
de baragaras. Estas possuem pontas de osso de veado-galhe1ro, se
riema, guac;uti-femea, guacuete e sao decoradas com penas. Ora, 
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se lembrarmos que os animais fornecedores dos ossos das baragara 
sao todos do bope, vemos que estas constituem expressao da tran
sicao entre o mundo do bope e o dos aroe sempre baseado no mun
do das penas e das alian~as interpartidárias. 

Os enfeites outorgados pelo iedaga sao predominantemente 
feitos com matérias-primas de passarinhos, aves, cocos, caracóis, 
caramujos, ossos de onca, em suma, espécies miúdas, nao perigosas 
ou fragmentos de barege morice, trabalhados pelas técnicas da 
perfuracao e da colagem, esta última de grande importancia para 
a prepara~áo da própria crian~a por ocasiáo da cerimónia de no
mina<;áo, quando é toda recoberta de plumas ou penas de pato, dei
xando-se-Jhe livre apenas a regiáo do rosto, zona estratégica a 
perfura<;ao dos lábios dos meninos. Também os agonizantes sao 
emplumados, coma diferenr;a de que em vez de receber, perdem o 
rosto imediatamente recoberto por urna ventarola, logo após o tér
mino da agonia, transformando-se em aroe encarnados nos barege 
morice. Já os aroe marigudu (gente morta há muito tempo) que 
inspiram os nomes das crian<;as, em vez de abandonar a aldeia, vol
tam a ela soba forma de enfeites de animais miúdos, nao consumi
dores de carne, inofensivos aos Boe, etapa final das transformacoes 
regressivas sofridas pelas almas dos defuntos, iniciada a partir das 
ca<;adas de mori. Tra:qsformando-se de espécies graúdas e fortes 
em espécies miúdas e fracas, os-aroe marigudu voltam a aldeia de
sacostumados de comer as coisas certas e mais urna vez, voltam 
a apreender o poguru e abandonar o costume de comer "porcarias", 
frutos, folhas e de consumir coisas moles tais como o leite do peito 
de sua mae. Os iedaga-mage manipulam o contingente de criancas 
segundo o mundo dos defuntos antigos que, pelo fato de serem dis
tantes, sao pouco nocivos, quando comparados comos aroe maiwu
ge, os substitutos dos mortos recentes. A tarefa de lidar com os 
imaturos é sempre prerrogativa dos homens mais velhos que náo 
devem ser demasiado fracos ou doentes por ocasiao da cerimónia 
de nomin~ao (Airugodo, C.G. 1970), tarefa evidentemente muito 
mais fácil do que a de dan<;ar por um aroe ou flechar um barogo 
morice, já que se trata apenas de perfurar o lábio ou a orelha de 
urna crian<;a indefesa, adormecida no colo de urna mulher imóvel 
em sua esteira. 

Os bebes sao também soprados pelos seus padrinhos. Se lem· 
brarmos que tanto imarugo quanto o bari matam pela técnica do 
~ufoca:nento, notamos que a cerimónia de nominacáo expressa a 
mversao do funeral. Pela morte corta-se a respiracáo e esconde-se 
a carne do rosto e do corpo porque ela passa a ser alimento do bope. 
Pela nomina~ao, outorga-se o sopro e cria-se o rosto pela abertura 
da _boca formada pela dif erencia~ao entre Iábio superior e Iábio in
f enor, este último o mais utilizado para o consumo do leite mater-
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no e demais coisas moles preparadas na boca da nutriz do bebe. 
Perfurando-o, o lábio inferior dos meninos passa a ser um primeiro 
obstáculo para o consumo livre do alimento, exigencia de poguru 
feita aos pequenos Boe de sexo masculino, posteriormente enrije
cida pela técnicas do desmame quando se pinta a zona ao redor da 
boca do lactante, visando separá-lo da nutriz. A massa do corpo 
da crianca, é lentamente moldada pelo poguru dependendo de um 
ogwa encarregado de pedir a um padrinho que perfure o lábio do 
seu menino, porque ele ainda nao tem "dentes" (o == dente, pe
nis) para rasgar e triturar os alimentos duros dos Boe, possuindo 
apenas "lábio" ( okwa = margem dos dentes, gosto), gulodice e 
emocoes ligadas a carne lentamente transformadas em respeito ao 
poguru. Recebendo os "lábios" ou as "orelhas", os Ipare sáo consi
derados consumidores e subordinados aceitos pela aldeia, aptos a 
iniciar, por conta própria, o longo aprendizado dos segredos do hope, 
cujo ponto de partida é a superacáo do primeiro e momentaneo so
frimento da perfura~ao, quando o imaturo sente na própria carne 
a dor da bifurcacao entre o mundo bope da natureza e o mundo 
Boe dos aroe, códigos de respeito entre os homens. 

2 . A ESCOLHA DOS IE-MAGE E DOS SEUS OUTORGANTES 

2.1 - A escolha dos le-mage 

Os Ie-mage sáo geralmente escolhidos pelos membros do clá 
da crianca envolvendo a participa~ao de representantes de ambos 
os lados (2). No caso de nao haver entendido no assunto dos Ie
mage, pede-se a ajuda de um Eceraedo ou Tugaregedo especializa
do nos segredos dos aroe. No Meruri, os Ie-mage sao discutidos pe
lo conselho dos homens da aldeia (Hartmann, Meruri 1971). 

A escolha dos Ie-mage envolvem a considera~ao das seguintes 
regras: 

a) Os Ie-mage nao podem pertencer a Boe falecidos recentes: 

As vezes tem muitos nomes que náo fala mais deles, náo sabe 
mais como é que diz. Escolhe sempre um nome mais escondi
do de cada um deles (unidades possuidoras dos nomes), no
mes que ninguém nao usa mais: "Sua gente, faz tempo, tem 
nomes X, Y, Z. Ossos já virou poeira" (Airugodo, C.G. 1970). 

Os Ie-mage náo podem pertencer a aroe maiwuge (almas re
centes) que ainda devam ser vingadas e celebradas em funeral, pe
rigosas e vingativas, razao pela qual sao designadas por iebio e cir-
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cunlóquios. Cracker ressalta a amnésia com rela~ao aos nomes ·dos 
parentes Iembrados apenas sob a forma de títulos ou iedaga-mage 
(2:. 139), tao eternos quanto o bope porque sao dissociados da car
ne e -dos nomes pessoais do ·Boe. Os iedaga-mage constituem o 
princípio de aglutina~ao de diversos le-mage, identificados .aes 
cargos da chefia clanic.a e associados as grandes fa~anhas dos he
róis. Lembrar o le de um defunto recente é recordar aos seus pa
rentes o vexame de suas próprias infra~óes, razao pela qual os 
rnortos sao Iembrados apenas pelos títulos honrosos dos seus che
fes clanicos. Pela mesma razao, prefere-se pois escolher um nome 
"antigo", escondido e .esquecido (aroe marigudu) na medida em 
que já. estarao esquecidas as contingencias de sua morte e supera
das as brigas e tensóes acarretadas pela .presen~a do seu cadáver._ 

· =. b) Os le-mage nao · pddem ser escolhidos entre aqueles que 
envolvam casas extintas ou em vias de extin~ao, pertencentes_ ao 
outro partido: 

Nao p6e nome nurna casa que está acabando, quando nao tem 
gente. Por exemplo, Kurugugwa foi deixado um tempo porque 
nao tinha Bokodori (do outro lado) (Airugodo, C. G. 1970). 

. ... ,. 
' : . ' 

Dada a profunda interrela~ao entre Ecerae e Tugarege, é im-
possível haver gente de Kurugugwa se nao houver gente Bokodo
ri, já que estes existem em fun~ao da troca de matéria-prima e en
feites. Se imaginarmos a existencia de um representante de Ku
rugugwa na aldeia, sem que haja o seu parceiro Bokodori, o pri
meiro deixará de ca~ar o gaviao caracaraí. (kurugugwa) já que os 
Kie e Baadojebage recebem apenas as penas d,o gaviao real. Se o 
representante de Kur:ugugwa abater o aroe eceba, estará usurpan
do .os direitos dos representantes de Boroge. Kurugugwa é associa
do com os Bokodori que sao aroe ( of.endidos, subordinados), en
qua11to Boroge é associado comos Kie e Baadojebage, ambos aroe 
ecebage, responsáveis pelos funerais coordenados pelos iedaga-ma
ge, os chefes clanicos, mais velhos e importantes. Vemos, portan
to~ que os le implicam em iedaga-mage e que estes podem ser aroe 
(o'fendidos, subordinados, menos importantes) ou aroe ecebag;e 
(cpefes, ofensores, mais importantes), razao pela qual se evita a 
outorga-;ao de Ie-mage fora do seu contexto adequado, já que isto 
acabaria acarretando a usurpa~ao de direitos alheios, rigorosamen
te condenada pelo poguru. 

' e) Os Ie-mage devem ser sempre bonitos. 

· A beleza é sempre associada a ·ordem: pemegadodu == bonito, 
ordenado (1: 867) - e ao mundo dos adornos: motudodu = en
feitado, ornado (1: 806) .-
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1

• Os_ ~e-ma~e d?S ~roe marigudu sao ·sempre bqnit?S porque obe-
d~cem a sequenc1a imposta pelos aroe. Sendo ant1gos~· já foram 
v1ngados, o .que se pode· observar a partir das p~les de on~a e cola
res de dentes de on~a, cujos ossos sao .fragmentados para a· confec
~ao das pontas de flechas (1: 936) que utilizadas nas ca~adas rever
tem em adornos de penas. Um le bonito nao é jamais imposto 
mas sempre "colhido" (ra - 1: 892) na época e lugar apropriados, 
tal qual os ~rutas e o milho consumidos segund~ as prescricóes do 
bope. As cr1an~as devem receber Ie-m.age pemegare, bonitos e bons 
porque certos, já que sao demasiadame;nte fracas para desafiar as 
regras do poguru, nao podendo, por esta razao, ser associadas a 
situa~óes de desequilíbrio demográfico, sempre interpretadas em 
termos de falta de respeito mútuo entre os parentes. · 

Quanto mais antigo o nome, maior o seu prestígio e maior o 
número e a qualidade dos enfeites com ele associados. A cr1an~a 
nao pode carregar os enfeites mais apreciados, mas pode ser porta
dora de nomes importantes ou títulos, os iedaga-mage, gente in
fluente para a vida da aldeia. Airugodo einpregava muitas vezes o 
qualificativo "pesadao" quando descrevia os atributos dos grandes 
chef es clanicos: "Tadugo, iedaga lwagududogedo, . ele é um dos 
pesadao!" Também o iedaga Bokodori é mais "pesado" do que o 
seu irm.ao Ino Kuri, <:> que se reflete no seu le Ukui~ Motudureu 
(aquele que tem o seu colar pesado) (la: 1267) (Airugodo, C. G. 
1970). O iedaga mais-pe~ado de to.dos é Bakorokudu porque, usuá
rio .tradicional do aroe eceba, influencia a todos .os membros da 
aide:ia .pelo fato de ter a primazia de auspiciar as cerimónias liga
das a vida e a morte, em nome da posse do aroe Meri, o bope, e da 
primazia dos assuntos ligados a ho;ra e ao lugar do poguru. 

d) Cada Boe possui no. mínimo dois Ie-mage. 

Quando pequena, a crian~a recebe no mínimo dois nomes pos~ 
suídos pelo partido de sua mae. O pai, querendo, pode dar-lhe ape
nas um único le do .seu partido. 

Por ocasiao da perfura~ao dos lóbulos das orelhas, o iedaga, 
perten~en te ao outro lado ·da crian~a, pode ou nao dar um no me 
para a crian~a (Airugodo, C. G. 1970). 

A crian~a enquanto pequena é tratada por muga e ogwa. Quan
do maior, por volta dos sete anos, passa a ser treinada para as ati
vidades de produ~ao e troca com os moradores do outro lado, prin
cipalmente iedaga, irmao de muga, e imarugo, irma de ogwa. Os 
meninos passam a lidar cada vez mais com o contingente de ho
mens do outro I~do, iedaga-mage e futuros iorubadarege, enquan
to as-- meninas intensificam suas rela~oes com as .imarugo-mage. 
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Visto haver sempre duas cerimónias de nomina~ao, a cerimó
nia da nomina~ao dos bebes e a das crian~as maiores, a outorga
~ao de Ie-mage adquire grande !lexibilidade, indispensáv~l ao bom 
funcionamento da vida da alde1a dadas as transforma~oes decor
rentes das mortes, brigas e "passeios" intercomunitários. 

Além dos Ie-mage do "lábio" e os de "orelha", os meninos e 
rapazes recebem aincia os nomes deba (nomes associados a am~
rar;ao dos estojos penianos) que, como sabemos, redundam na aqu1-
si~ao de direitos de ca~a e obten~ao de iebio. 

A diferen~a entre os sexos decorre portanto do número de no
mes e de furos dos iniciandos. As meninas possuem apenas nomes 
ae nrimeiro batizado (ou levantamento) e de "orelhas", enquanto 
os meninos possuem, além destes, os nomes de "narizes" e "penis", 
razáo pela qual recebem maior número de enfeites e desfrutam de 
maior prestígio do que estas. As mulheres sao menores e menos 
"pesadas" do que os homens, J?Orque nao mexem com o~ assu~tos 
de aroe limitando-se a carrega-los em seus cestos e allmenta-los 
com os seus potes de mingau. 

e) Nao se deve perder os Ie-mage. -
Nao há iedaga sem Ie, do mesmo modo que nao há chefe sem 

subordinados ou enfeites sem matéria-prima. Por vezes, torna-se 
necessário redistribuir o contingente demográfico de cada partido, 
a fim de garantir representar;ao a todos os iedaga·mage. Em Cór
go Grande nao há nenhum membro que tenha recebido o Ie Atu
rua, nome importante de grande chefe Paiwoedo. Segundo Cro
cker, no caso de nao haver ninguém para ser colocado como Atu
rua, o Ie é guardado por urna mulher até o m,omento em que u~
der ser outorgado a urna crian~a. Esta podera pertencer aos Pa1-
woe ou a qualquer outro cla Tugarege (2, Airugodo, C. G. 1970). 

A prática de "levantar" urna crian~a, isto é, outorgar-lhe posi
~ao mais importante do que aquela associada ao seu lugar de nas· 
cimento, a choupana de sua mae, é vista sempre coro.o medid~ pa
liativa. Em Córrego Grande e no Pirigara foram levantados diver
sos indivíduos: Paulino, de origem Bokodori, recebeu o título de 
Arua por intermédio de um Baadojeba, por ocasiao do seu batismo; 
Benedita e Otávio, de origem Ino Kuri, receberam o título de Ma
muiawuge Eceba do chefe Cadete; Garcia, de origem Okogere, re
cebeu o título de Bakorokudu, etc. Os levantamentos sao por ve
zes interpretados como usurpa~ao de direitos alheios, racionaliza
da em termos da maior ou menor impureza do portador do nome. 
Tal é a opiniao de Coqueiro do Meruri, um Bokodori, segundo o 
qual as ado~oes e transferencias nao sao de modo nenhum válidas 
(Hartmann, Meruri 1971). Já na opiniao de Airugodo, menos ra-
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dical, apesar de menos valorizados, os membros levantados aca
bam funcionando do mesmo modo como os membros natos do cla: 

As vezes tem Jerigi Otojiwu. Mas chega um outro que quer fi
car com ele. Aí ele nao é puro e todos sabem que veio de lá 
(lugar que nao o da origem dos verdadeiros Jerigi Otojiwu). 
Os grandes (chefes importantes) tem que ser puros. Se nao 
tiver, pode ser qualquer um. Para fazer as coisas nao há dife
ren~a (Airugodo, C. G. 1970). # 

O radicalismo de Coqueiro nao deve ser levado ao pé da letra. 
Segundo Raimundo Porubi, um Kiedo do Meruri, Coqueiro havia 
se identificado como sendo um Bokodori Baru o que nao corres
ponde a realidade porque ele fica perto de Okoge Kigadureu e 
Imorio (Hartmann, Meruri 1971). Também em Córrego Grande 
as polemicas a respeito dos Ie-mage estao sempre na ordem do dia, 
principalmente quando se trata de nomes de chefes: em 1970 Ai
rugodo reiterava que Guaracy era um Baadojeba Cebegiwu Noa
paiepa "puro", enquanto, em 1971, se lhe negava este atributo ex
plicando que ele usara o atributo da pureza porque o seu lugar 
fica encostado ao de Noapaiepa, reiterando-se nao haver nesta al
deia nenhum Noapaiepa puro, com exce~ao de Rafael Ikaiaka que 
está fora, "pra Iá" (nao vive na aldeia), ninguém sabe aonde (A.M. 
Sallum, C.G. 1971). Canajó, de origem Ino Kuri, segundo informa
~oes de Airugodo, seu sogro, logo será "colocado" como Kaigu, car
go cerimonial mais impgrtante do cla dos Bokodori. Garcia, apesar 
de urna série de defeitos, foi treinado pelos entendidos do Córrego 
Grande que lhe ensinaram alguma coisa relativa as fun~oes do seu 
Ie Bakorokudu (Airugodo, C.G. 1970). 

No Pirigara, os mexericos gostam de desmascarar como iebio 
certos nomes importantes: 

Segundo Beatriz, o nome de Mariquinha, Tubore Kurireudo, 
é um nome de mori, um iebio (S. C. Novaes, Pirigara 1971). 

Classificar um Ie como iebio significa nao aceitar a pureza 
do seu portador, já que os filhos rituais apenas substituem mas 
nunca sao identicos aos filhos nascidos no cla, na medida em que 
nao podem receber Ie-mage sem terem feito o mori. 

Por vezes em vez de "levantamentos" por meio da outorga
~ao dos Ie, p~dem acorrer "abaixamentos" ou "humilha~óes", tal 
como aconteceu no Meruri: 

Um homem do Pobore mandou um recado para a sua irma do 
Meruri em que acusava a família que a criava de "querer jo· 
gá-la para os kujagureuge (os miúdos)" quando ela é dos kuri
reuge (graúdos). O ofendido, Luiz e sua irmá Rosalina do 
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Meruri pertencem ao iedaga Tadugo, chefe mais importante 
do cla dos Iwagududoge. Rosalina mora na casa de Natalio, 
um Bokodori Ino Kuri, casado com Angelina, cujo Ie perten
ce a Butore Agadu, irmao menor de Tadugo, que, juntamente 
com sua filha e outra irma Butore Agadu, bateu em Rosalina 
dizendo que iriam jogá-la para os vermelhos (miúdos). Luiz 
pediu as duas mulheres Iwagududoge Aroia Kurireu, Maria 
Elsa e Coleta que interfirissem tirando a sua irma da casa em 
que mora. Manda dizer que está muito triste e que se ele esti
vesse na aldeia ninguém ousaria cometer tamanha ofensa. 
Tanto ele quanto a irma sao órfaos e abandonados, sem nin
guém que os ajude nos momentos difíceis (Hartmann, Meruri 
1971). 

Jogar Rosalina para os miúdos implica em grave ofensa pa
ra seu irmao Luiz, pois equivale a tirar-lhe a irma e subordiná-la 
a Antonio Grude, o único Iwagududogedo vermelho do Meruri, 
seu irmao menor, falta grave já que se trata da usurpa~ao dos 
direitos sobre os descendentes de Rosalina, afilhados e subordi
nados potenciais de Luiz. 

De modo geral, os Boe que vieram do Paraíso desconfiam das 
informacoes dadas pelos moradores do Meruri, pois suspeitam que 
todos querem ser grandes quando nao o sao (Hartmann, Meruri 
1971). Tal situacao se reflete claramente na lista dos nomes le 
coletados no Meruri (Hartmann), onde ocorrem diversas inversoes 
quanto a posse dos le-mage. Eis alguns exemplos: Okoge Eceba, 
no Córrego Grande, pertence a Bokorokudu, no Meruri, a lturare; 
Aogwa Cereu, no Córrego Grande, pertence a Kaigu, no Meruri, 
a Ino Kuri; Aije Paradu, no Córrego Grande, pertence a Mano 
Kurireu, Aroroe vermelhos, no Meruri, aos Aroroe pretos. As inver
soes ocorrem apenas em alguns dos clas e com relac;ao a alguns 
iedaga-mage, principalmente Ino Kuri, iedag.a Bokodori, Boroge, 
iedaga Apiboregedo e lturare, iedaga Baadojeba Cebegiwu e im
plicam em conseqüencias graves para aqueles que nao as aplicam. 
Altera~oes das regras do jogo das aliancas interpartidárias, acar
retam tensóes e dificuldades pois nao correspondem a soluc;ao co
munitária e muito menos intercomunitária, alvo de críticas por 
parte dos Boe do Paraíso. 

Seja como for, os Boe evitam perder os Ie-mage porque estes 
representam a base da organiz~c;ao da chefia. O funcionamento 
do sistema de organizacao dos cargos nao exclui mas depende da 
coexistencia de todos os iedaga-mage (vide Modelos das Aldeias) 
que, imunes a morte, sofrem apenas o eclipse temporário dos seus 
Ie-mage, os iebio-mage, até que, feito o mori, seja reinstaurado o 
processo da troca de enfeites, comida e servicos associados a um 
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novo le, substituto do primeiro, outorgado ao aroe maiwu, substi
tuto do morto. 

2. 2 - A escolha dos outorgantes dos 1 e 

Um homem é abrigado a dar nome aos descendentes de sua ir
ma de cla (Airugodo, C.G. 1970). Prefere-se que o iedaga seja de 
mais idade, um irmao mais velho, "iwuri" da mae da crianc;a. Se 
muga nao tiver irmao de cla na aldeia, a crianca pode ser batizada 
por homem de outro cla, preferencialmente de lugar adjacente 
aquele ocupado por muga. Ex.: Riedo, gente Paiwoe, pode batizar 
criancas Apiborege, pois o seu lu~ar fica a~j!lcente aquele~ .ocup~
dos pelas mulheres e crianc;as Ap1borege nuudos; Ino Kur1, locah
zado entre o contingente de Kie miúdos e o de Bokodori graúdos, 
seus irmaos de cla mais importantes, pode "mexer" com as crian
c;as Kie. 

o fato de poder mexer com ,os nomes Ie-!llage de cria~cas na_s
cidas em choupanas adjacentes aquela possu1da pelo padrinho, nao 
permite que este possa mexer comos enfeites mais importantes do 
cla do afilhado. Para mexer com estes é necessário fazer mori e 
este é geralmente feito com gente afastada do outro lado. Conse
qüentemente, Riedo nao pode mexer comos enfeites dos Apiborege 
miúdos nem Ino Kuri com os dos Kie, pois faze-lo seria expór-se 
justificadamente a violencia pos seus possuid~res. Visando evitar a~ 
"mexidas" com enfeites de outrém, os padrinhos, quando de cla 
diverso ao da crianca, preferem outorgar-lhe um nome Ie do seu 
próprio cla, juntamente com os outros Ie-mage. do cla do afilh~
do, o que lhes permite presenteá-lo com os enfe1tes a que tem d1-
reito: 

Iedaga nao tinha da minha gente (do m~u cla). En tao foi. um 
Bokodori Kaigu que botou nome em m1m. Pos o nome C1bae 
Ekudawu, Ie Bokodori, além de O Enawu e O Ekureu, Ie do 
meu obe (cla) (Airugodo, C.G. 1970). 

Pelo fato de ter recebido um nome Bokodori, Airugodo, um 
Baadojeba Cobugiwu Jerigi Otojiwu, pode confeccionar e usar en
feites de Kaigu. 

De direito, um homem só pode outorgar um le quando tiver 
urna irma casada que tenha tido algum filho: 

Para por nome, só (o homem) tendo urna mulher (irma=are
do) que tinha uma crianc;a homem senao crianc;a. Mulher sem 
crianca nao (Airugodo, C.G. 1970). 

Kaigu, padrinho de Airugodo, nao tinha irr;ia nem ca~a Pª!ª 
que ele pudesse ficar morando lá, o que nao esta certo. Alem d1s-
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so, Airugodo nao podia nem morar na choupana de sua mae, urna 
mulher Jerigi Otojiwu, pois esta residia com a gente do marido, 
um Kurugugwa, que possui ca;sa no outro lado. Em suma, Airu
godo possuía le que nao lhe possibilitava morar em choupana sua, 
Kaig:u ou Jerigi Otojiwu, situa~ao posteriormente alterada quan
do passou a possuir o lugar ocupado por sua irma Amélia (Ame
liona), urna Jerigi Otojiwu, mae de dois afilhados seus. Também 
Rafael Ikaj aka nao póde ser iedaga na aldeia do Córrego Grande, 
visto nao haver mais mulher do seu cla, todas já falecidas, razao 
pela qual teve de abandoná-la. 

A exigencia de ter ''mulher" irma casada e que tenha pro
criado, decorre do fato de nao poder haver a oferta de nomes e 
enfeites as crian~as se nao houver trocas de comida senipre pre
parada pelas mulheres. Tal exigencia é responsável pelas varia
~oes de prestígio entre os homens da aldeia. De nada adianta um 
nome importante se ele nao permite a realiza~ao de trocase a fixa
~ao em urna aldeia. Quanto maior o número de mulheres casadas 
de um cla, maior o número dos seus· afilhados e maior o prestígio 
do iedaga (chef e clanico, tio materno e nominador). A base do 
prestígio na aldeia é representada pelo número de choupanas ou 
de lugares ocupados pelas mulheres irmas casadas do iedaga. Vis
to o iedaga ter o direito de receber a presta~ao de servi~os por par
te das maes dos seus afilhados enquanto estes forero pequenos e 
por parte deles próprios quando forem crescidos, a influencia ou 
prestígio de um homem está em rela~ao direta corn o número de 
suas irmas e afilhados residentes em sua aldeia. Cuabori, o grande 
mestre de Córrego Grande, desfruta de grande prestígio, pois além 
de conhecer as tradi~óes tem a ventura de aplicá-las na prática 
porque sendo "iwuri" (irmao mais velho) de Juanita Oca Kudu
reudo, possui o maior número de afilhados e afilhadas na aldeia. 

O iedaga faz enfeites para o seu afilhado e manda-lhe comida 
por intermédio de sua esposa, imarugo. Este deve retribuir-lhe com 
cuidados, principalmente no que concerne ao bem-estar físico tais 
como banhos, bebida e comida quando, demasiado velho, o iedaga 
nao puder mais cuidar de si (S.C. Novaes, C.G. 1971). Os cuidados 
recíprocos entre nominadores e nominados possuem um sentido 
de retribui~ao ou mori. O iedaga deve mori ao nominado pelo fato 
de te-lo perfurado com a baragara oferecida pelo seu iorubadare 
ou pelo fato de ter consumido o alimento de urna rnulher, mae da 
crian~a: Cuabori deu um nome para a filha de Beatriz porque rece
beu comida na casa da rnae desta; Cajango deu nome para a filha 
de Antónia porque esta cuidou dele. No prirneiro caso os envolvidos 
pertencem ao mesmo partido, Ecerae, e ao mesmo cla, Baadojeba 
Cebegiwu; no segundo, a partidos e clás diversos (Cajango é Apibo
regedo e Antonia é Bokodori) (Hartmann, Meruri 1971; Cuabori 
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C.G. 1970). Corn o aumento da velhice e a intensifica~ao das lides 
como sobrenatural, os hornens se tornam cada vez menos produti .. 
vos e mais dependentes dos servi~os prestados pelos jovens. Por 
isto, podem valer-~e dos seus conhecimentos para trocá-los por co
mida e demais cuidados . mínimos a existencia: 

"Os que sabem trocam as suas informa~óes por comida, cha
rutos e presentes" (Mano Kurireu, Sangr. 1970). 

Esta correla~ao é corroborada pelo levantamento dos iedaga
mage da aldeia do Córrego Grande e do Pirigara (1970-1971), que 
real~am a preferencia pelos homens mais entendidos, todos mais 
velhos e "mais adiantados" nos estudos. Os nominadores preferi
dos, com exce~ao de Canajó e Kadagare, sao todos homens mais 
velhos, especialistas nos assuntos da aldeia: Cuabori, Filipe, Cirílo, 
Airugodo e Samuel. Em 1965, Crocker reitera que Kadagare nao 
seria jamais escolhido como padrinho porque era considerado mui
to "sem-vergonha", pelo fato de ter casado com mulher do seu 
próprio partido, Maria Baporogu, urna Bokodori Ino Kuri. Toda
via, em 1970, Wadagare, apesar de continuar casado com Bapo ro
gu, é o discípulo preferido do mestre Cuabori, considerado o Boe 
eimejera da aldeia, padrinho de Rosinha Meriribo e do seu filho 
Norivaldo. 

A tabula~áo dos dados relativos as práticas ligadas a outorga
~áo dos Ie-mage levantados em Meruri, Córrego Grande e Pirigara, 
revela que de um total de 100 batizados, 46 foram realizados por 
irmáo de mesmo cla da máe, 27 por irmáos de mesmo partido da 
máe, 22 por irmaos de partido do pai e 2 pelo próprio pai da crian
~ª· Predominam, portanto, os batizados feitos pelos irmáos de clá 
da máe que nem sempre sáo da mesma unidade possuidora dos ne
mes (iedaga) da máe. Assim, Rosinha, filha de Joana Baadojeba
do Cebegiwudo Okogere, foi batizada por Kadagare, um Baadoje
ba Cebegiwu Arua. Erotildes, filha de Beatriz Baadojebado Ce
begiwudo Meriribo, foi batizada por Cuabori, um Baadojeba Cebe
giwu Noapaiepa. Alice, filha de Carmelita Paiwoeredo Jokurugwa, 
foi batizada por José Boigabe, um Paiwoedo Meriri Baru. Airu
godo, filho de mulher Jerigi Otojiwu, foi batizado por Kaig~, 
iedaga de cla adjacente (Córrego Grande 1970). Como se vera 
mais adiante, a proximidade ou o afastamento entre os parentes 
sáo sempre medidos em termos de um modelo ideal de aldeia, nun
ca em termos de conexóes genealógicas que só adquirem importan
cia quando coincidem com as rela~oes de nomes. 

A outorga~áo dos Ie-mage visa garantir ao imaturo o apren
dizac;lq das técnicas de manipula~ao do mundo humano. Enquan
to 3: putorga~áo do rakare e da for~a física cabe·m ao pai, a destreza 
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e agilidade mental devem ~er outorgados ~lo iedaga, que .deve 
ensinar aos seus afilhados os segredos assoc1ados ao seu Ie visan
do prepará-los para "puxar tradic;áo" contra algum usurpador de 
enfeites ou mulheres, já que sempre levam a melhor aqueles que 
sabem mais e que falam por último (Mano Kurireu, Sangr. 1970; 
2; la; Airugodo, C.G. 1970). 

Evidentemente, nem todos os jovens possuem padrinhos em
penhados em treiná-los e nem todos os padrinhos de boa vontade 
tema capacidade de faze-lo, razáo pela qual o aprendizado das tra
dic;oes indispensáveis a produc;ao dos enfeites, a distribuic;áo da 
carne, as f armas de transmissáo dos cargos de chefia, as formas de 
troca e alian~as interpartidárias, permanece reduto de alguns pou
cos que, por isto mesmo, se transformam em focos de integrac;áo 
do contingente de Boe aglutinados sob a forma de aldeias. 

3 . A DESCRI{:!ÁO DOS lE 

Utilizamos em nosso trabalho os nomes publicados por Bar
bosa de Faria (11: III p. 8-10), missionários salesianos (3, 3a, 21, 
1, la, 22), Cruz (34) e Lévi-Strauss (16). Aproveitamos também os 
nomes coletados por Cracker (2: apendice p. 8-17, diagramas 3 e 4) , 
Hartmann (Meruri desde 1964) e por nossa equipe (Meruri, Cór
rego Grande e Pirigara 1970-1971). 

Em Córrego Grande, os informantes costumavam relacionar os 
nomes de tipo Ie a determinados nomes de referencia, representa
dos pelos iedaga-mage dos diversos clás, chefes tradicionais decan
tados pelos mitos. Já os moradores do Meruri concebem o funcio
namento da vida social de sua aldeia segundo critérios de cor e ta
manho dos enfeites de penas. Estes constituem apenas urna forma 
simplificada da divisáo baseada nos iedaga-mage, já que estes sem
pre possuem primazias sobre a utilizac;áo de determinadas espécies 
naturais e cerimoniais. 

A interpretac;áo dos nomes de tipo le se restringe ao seu sen
tido etimológico. Nao houve nem haveria possibilidade de aprofun
dar a sua interpretac;áo sem a ajuda da Sócio-Lingüística. 

Consideramos com especial atenc;áo o problema da distribui
c;áo dos Ie-mage. Tanto Lévi-Strauss quanto os missionários, par
tero, a fim de entender o funcionamento dos clás e partidos, de 
~squemas de divisáo da aldeia montados a partir de nomes cla
nicos e sub-clanicos, formados comos mesmos elementos que com
poem os Ie-mage outorgados a indivíduos concretos. Propusemo~ 
nos, pois, a examinar os nomes outorgados a indivíduos e os outor-
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gados a aglomérados de indivíduos (iedaga-mage, clás e partidos), 
a fim de esclarecer o significado de tais esquemas nem sempre mul
to claros ao interessado. 

Apresentaremos primeiramente a descric;áo dos nomes de tipo 
Ie. Analisaremos, em seguida, algumas implica~óes das regras de , 
forma~áo dos Ie-mage, que nos levaram a ve-los-- como índices es
tratégicos para o estudo da distribuic;áo do prestígio social entre 
os Boe, envolvendo consideracóes decorrentes da análise da cultu
ra material e da mitologia. 

ASPECTOS DESCRITIVOS 

3 .1 - Elementos constitutivos <Ws I e-rnage 

Um le consta geralmente de dois elementos. O primeiro cor
responde a alguma espécie claruca: Bokod<Yri Akiri (colar de unhas 
do tatu-canastra ornado com penugem), Ie do clá dos Bokodori 
possuidores do tatu-canastra; Meri Wudu (a queda do Sol), Ie do 
clá dos Baadojebage Cebegiwuge donos do Sol; Mano Kurireu 
(grande cilindro de talos de caeté), Ie do cla dos Aroroe donos do 
caeté. O segundo elemento é constituído por um atributo de cor, 
tamanho, qualidade, cheh:o, beleza da espécie ou algum tipo de 
comportamento evidenciado ou sofrido pela mesma: Pariko Bataru 
(a palavra do pariko), le Bokodori em que se enfatiza nao o pariko 
mas o ato de executar um canto sobre ele, geralmente feito quando 
os Bokodori recebem um novo pariko dos Apiborege (la: 1255); Ari
gao Kogojeba (o amarrador do cáo), Ie Baadojeba Cobugiwu em 
que se enfatiza que o cáo foi amarrado; Arigao Ekureu (o cao par
do), le lwagudu em que se ressalta que o cao é pardo ou amarelo. 

Por vezes, os nomes das espécies sao substituídos por forma~ 
metonímicas: Atugoreu (dono das pintas), Ie Kie que se refere as 
pintas utilizadas por ocasiáo das pinturas dos Bokwojebadoge aroe, 
cerimónia de tipo aroe etawujedu. Rutureu (aquele que sobe), ,re 
Kie referindo-se a subida de larva buturo no tronco de urna ar
vore. 

~xistem também Ie-mage formados com tres 01l ouatr0 P.le
mentos: Akirio Bororo Kejewu (arco enfeitado de branca p~nu
gem que está no meio do pátio), Ie Bokodori. Aroe Eceba ~ur1reu 
(o grande gaviao real), le Apiboregedo; Aigo O Enawu Ku1agureu 
(coroa vermelha da cauda de on~a parda), le Kie. 

Os nemes le se inspiram grandemente em metáforas e _meto
nímias utilizadas pela linguagem dos aroe etawara arege, cu1as as-
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.socia~óes poéticas visam na verdade transformar o defunto em aroe 
para o outro lado (1: 973-978). 

3 .1 .1-Ie-mage (~ pessoais) e Iedaga-m,age (ifítulos) 

Os iedaga-mage sao formados de modo semelhante aes Ie
mage embora haja maior enfase nos critérios de localiza~ao espa
cial e no de aclama~ao: Baitogogo (morador da choupana escura), 
ied,aga Aroroe; Baiporo (vao da porta == indivíduo que gostava de 
permanecer junto a porta da choupana), iedaga Paiwoedo; Jerigi 
Otojiwu (aquele que está em frente a um pau seco), iedaga Ba? 
dojeba Cobugiwu; Akaruio Bokodori (o proclamado tatu-canas
tra), iedaga Baadojeba Cobugiwu; Akaruio Boroge (o aclamado 
chef e dos Boroge = o aclamado chef e que fez boro) . 

Conforme a Enciclopédia, "nome" pode ser traduzido para o 
Bororo como senda "akaru" ( == palavra enunciada, proclama~ao, 
elei~ao, cf. 1: 35) ou "ie" ( == nome, chamamento, rosto do corpo, 
cf. 1: 603) (1: 1021). Os iedaga-mage possuem a conota~ao de 
"akaru" pois, transmitidos de gera~ao para gera~ao, nao consti
tuem tabu após a morte do indivíduo pois codificam certas prima
zias de troca que sempre transcendem as primazias individuais, já 
que envolvem alian~as interpartidárias baseadas no mori e no 
akiró. Enquanto os Ie-mage nascem e morrem como iebio-mage 
em fun~ao do contexto de vida de indivíduos concretos, os iedaga
mage expressam a perenidade da lógica das trocas interpartidá
rias. Airugodo poss~i como nomes pessoais (Ie-mage) O Enawu, 
O Ekureu e Cibae Ekudawu e possui como título Jerigi Otojiwu. 
Joao Candido possui como le Aije Enawu e como título Birimodo. 
Kadagare possui o título Arua, Mané Batagaje possui o de Baito
gogo, José Boigabe o de Meriri Baru. Os títulos também podem 
ser acumulados por um mesmo indivíduo: José Boigabe além de 
Meriri Baru também representa os chefes Riedo e Aturua, iedaga
mage de mesmo cla; Joao Candido, além de Birimodo está substi
tuindo o chef e Noapaiepa (Córrego Grande 1970). 

As substitui~oes ou acumula~óes de cargos associados aos ie
daga-mage, devem ser sempre autorizadas pelo conselho de homens 
de cada aldeia. É este que elege ou nomeia para determinados car
gos um ou outro Boe mais capaz, que nem sempre coincidem com 
os Boe nascidos das mulheres irmas de chefes importantes. 

3 .1 . 2 - Aglomerados de ~(entido acarretados pela distr·i
buiyáo de I e-mag·e 

A divisao dos aglomerados de nomes de tipo Ie feita em fun
~ao do primeiro elemento que os constitui, revela que os Ie-mage 
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formados com o mesmo elemento inicial podem pertencer a clas 
e partidos diversos. Sobo ponto de vista do sentido dos Ie-mage, os 
clás e partidos nao constituem blocos estanques mas aglomerados 
variáveis em qualidade, freqüencia e distribui~áo. 

Nao é possível deduzir índices de solidariedade clanica ou par
tidária a partir da posi~ao relativa dos elementos que formam um , 
le. Cada Ie deve ser analisado separadamente. Assim, o sufixo -reu 
nem sempre significa tratar-se de le pertencente a outro partido 
ou cla: Okoge ( espécie dos Bokodori Ecerae) Okoge-reu (prego 
dos Paiwoe, Tugarege); Adugo Kuri (le Baadojeba Cobugiwu) ¡ 
Adugo Kuri-reu (le do mesmo cla). O mesmo se aplica aos elemen
tos Aro ou Boe: Aro Kuri (le Baadojeba Cobugiwu) / Boe et-aro 
(le do mesmo cla) / Okogeboe (Ie Bokodori). 

Existem elementos que podem ser utilizados em todas as po
si~óes - inicial, intermediária, final -, outros que sao exclusiva
mente iniciais ou finais. Sao exclusivamente iniciais os elementos 
Akaruio-, !pare-, Aigo-, Aogwa-, Ari-, Meri-, Arigao-, Aroe-, Arua-, 
Aroia-, Baadojeba-, Bai-, Butore-, Itura-, Jakomea-, Jure-, Jerigi-, 
Kadomo-, Kudugi-, Kuje-, Kuogo-, Kurugugwa-, Marido-, Nabure-, 
Noa-, O-, Pori-, Toroa-, Kiga-, Bapo-, em suma, objetos e espécies 
possuídas pelos diversos clás. Sao exclusivamente finais os elemen
tos -eceba, -reu, -epa, -paru, -bugu, -togiwu, -maku, -okwoda, -kuri, 
-kuguri, -oro, -kujagureu,, -cereu, -kigadureu, -pijiwu, indicando 
posse, técnicas e atributos dos objetos ou das espécies referidas no 
primeiro elemento. Elementos tais como Adugo, Bakororo, Boko
dori, Cibae, Aturua, Ecerae, Okoge, Ika, Bororo podem servir tanto 
como primeiro quanto último elemento: Bakoro(ro) Ekureu / Ki 
Bakor.oro; Adugo Kurireu / Mexe Adugo; Aturua Mugo / Meriri 
Atu.rua; Ecerae Bororo / Bororo Kurireu. Tais elementos evidente
mente formam maior número de Ie-mage do que os elementos ex
clusivamente iniciais ou finais. Conseqüentemente, os possuido
res das espécies homónimas (Adugo, Aturua, Bororo, etc.) podem 
derivar maior número de Ie-mage do que os de espécies menos 
potentes. Sabemos que a on~a, os aroe etawujedu realizados no 
bororo e demais espécies mais importantes, se encontram vincu
lados ao padrao das trocas de aroe, o que se confirma pela obser
va~ao dos Ie-mage formados por tres elementos, todos associados 
a importancia das trocas cerimoniais: Okoge e-wudo-re / U-wu
do-re-reu; Pana ako kuri / Ukuieako-reu; Araru-ga Bororo / Aki
rio Bororo Kejewu; Okoge enogwa tabowu / Aigo O enawu. Estes 
Ie-mage sao associados aos enfeites de butore (chocalho) usado 
nas dan~as de aroe, ao pana (instrumento de sopro tocado pelo 
chefe Akaruio Bokodori) associado ao aroe Itubore, ao chio do co
la:f de Kaigu feito de unha de tatu-canastra usado durante as dan
~a~ de aroe, a aldeia Araruga Bororo (aldeia do córrego das pira-
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putangas), lugar onde os Bokodori pescavam os peixes pertencen
tes aos Iwagududoge do outro partido, gente de aroe, ao arco en
feitado de branca penugem que está no meio do bororo da aldeia 
Barubo (aldeia da lagoa dos campos, lugar da morte de Kiareware, 
chifrado pelo herói Toribugu - la.), as rela~óes de solidariedade en
tre Bokodori e Iwagududoge (os últimos acompanhando os cardu
mes de dourados, espécies dos Bokodori, do outro lado ) e ao enfeite 
amarelo da cauda de onc;a parda ressaltando a solidariedade entre 
Kie e Paiwoe, donos das plumas amarelas pertencentes ao outro 
lado. 

3 .1. 3 - A f orma;gáo do f eminino 

O número de Ie-mage exclusivamente masculinos é maior do 
que o de Ie-mage exclusivamente femininos. 

Alguns Ie-mage se aplicam indiscriminadamente a homens ou 
mulheres: Boro Aga (cabeleira do caracol); Okoge Enogwa (peixe 
que vaina frente dos dourados); Pana Akiri (penugem branca do 
pana) nomes de homens ou mulheres Baadojebage Cobugiwuge, 
Iwagududoge e Apiborege respectivamente. 

Alguns Ie-mage formam o feminino por meio do sufixo -do: 
Parabara Ekureu (ator amarelo da cerimónia Parabaradoge aroe 
dos Apiborege) / Parábara Ekureudo; Adugo Kurireu (a on~a 
pintada macho dos Baadojebage Cobugiwuge) / Adugo Kurireudo; 
Boro Enawu (caracolzinho enfeitado de plumas amarelas e verme
lhas dos Baadojebage) / Boro Enawudo. 

Alguns Ie-mage formam o feminino por meio do sufi~o -go: 
Adugo Okwoda (dono da on~a pintada dos Baadojebage Cobugi
wuge) / Adugo Okwodago; Aije Paradu (zunidor oscilante dos Aro
roe) / Aije Paradago; Okoge Kudugoda (lugar do grito dos ~oura
dos dos Bokodori) / Okoge Kudugodago. 

Alguns Ie-mage formam o feminino por meio do sufixo ·-rqdo: 
Amia ( coroatá dos Iwagududoge) / Amiarodo; Birimodo (pele bo
nita dos Aroroe) / Birimodorodo; Paiku (grito "paiku" dos Baa
dojebage Cebegiwuge) / Paikurodo. 

Alguns Ie-mage formam o masculino e feminino por meio dos 
sufixos -etuo e -etuje, característicos a forma~ao dos iebio: Bako
rorodoge etuo / Bakororodoge etuje (pai e mae dos gemeos Bako
rorodoge) o primeiro por vezes Iwagudu, por vezes Aroroedo, a &e
gunda por vezes Baadojebado Cobugiwudo, por vezes Aroroeredo. 

3 .1. 4 - Singular ou plural do primeiro elemento dos 1 e
mage 

Existem Ie-mage formados com a forma singular da espécie 
que os deriva: Mamori Kurireu (grande gafanhoto), Aogwa Cereu 
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(tico-tico preto), Mea Kuri (grande cutia). Pertencem a este gru
po os Ie-mage formados com Jokugo (gafanhoto), Aere (urutau), 
Aije (monstro aquático), Aroia (pano), Ato (jaboti), Aturua (es
pírito de alta estatura), Bapo (maracá), Ika ~ins~rumento de so
pro) Jakomea (peitoral de plumas), Itubore (irmao menor de Ba
koro~o, chefe dos aroe), Noa (tabatinga), Nonogo (uru~u), Pana 
instrumento de sopro), Meri (o Sol), Pari (a ema), ~ariko (cocar 
de penas), Tamigi (a anhuma), Toro (tanga de follolos de ba), 
Ioru ( f ogo) . 

Outras espécies sao usadas apenas no plural: !pare Eceba (o 
vencedor matador, protetor dos mo~os), Okoge Kujagureu (doura
dos verm'elhos), Kidoe Eceba (matador dos periquitos): Pertencem 
a este grupo os Ie-mage formados com Paiwoe (bugios), Joware 
(espíritos), Taguie (cria~óes, animais domésticos), Tub~re (lam
baris), Kiege (pássaros), Tuiároe (súditos), Tugure (anranhas), 
N abure (arara piran gas) , Tarege ( companheiros), Ek~e . ( ~ento
péias), Koe (colares), Mamuiawuge (belos), Marege (inirmgos), 
Korog.e (antigos inimigos). 

Existem Ie-mage formados como singular ou plural da espé
cie que os deriva: Kurugugwa (gaviao caracaraí) / Kurugugoe 
Erugu (catinga dos gavióes caracaraís). Constam deste grupo os 
Ie-mage formados com Ki/ Kie (antas), Adugo/ Adugoe (on~as), 
Karao/ Karawoe (aves dás lagoas), Cibai / Cibae (araracangas), 
Toroa ¡ Toroe (grandes gavióes), Tugo/ Tugoe (flechas). Araru/ 
Arare (piraputangas), Bokodori/ Bokodore (os tatus-canastra~, 
Arigao/ Arigae (cachorros), Buturo/ Buturoe (lagartas), Powari/ 
Poware (caba~as, gaitas), Tori/ Tore (montanhas, pedras), Aro/ 
Aroe ( coisas leves, pl urnas) , Aro ro/ Aro roe (larvas) , ~akororo / Ba
kororodoge (belezas, grandezas, for~as), O / Oe (socos). 

Evidentemente as espécies que podem ser usadas tanto no sin
gular quanto no piural, podem formar maior número de Ie-m~
ge do que as outras. Aquelas que sempre sao u~adas no plural sa.o 
menos importantes do que as outras, n~ medida em que aglut1-
nam imaturos, inimigos, peixes e subordinados. 

3 .1 . 5 - Elementos finais mais ou menos difundidos 

Existem elementos finais tais como Ekureu, Kuri (reu), Ku
j agureu que derivam grande quantidade de Ie-mage: Arigao Eku
reu (cachorro pardo), Ie Iwagudu; Aro Ekureu (tetriz amarela), Ie 
Paiwoe· Nabure Ekureu (bela ararapiranga), le Aroroe; Adugo 
Kurire~ (grande on~a), Ie Baadojeba Cobugiwu; Aro~ Eceba Ku
rireu (grande gaviao real), le Apiborege; Nabure K~r1reu (grande 
ararapiranga), le Baadojeba Cobugiwu; Adugo KuJagureu (on~a 
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vermelha), le Baadojeba Cobugiwu; Tugo Kujagureu (espirito Tu
go vermelho), le lwagudu. 

Tais distinc;óes nao sao ilimitadas. Dependem das espécies a 
que se aplicam. Assim, enfeites de penas de aves sao geralmente 
Ekureuge (amarelos, bonitos, claros, limpos, cf. 1: 560) como o sao 
os atores dos aroe menos importantes, geralmente interpretados 
por irmaos menores dos Kujagureuge (vermelhos, mesmo sangue, 
cf. 1: 759). Por sua vez, os vermelhos ou brancas sao menos do que 
os pretos, principalmente no que concerne ao Aroe Eceba, ao Boko
dori e aos Okoge. Os Kurireuge, os grandes, sao sempre mais do 
que os Kugurireuge, os pequenos, o que se evidencia por intermé
dio de algumas espécies tais como Okoge ( dourados) , Arigae (ca
chorros), Okiwoe ( capivaras), Nabure (araras), Aije e Arare (lam
baris). 

Além dos elementos finais cujo critério é cor e tamanho, exis
tem outros, menos freqüentes, que pertencem a iedaga-mage de 
maior prestígio, tais como -Ako (som), -Kudu (grito), -Baru (prin
cípio), -Bagu (descoberta), -Aga (cabeleira), -Epa (matador). O 
topo desta hierarquia é representado pelo grupo dos le-mage for
mados com -Makareu (abundancia), representados por apenas dois 
nomes: um, nome de Aroroedo Birimodo, Tugare Makareu ( abun
dancia de súditos), outro, nome de Baadojeba Cebegiwu Bakoroku
du, Pogea Kejewu Makareu (abundancia de pregos da cab~a) . 

3 . 1. 6 - A distribu~áo do~ 1 e 

Dada a formac;ao de aglomerados de le-mage a partir dos 
aroe e iedaga-mage de cada cla, e, dado o fato dos aroe serem 
trocados preferencialmente entre os lados, os nomes mais valo
rizados tendem a enfatizar as relac;óes interpartidárias, visto estas 
constituírem os grandes momentos de consolidac;áo da cultura 
Boe. Isto nao impede que sob o ponto de vista quantitativo os 
le-mage sejam possuídos pelos clás e sub-clas, sendo muito pou
cos os Ie-mage compartilhados pelos dois partidos, Ecerae e Tu
garege. O fato dos le-mage constituírem patrimonio clanico ou 
sub-clanico (2), nao quer dizer que o seu conteúdo se deva res
tringir aos limites de um ~upo de parentes clanicos, tal como 
o preconiza Crocker quando desiste de entender os nomes de ti
po le porque o seu sentido náo segue as linhas de divisao entre 
metades e clás (2: 121). Tal como Lévi-Strauss (16: nota 1, p. 
298-301), insiste na idéia de que o patrimonio clanico tenha sido re
sultado do acúmulo de vivencias místicas, descobertas e invenc;óes 
feitas pelos membros de mesma matrilinhagem, apesar da reite
rada insistencia por parte dos Boe em afirmar que os parentes cla
nicos sao assunto de iedaga-mage - principios de coesao ritual 
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interpartidária, aplicados segundo as contingencias históricas con
cretas de cada aldeia pelo seu conselho de chefes - que nao po
dem ser identificados com quaisquer princípios de descendencia ge
nealógica, demasiado formais a compreensao das nuances de vida 
social Bororo. Além disso, nem Cracker nem Lévi-Strauss levaram 
em conta os iebio-mage que, interferindo nas trocas de comida e 
na manufatura dos enfeites, influenciam também o processo de 
outorgac;ao de nomes de tipo le, razao pela qual as interpretac;fies 
dos citados autores se tomam demasiado parciais no que conceme 
a compreensao das práticas ligadas a nominac;ao Boe. Os clás e sub
clás funcionam como receptáculos de aglomerados de nomes pes
soais de tipo le, cuja outorgac;ao depende invariavelmente do con
texto concreto da vida social de urna aldeia Boe. Dentro desta pers
pectiva, as descobertas, as invenc;óes e vivencias místicas aponta
das pelos autores, nada mais sao do que decorrencias de grandes 
cac;adas de mori e partilhas de enfeites de penas e nomes pessoais 
auspiciadas pelos Baadojebage. 

3 .1. i - O conteúdo dios le 

Nomes sai um pouco da história (lendas), das brigas, do aroe, 
do iedaga com bicho e do enfeite (Airugodo, C.G. 1970). 

Os Ie-mage inspirados na vida cerimonial distinguem entre 
o movimento e o som, havendo maior valorizac;ao dos aspectos so
noros em detrimento dos aspectos visuais. Os le-mage formados 
com -Paradu (movimento, danc;a) e -Meru (danc;a) sao menos im
portantes do que os formados com -Akaru (aclamac;ao), -Kudu 
(grito, voz) ou -Kia (chiado), por sua vez menos importantes do 
que os formados com -lmejera: Bakoro Paradu (danc;a dos aroe 
Bakororo-doge), le de Kie Eceba, Baadojeba Cobugiwu, é menos 
importante do que Bakoro Kudu (grito do Bakororo), le de Baa
dojeba Cebegiwu; Nabure Paradu (danc;a dos aroe Nabure), le tan
to de Mano Kurireu Aroroe Cebegiwu quanto de Kaboreu Aroroe 
Cobugiwu, é menos importante do que Nabure Kudµ (grito do ator 
Nabure), le exclusivo a Birimodo, Aroroe Cobugiwu, gente mais 
importante. Do mesmo modo, os portadores de nomes formados 
com -Imejera (chefe, criador) sao usados por gente de destaque: 
Nabure Eimejera (chefe dos atores Nabure), Ie exclusivo a Kabo
reu, o mais velho dos Aroroe Cobugiwuge, é mais importante do 
que Nabure Kudu; Okoge Eimejera (chefe dos atores Okoge), le 
de Jatoue, Baadojeba Cobugiwu Jerigi Otojiwu, é mais importante 
do que Okoge Ekudu (o gemido dos atores Okoge), Ie de Bokodo
ri Kaigu, gente subordinada a Jerigi Otojiwu; Bokodori Eimejera 
(chefe dos atores Bokodori) é mais do que Bokodori Paradu (dan
c;a do Bokodori), le de Bokodori.Akiri, gente de Kaigu, chefe do 
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cla Bokodori, que por sua vez é mais do que Bokodori Eregodu (cor
rida do Bokodori), le de Ino Kuri, irmao menos importante de Kai
gu; Araroe Eimejera (chefe dos Araroe), Ie de Iwagudu Jurerewa
re é mais do que Araroe Emeru (marcha das piraputangas), le de 
Jakomea Atugo, lwagudu menos importante. 

Por sua vez, os nomes formados com -lmejera (chefes cerimo
niais) sao menos importantes do que aqueles formados com -Ece
ba (matador, protetor, criador): lpare Eimejera (chefe dos moc;os 
!pare) , le de Kaboreu e Birimodo Aroroe Cobugiwuge, é menos do 
que !pare Eceba (matador, vencedor, protetor dos moc;os), Ie de 
Bakorokudu, chefe máximo da aldeia: Okoge Eceba (pescador do 
Okoge), Ie de Bakorokudu ou Iturare, grupo restrito de Baadojeba
ge Cebegiwuge, é mais do que Okoge Eimejera, Ie do irmao me
nor Baadojeba Cobugiwu Jerigi Otojiwu. 

Os nomes inspirados na vida cerimonial também realc;am po
si~oes espaciais por meio da partícula final -lwabe (canhoto) uti
lizada por Akaruio Bokodori, chefe Baadojeba, em seu Ie Bakoro 
Iwabe ( canhotice do Bakoro) e por Boroge, chef e Apiborege, em 
seu le Pana Iwabe ( canhotice do pana, i.e., segura-se o pana com 
a mao esquerda); por meio da partícula final -Tabowu utilizada 
por Boroge em seu Ie Powari Tabowu (aquele que está coma gai
ta-poari durante as cac;adas de mori); por meio da partícula -Pi
jiwu: Merirutu Pijiwu, aquele que vem da subida do Sol, le de Bo
roge; pela partícula final -Poro: Tuiároe Eporo (perfurac;ao dos 
seus súditos), le de Birimodo. 

Os Ie-mage podem derivar-se por intermédio do elemento final 
-Rugu (Ruku) (1: 913), o mau cheiro associado ao funeral e ao tra
balho de manufatura de enfeites com penas de gavioes e unhas 
de tatu que, quando trabalhadas, cheiram mal. Os portadores de 
le-mage associados aos maus cheiros desfrutam de grande prestí
gio social: Bokodori Erugu (o mau cheiro do tatu-canastra), Ie d3 
chefe máximo Bokodori, Kaigu e de Jerigi Otojiwu, Baadojeba Co
bugiwu; Kurugugoe Erugu (catinga dos caracaraís) , le de Boro
ge, chefe máximo dos Apiborege; Jakomea Erugu (a catinga do 
Jakomea porque preso num pari, adquiriu mau cheiro), Ie de Ta
dugo e Aroia Kurireu, chefes mais importantes dos Iwagududoge. 
A atividade manufatureira também pode ser expressa pela partí
cula -Epa (instrumento, matador): Akigu lepa (tecelao do algo
dao), Ie Bokodori ou pela partícula -Bukejewu: Boro Bukejewu (ar
tesa.o de enfeites com boro), le Baadojeba Cebegiwu. 

Os Ie-mage inspirados nos enfeites de penas distinguem entre 
cores e tamanhos. Os portadores de Ie-mage formados com o ele
mento -Coreu (Cereu) (preto, sujo, enegrecido) sao mais impor
tantes do que os formados com -Kujagureu (vermelho, mesmo san-
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gue, que por sua vez sao mais importantes do que os de Ie-mage 
formados com -Ekureu amarelo, bonito): Aroia Cereu (represen
tante do espírito Aroia preto), Ie de Butore Agadu, Iwagudu, é 
mais do que Aroia Kujagu (representante do espírito Aroia verme
lho), Ie de J akomea Atugo subordinado ao primeiro; J akomea Ce
reu (espírito Jakomea preto), Ie de Tadugo, chefe máximo do cla 
dos Iwagududoge, é mais do que Jakomea Ekureu (o enfeite peito
ral com plumas amarelas), Ie de Butore Agadu, subordinado ao 
primeiro; Uwarinogo Cereu (gaviao tesoura preto), le de Tadugo, é 
mais do que Uwarinogo Ekureu (gaviao tesoura amarelo), le de 
Aroia Kurireu, irmao menor do primeiro. 

Os portadores de Ie-mage formados com o elemento -Kuri 
(grande, apreciado, respeitado, cf. 1: 762) sáo mais importantes 
do que os de Ie-mage formados com -Kuguri (pequeno, pouco) : 
Okoge Kurireu (grande dourado), Ie pertencente a Bakorokudu, 
Baadojeba Cebegiwu, e Jatoue, Baadojeba Cobugiwu, é mais do 
que Okoge Eguguri ( dourados pequenos), Ie de Kaigu dos Boko
dori; Nabure Kurireu (grande ararapiranga ou ararapiranga ma
cho), Ie de Kaboreu, chefe dos Aroroe, é mais do que Nabure Ku
guri ( ararapiranga filhote), le de Birimodo, irmao menor de Kabo
reu. 

Os le-mage formados pelos elementos de cor e tamanho dos en
f eites tendem a diferenciar os membros de mesmo cla, razao pela 
qual, como se verá mais adiante, sao utilizados para denotar aglo
merados de indivíduos sempre associados a produc;ao de enfeites de 
penas. Os le-mage formados comos elementos -Cereu, -Kuri (reu) 
se inspiram em animais machos, geralmente mais escuros, fero
zes e maiores, sendo mais valorizados do que as femeas, menores, 
menos vistosas e mais arredias, que inspiram os Ie-mage forma
dos comos elementos -Kujagureu e -Kuguri (reu). 

Os Ie-mage podem inspirar-se em enfeites de cabec;a: Pariko 
Are (possuidor do pariko, também, o pulo do pariko quando é uti
lizado nas danc;as de aroe), le Baadojeba Cobugiwu, tendo o pari
ko sido oferecido por Boroge, chefe Apiboregedo do outro lado; 
Aroe Eceba ( enfeite da cabe~a do gaviao real), Ie Baadojeba, en
quanto Aroe Eceba Kurireu (o gaviao real macho) é le de Boroge, 
dono da ave. Do mesmo modo, Kurugugoe Etoiagare (o possuidor 
do enfeite da cabec;a kurugugwa) é Ie de Baadojeba Cebegiwu que 
temo direito de recebe-lo de um membro dos Apiborege Kurugug
wa que, após matar a ave, lhe entrega algumas das penas do rabo. 

Os Ie-mage podem inspirar-se também em colares (Koe-:), 
pinturas (-Atugo), flechas (Tugo-), unhas e penas (-Ikawa), e ob
je~~s cerimoniais (Ika, Pana), sempre ligados as trocas interparti
dar1as celebradas por partículas finais tais como -Makuda ( doa
~áo) : Pana Makuda ( doac;áo do pana), le de Boroge Apiboregedo 
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que o ofere~eu (.la Akaruio Bokodori, chefe dos Baadojebage Cobugi.
wuge, que e Pana Are (dono do pana) enquanto que Boroge é Pa
na Bugu (descobridor do pana). Todavia, nem sempre descobri
dores e possuidores pertencem a lados diversos: Jakomea Bugu 
(descobridor do Jakomea), Ie de Butore Agadu e Tadugo, Iwagudu
doge ( Jakomea Okwoda (dono do Jakomea), Ie de Tadugo, chefe 
superior de Butore Agadu. Nestes casos, os danos do aroe sáo sem
pre mais importantes do que os seus··descobridores, persistindo, por
tanto, a hierarquia entre representantes de mesmo clá ou partido. 

De modo geral, os nomes derivados de Okoge e Cibae sáo as
S\.!nto predominantemente Ecerae, enquanto aqueles derivados de 
Aije e Jakomea sáo exclusivos aos Tugarege. Observa-se maior nú
mero de nomes exclusivos Ecerae do que de Tugarege, o que corro
bora, mais urna vez, as diferen~as de status entre pais e filhos de 
aroe. 

Os Ie-mage podem ser derivados de espécies clanicas de tipo 
iedaga (espécies náo cerimoniais), descritas nos mitos: Okiwa Ku
garu (areia da capivara, Ie de Tadugo, chefe lwagudu; Mea Kuri 
(grande cutia), le de Meriri Baru, chef e Paiwoe. 

Dada a absor~áo de nomes civilizados, os iedaga-mage de ani
mais aparecem multas vezes sob a forma de sobrenomes: Maria 
Cugui (arac;aripoca), José Irui (sinimbu), José Kadagare (mar
tim-pescador), em que o nome civilizado funciona como atributo 
individualizador ~o noine do bicho como índice da posic;áo do pres
tígio, que depende sempre da qualidade e do tamanho da espécie. 
A capivara é menos do que a anta, animal maior e celebrado ceri
monialmente; a cutia é menos do que a capivara porque é menor e 
pos~:ii carne menos apreciada, e, a arac;aripoca é menos do que os 
gav1oes no que conceme a qualidade das penas, as dos últimos uti
lizadas para os adornos dos homens mais velhos e as da primeira 
para os enfeites dos jovens. 
_ Os Ie-mage também se inspiram em brigas. Estas nada mais 

sao do que a exacerbac;ao das tensoes que acompanham a partilha 
dos aroe que, como já foi visto, é feit~ após a morte de um Boe 
e~ig,i~d~ que o patrimonio do clá do morto seja cuidadosamente re: 
d1str1bu1do pelos seus substitutos do outro lado, os aroe e aroe mai
wuge. Quanto mais próximos os irmaos de partido, maior a possi
bilidade de tensoes acarretadas pelo aroe. Cracker ressalta a tensao 
entre irmáos de mesmo cla, mais aguda e frequente, visto lidarem 
com aroe muito próximos, de mesmo cla. Assim Meri é ladráo de . - ' se.:i irmao menor Ari e dos seus iwage homens mais jovens do seu 
cla ou partido abrigando-os a trocar coisas mais bonitas, possuídas 
pelos ~ais jovens,. por coisas mais feias possuídas por Meri, todas 
grosse1ramente fe1tas tal qual os cestos, abanos e esteiras utiliza
das pelos enlutados. Já no caso de irmaos de partidos mais afasta-
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dos, as divergencias sáo mais difusas expressando-se na cerimónia 
de recep~ao de um visitante, em que sáo sempre os membros de um 
outro cla ~e mes~o lado que devem fazer discursos depreciativos 
com relacao ao VIS1tante e ao seu lugar de origem (Mano Kurireu 
Sangr. 1970; 2). ' 

Urna das brigas mais importantes foi a dos Kie e dos Baado
jebage Cobugiwuge. Estes últimos, segundo a interpreta~io de 
Cruz (34), podem ser considerados como membros do clá dos Kie 
integrando o contingente menos valorizado dos homens Kie Cobu~ 
giwuge. Jeriji Otojiwu apoiado por Akaruio Bokodori brigou com 
No~paiepa apoiado. por Ki Bakororo, por causa de um enfeite, o 
ba ikare (arco enfe1tado comba). Abriga se inicia pela discussao: 

Se é dois individuos que sabe das coisas, no caso de um usar 
algum enfeite, algum nome ou seduzir urna mulher que per
tence ao outro, eles brigam de boca, puxa fundamento de Ien
das, de tudo. Quando nao sabe, é a muque (Mano Kurireu, 
Sangr. 1970). 

E, sem possibilidade de solucao, a discussao cede abriga: 

F~i briga. e náo é na boca.porque um queria igual a outro (um 
nao quena que o outro t1vesse· mais do que ele). Jerigi Otoji .. 
w~ tei:i quatro ba, Noapaiepa tem tres ba. Nao quiseram. Fa-
z1a ate guerra, arco e flecha. Para ficar um num jeito e outro 

doutro jeito, transferiram. Aí Jerigi Otojiwu falou: "Voee com 
sua gente tudo pra lá, ~ voce fica lá e o que eu devo fazer voce 
também vai ter lá. Voce tem que receber a minha gente e eu 
receb? gente sua se voce nao está". Jerigi Otojiwu deu nome, 
os ro1a (cantos), deu tudo o que ele tinha das sobras (dividi
~~m o patrimonio e dividiram-se residencialmente). Jerigi Oto-
31wu recebe gente de Noapaiepa quando este nao está (apesar 
da briga, os dois iedaga-mage nao se negaram a hospitalidade 
mútua baseada na oferta da comida) (Airugodo, C.G. 1970). 

Desta briga saíram os seguintes nomes: Marege Ekojeba (de-
vorador dos Bororo), le de Ki Bakororo porque era bravo e vivia 
matando os Boe; Riwodomogodoge Eceba (matador dos Riwodo
mogodoge), Kie Eceba (matador e protetor dos Kie) e Ki epa (ca
~ador, utilizador de Kie), nomes de Jerigi Otojiwu. O conflito foi 
solucionado pela divisáo de enfeites, mulheres e choupanas acom
panhada da outorga~ao de Ie-mage inspirados na briga. 

O mesmo mecanismo é aplicado para a consoliidacao de rela
~ües pacificas com os Koroge. O valente Jerigi Otojiwu em contí
nuas lutas contra estes, acaba por oferecer-lhes um labrete, isto é, 
chamando de iedaga (sogro) o seu chefe Aturua, dando inicio a 
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troca· de enfeites característica as rela~óes entre aliados, o que l,he 
valeu o Ie Koroge Eceba (matador, protetor dos Koroge). Tambero 
urna mulher Kaiamodogedo, de tribo inimiga, foi assimilada por 
intermédio da outorga~ao do .Ie Baigorodo, .transformando-a ero 
afilhada de Akaruio Bokodori. 

Na história da mulher Araruga Paru, le Bokodori, esta, tendo 
marrido o seu marido Araru Kurireu, ia carrega~do o~ ~eus filhos 
quando estes, famintos, c,o~era~ frut?s do jat?ba. lmediatame~te 
aparecen uro vélho, o espirit~ Ciriwore que, furioso~ por que os fr~
tos era:rh dele·, come~ou a lan~ar pragas sempre .revidadas p~la m3:e 
que identificou as vespas, as tatu~an~s, as cobras que deveri~m pi
car os seus filhos como sendo anima1s pertencentes ao seu iedaga 
que, por isto mesmo, nao poderiam lhes fazer mal. Araruga Paru 
conseguiu: responder ao velho quand~ ~ste lhes lan~ava. 3:s ~ragas 
da jararaca, j3:racu~u · on~a; jagu~tir1ca, ?ºs. ba:_ae, inim:gos e 
feras, todas especies pertencentes·ao seu proprio. cla e aos clas dos 
Kie: e Baadojebage ·cobugiwuge, de mesmo partid<:- Coro? os ~e~ 
filhos fizessem muito barulho, a mae acabou por nao ouvir as últi
mas palavras do velho que ficaram sem revide, acarretando a mor
te dos filhos levados por uro redemoinho do bope lnorubo, o mu
~um (la: 882-893). rortanto, -~ praga é lan~ada sempre por a~ue
le que falou por último que, sabendo mais do que o . antago:r:i1sta, 
acaba por derrotá-lo e. ei:ivergonhá-Io. 

O mes·mo acontece coro Juko; o macaco, que falando sempre 
por último, ·acaba persu:adindo a on~a ·a fazer .aquilo. que mais lhe 
convém redundando sempre na derrota desta (la: mitos de Juko e 
Adugo). Também Meri acaba sempre falando por ~ltimo e obtém 
enfeites e· mulheres mais belo.s. A cada proclama~ao ou praga de 
Meri corresponde. urna transforma~ao dos seus antagonistas. Seu 
neto dono do bel o arco bakaraia, é transformado em Kadogare, 
que ~ro vez de empregar o arco possuído pelos homens Bokodori 
(1: 492), emprega o seu próprio bico. Os donas do belo ·machado 
sao transformados em pica-paus que, sem precisar mais do seu 
instrumento, podem obter o seu alimento batendo nas árv~res. coro 
o próprio bico, gritando "iai, iai, iai". O dono do belo enfe1te Jako
mea é transformado ero Aogwa, tico-tico, espécie do cla dos Bo-
kodori, com a mesma voz do pica-pau (la: 974-991) . · 

Sabemos que as transforma~óes se dao após a morte do ~qe, 
acar.retada por alguma infracao . ao poguru, quando seus enfe1tes 
passam a ser utilizados pelo aroe maiwu escolhido pela al~eia e 
sua alma passa a se encarnar em aves e outros animais. Também 
Meri acaba infringindo as regras do poguru, quando quebra o pote 
dos seus filhos de aroe, os ·Iwagududoge que, como mori, acabaram 
por . transformá-lo em Maereboe etuo, morador do céu azul. Por 
causa .disto os próprios Iwagududoge acabaram sendo transforma-
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dos:·pela voz de·Meri em Karawoe, aves da1agoa, o que· se reflete nos 
Ie-mage: Karao Coreu (ave da lagoa. preta· ou ator· de Karawoe 
·Aroe),. Karao Ekureu (ave da lagoa amarela), Katao ·Kudu (grito 
dos atores Karawoe), Karawoe Epori (o pote ·dos Karawoe), Meri 
Utu Kuri (subida coro grandeza de Meri ao céu) ~ Meri Uy¡arigu
du -. '(arremesso ao céu .. d·e Meri), todos Ie:.mage Iwagududoge. Note
se que o nome Meri Utu Kuri (a gra.nde su?ida de Meri) representa 
de modo depreciativo ·o desfecho do problema causado · pela quebra 
do pote, pois real~a-se o tributo imenso exigido por Meri para com
pensar a sua ida ao céu: o bope u-ke. Após a subida de Meri e a 
cria~ao da ·morada do céu, todos os Boe acabaram tendo q:ie. ar
car· coro -as · conseqüencia.s da a~ao dos Iwagududoge que orig1na
ram o bope expulsando da aldeia o seu pai Meri' (la: 1142-1153). 

. Existem outros nónies de tipo le que poss~em conota~ao pejo
rativa, na medida em que .emergiram. de s~tua~óes pouco honrosas 
para os seus p9ssuidores: Tagagu~e (voss_a cria~ao), :raaga~uie 
Reaiwu (aquele que devolveu vossa cria~ao), Tagagu1e Tog1wu 
( aqu.ele que recebeu .nossa cria~ao), todos Ie-m~ge B<;>kodori de re
presen tan tes menos prestigiados do cla, pois tendo se apresentado 
aos Bokodori mais importantes, .estes os mandaram aos menos im
portantes que os devolveram. aos ·primeiros, que . ac.abaram por in
tegrá,..Jos dentro .do. clá como se fossem animais qoméstico~ (la: 
1261). 

. Os Ie-mage lidam com. sítua~oes ero que sao julga.c;tas as quali
·da.des relativas dos envolvidos na qµestao. Cada qual merece ter 
aqtiilo a q~e tero direitó, s.egundo o seu status dentrQ da hierarquia 
de prestígio. Esta evidentemente torna mais apreciados os le·-ma
ge ·de iedaga-mage mais importantes e menos valorizados os dos 
subordinados. · · Assim, o le Bokodori Ikawa ( c9lar de unhas, remige 
do tatu) pertencente aos Baadojebage Cebegiwuge .de Noapaiepa, 
representa um quinháo de aroe melhor do que o le Bokodori Cereu 
(ator ·Bokodóri pintado de preto) de Ki Bakororo ou o le Bakodori 
Kurireu (o grande tat_u-canastra ou tatu-canastra macho) ~e Kai
gu. Isto porque o direito aos colares de unha cons~ituem enfe1tes pe
renes· enq-µanto os direitos sobre alguns papéis c~rimoniais e pi.ntu
ras sao curtos e descontínuos, ambos muito ma1s do que a pnma
zia sobre o ·próprio ani.mal ca~ado, cuja carne é possuída pelas 
mulheres do clá homónimo (la: 566-575). . . . 

Quanto mais in:iportante é o le, melhor parte da partilha ele 
representa. Daí serem empregados preferencialmente iebio-mage, 
nomes civilizados ou termos de parentesco, já qU:e estes nao envol
vem c·onsidera~oes de· prestigio. Usar nomes de tipo Ié é sin3:1 de 
mau gosto, visto nao se apreciar aqueles que se autovanglor1a11_1, 
nern aqueles que se deprecia~ diante de outrém, coisa: B:penas per
niitida- durante os funerais· quando sao cantados como v1ngan~a os 

_.._ 131 -



cantos do cla enlutado, baseados na história dos seus triunfos, re
gendo os movimentos dos bailarinos e dos aroe maiwuge e quando 
os enlutados devem, antes de entregar os presentes, ressaltar a sua 
pobreza diante do c~ador (1: 232-234). 

J.2 - lmplioa'<]Oes das regras na di8tribui{;áo do prestígio 8)cial 

3. 2 .1 - A. f orrruu;ao do f eminino 

A partícula -do é geralmente empregada no sentido de "fazer": 
Ako + do == Palavra + fazer == falar (1: 547). A partícula -go é 
usada para denotar líquido, alimento, pescoco, som e mau cheira 
(1: 588). A partícula -rodo significa "fazer cheiroso, fazer perfu
mado, mandar fazer, ordenar" (1: 907), geralmente empregada 
para denotar a a~áo de mulheres e filhos sobas ordens de outrém 
(irmao mais velho, pal, iedaga). Os sufixos de form~ao do femi-
nino denotam que as atividades das mulheres se subordinam ao 
preparo do alimento, que deve ser oferecido principalmente aos fi
lhos clanicos e rituais: A mulher esposa, "oreduje" ou irma mais 
nova, "aredo" (na forma vocativa), constitui o receptáculo ou lu
gar do alimento usado pelo homem, a fim de criar os seus filhos. 
Segundo Crocker, oreduje seria literalmente '"oredo + je" == o re
ceptáculo do fazedor de filhos, ou, o receptáculo do marido (ore
do) (2: 76). 

Ora, este receptáculo náo se limita ao carpo da mulher, o que 
se expressa pelas regras ligadas a gra:videz e as do parto. Envolve 
proibi~óes ligadas ao consumo de espécie animais de carne aprecia
da, principalmente filhotes. lsto faz com que o marido deva se 
dedicar a caca do alimento apropriado para a mulher e o rebento, 
deixando de se dedicar exclusivamente ao abate de animais de car-

. ne mais apreciada, os mais divididos. Pela comida, muga consome 
cada vez menos carne e cada vez mais alimentos vegetais, comida 
dos aroe, e coisas cozidas que sao apenas oferecidas aos filhos ri
tuais sem serem distribuídas entre as casas da periferia. Portan
to, durante o período de abstinencia envolvido pela gravidez, pelo 
parto e pelo luto, o alimento de muga e do filho segrega a ambos 
do resto da aldeia. Tal fato exige que o parto ou a preparacáo de 
um filho ritual, que deva dancar para algum defunto, se faca pre
dominantemente fora da aldeia, lugar em que se origina o aroe 
por isto mesmo denominado "muga" == morada, assento (1: 807). 

. Segundo os informantes, os le-mage formados pelo elemento 
final -Mugu ou -Tada sao preferencialmente dados a mulheres: O 
Mugu, O Tada, Boro Tada (Airugodo, C.G. 1970). Contudo, náo se 
exclui a possibilidade do seu emprego como partícula intermediá
ria para a forma~ao de nomes masculinos tais como Okoge Emugu-

-132-

reu (morada, abrigo dos dourados, rede de pesca), le de Aroia Ku
rireu, lwagudu, ou Ako Mugu-reu (morada onde se prepara o grito 
do zunidor, aquele que berra, (cf. 3a), le de Birimodo. Tanto a pes
ca quanto as vozes dos aroe sao tarefa dos homens, o que se eviden
cia pelo sufixo -reu aglutinado ao elemento intermediário Mugu, 
semelhante a forma~ao dos iebio do pal de aroe segundo a inter
pre~ao de Tonelli (1: 901). 

O le Okoge Emugu-reu (a morada dos dourados), Iwagudu, é 
inspirado nas cerimónias funerárias de um Bokodori, cujos filhos 
ou pais do outro lado sao possuidores do lugar de origem dos dou
rados, aroe Bokodori, sobre os quais os lwagududoge Aroia Kuri
reu tem a primazia de mexer, sej a por meio dos filhos gerados por 
mulher Bokodori, seja por meio dos enfeites e dan~as a serem fa
bricadas em nome do defunto Bokodori. 

O le Ako Mugu-reu (morada do grito do zunidor) representa 
um le Aroroedo inspirado nas cerimónias funerárias de qualquer 
Boe, visto os Aije-doge aroe serem parte integrante de quaquer fu
neral incluindo sempre a cerimónia dos zunidores que, diretamente 
ligada ao controle dos lpare da aldeia, é realizada por ocasiao de 
cada morte, atribui~ao dos chefes Baadojebage. 

Fica patente, pois, que os le-mage formados com o ele1!1~nto 
Mugu nao implicam em atividades associadas ao sexo fermmno. 
lnspiram-se na vida cerimonial baseada na solidariedade entre ho
mens, para quem as esposas e irmas sao meros portadores de filh~s, 
seja pela gesta~ao, seja pela morte, o que se reflete na forma~ao 
do feminino quando as mulheres sao vistas como portadoras (-do) 
ou nutrizes (-go) de aroe associado ao marido e ao seu irmao mais 
velho interligados pelos mesmos filhos, clanicos ou rituais. 

3 . 2 . 2 - Singular e plural 

o problema das implica~óes do número do primeiro elemento 
dos nemes de tipo le nos leva a análise dos nemes outorgados aos 
jovens por ocasiáo da cerimónia de imposi~ao dos estojos penia
nos o badodu, que é auspiciada pelo Baadojeba Bakorokudu. Os 
no~es de ba sao sempre outorgados aos indivíduos sob a forma 
do plural, ressaltando que os lpare sao antes membros indiferen
ciados de um grupo de imaturos do que representantes de catego
rias sociais merecedoras de respeito. Lembramos que os le-n:i3:ge 
formados como primeiro elemento no plural pertencem a especies 
menos valorizadas e, que, os nomes cerimoniais, apresentados mais 
adiante tendem a ressaltar a correla~ao direta entre prestígio s~ 
cial e i~dividualiza~ao dos personagens representados nas ceri~ó
nias. Assim, o grupo que representa a cerimónia das abelhas, cu3os 
atores nao se distinguem segundo nenhum c1itério especial de cor, 
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sexo ou idade, é menos valorizado do que o: das oncas ou o das an
tas, em que "'aparecem animais de cor, tamanho e sexo divérsos 
distinguindo-se a Onca ... Feroz, a On~a Vermelha, a On~a Filhote, á 
Anta Macho, a Anta Femea, etc., que originam diferen~as de pres-
tígio entre os seus repr.esentantes. - . . 

Os j~vens ao' receberem o baque l~es é cerimonialmente impos
to pelos iorubadarege recebem tambero um dos seguintes nomes: 
Rikag~ruie (Iwagudu Cobugiwu, cf. l: 903), Marigorege (Iwagudu 
Cebe~1wu, cf.. 1: 786), Kunonae (Aroroe Cobugiwu, cf. 1: 761), 
Kowaru-doge (?, cf. .1: 629) , Adoro-doge (Paiwoe Cobugiwµ, cf. 
1: 1), .Bacereuge (Ap1borege Cebegiwu, cf. 1: 195), Inojie (Aroroe 
Cobugiwu, cf. 1: 620) .. 

Quando se nota que o menino está criando vergonha entao vao 
colocar o ba. É c_omo se fosse um casamento. O iorubadare de 
Eceraedo é·Tugaregedo e vice-versa. O menino é Ipare. Quan
do rece?e ba, alguém. que ~abe e~colhe os nomes diferentes pa
ra os diferentes meninos que vao ter ba naquela ocasiao. ·o 
capitao (chefe da aldeia) amarra a corda só ha pontinha da 
pele pois quem vai colocar o ba é o iorubadare puxando a · pele 
para trás. Depois entao, quando vao cagar com qualquér um, 

. os Ipare tem que ·gritar UUUH! mais o nome (de .ba) se flechar 
urna·. on~a. Aí aqu,e1es·.9ue tem o mesmo nome que já puse
ram ba em outras ocasioes gritam também UUUH! coma mio 
na frente da boca. ·os !pare sao chamados por todos por. este 
nome que Jhes adveio do ba. . . Nao é mais falado o nome de 
batismo (nome Ie) (Airugodo, C.G. 1970). 

, _segundo Airugodo, os nomes de . ba sao "esparramados", isto 
e, nao obede.cem ao critério da divisao entre Ecerae e Tugarege, o 
que ~on!radiz o material da Enciclopédia em que fica patente a 
assoc1agao ent~e nomes de' ba e Ipare do lado Tugarege que recebem 
~ornes deba diversos. segundo a sua filia~ao clanica. Fato é que a 
escolha dos nomef? de ba deve ser feita por alguém que, segundo o 
contexto da situagao, vai aplicar as categorías expressas pel9s no
mes de ba a um ou outro indivíduo~ }Jois, "precisa ver qual que é 
~sperto" na ca~a e na pesca, nas corridas, nos levantamentos de 
peso em que os jovens sao treinados pelo pai e pelo iorubadare. Se
gundo a Enciclopédia, o nome de ba é outorgado pelo iorubadare 
~o seu Iparedo que deverá repetí-lo em voz alta quando matar urna 
~n~a (1: 629), o que confirma o material de Córrego Grande. 
: ~ar~c~erístico é o fato dos nomes de ba poderem ser aplica-
dos ind1st1ntamente a um ou mais indivíduos fragmentando o 
g~upo_ dos ~pa~e em sete tipos de seres que nao sao Barege porque 
nao sao an1ma1s e também nao sao Boe pois nao correspondem ·aos 
~me, homens casados, que possuem um lugar nas choupanas da _pe-
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riferia. Os !pare sao identificados com Barege -antigos e desconhe
cidos. Isto po.rque os Ipare correspondem ao primeiro estágio do 
processo de humaniza~ao marcado pelo primeiro akiró ent~e Bai
togogo e Bakorokudu: 

Baitogogo chega e entrega Roia Kurireu, kiege barege e ika e 
um pariko para Bakorokudu. . . e ficou como aroe. Assim co
mo chama nessa época, essa palavra vem no ba também. Mas 
primeiro é o akiró que eles dao no aroe. Aí que tem que dis
tribuir: um Eceraedo com um Tugaregedo, os maiores comos 
maiores, os menores com os menores .. ~ igual a casamento. 
O irmao do menino ou o iedaga (filho de muga ou irmao de 
muga) é que escolhe o iorubadare. Primeiro é o pai (o res
ponsável pelo menino) que fala com o iedaga do menino ou 
com o irmao para que eles escolham. O menino chama esse 
hornero de iorubadare e chama a gente (dele) de iorubadare, 
mulher dele iorubadare aredo. Chama assim também ·o irmáo 
mais velho, irmáo mais mo~o, irmá mais velha e irmá mais 
nova. Quando fica assiln, quando trata assim, fica igual um 
filho, trata até melhor um iorubadare que o filho. Esse negó
cio de iorubadare é fino, fino mesmo, fica como se fosse um fi
lho da casa. Fazendo tudo certo chama tudinho iorubadare 
(Airug,odo, C.G. 1971, S. C. Novaes). 

" A distribuicao dos ba segue, como já foi apontado corn rela-
~ao ao processo da troca al5iró, de preferencia os carninhos abertos 
pela troca de aroe. 

Os !pare, após serem iniciados corno ba, devern ver o aije. Este 
nao pode ser visto pelas rnulheres e imaturos e deve ser visto pelos 
iniciandos que, por sua vez nao devem olhar o ba que é visto ape
nas pelos hornens mais velhos, principalmente o Baadojeba Cebe
giwu e o iorubadare que devem lidar diretarnente como estojo pe
:p.iano (1: 628). O iniciando ouve do bari um oráculo acerca do seu 
futuro, enquanto este o aperta entre as suas pernas (1: 629). O 
Iparedo antes da amarracao do ba deve passar a noite em vigília 
sobre a esteira estendida na choupana do seu iorubadare, lugar on
de é recebido com choros pelas mulheres iorubadarege. A noite 
dQ dia da.imposi~áo do ba, o iniciado deve oferecer alimento ao seu 
iorubadare corn as mesmas modalidades de urna esposa, enquanto 
este deve preparar abundantes e belos . enfeites com os quais -orna 
o seu Iparedo (1: 629). Em suma, durante o badodu (cerimónia de 
imposi~ao do ba) o Iparedo age como esposa na frente do seu ioru
badare e como hornero na frente dos aij e-doge. aroe que, agitando 
circularmente os zunidores, procuram derrubar os iniciados que 
sao amparados pelos seus iorubadarege, a fim de nao serem derru-: 
bados ( 1: 661) . 
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Em resu~o, os Ipare sáo tratados como homens-mulheres, fe
ras desconhecidas, periféricas ao mundo dos verdadeiros Barege e 
dos verdadeiros· Boe. Estes podem ter choupana e mulher, enquan
to os Ipare, apesar de usá-las, devem dividir entre si o bai mana 
gejewu e as aredu baito wudu. Associados as atividades da ca~a e 
da pesca, sáo vistos como pouco responsáveis, comilóes, pois rece
bemos melhores peda~os de carne dentro do bai mana gejewu (Ai
rugodo, C. G. 1970) que lhes é mandada por muga. Os nomes deba 
possuem conota~áo pejorativa: 

Os homens náo gostam de ser chamados com nome de ba (Ai
rugodo, C.G. 1970). 

Apreciam ser chamados por iebio inspirados nas grandes ca
c;adas que ressaltam as glórias dos grandes homens enquanto os 
nomes de ba, ligados as feras desconhecidas, justamente por se
rem antigas, náo podem corresponder a nenhum feito de valor. As
sociados ao antigo e periféricos ao mundo da atualidade, os !pare 
sáo considerados homens-mulheres-animais de natureza muito pe
culiar: possuem o ba e um iorubadare, mas náo podem ter acesso a 
choupana deste, possuem mulher, mas devem dividí-la coro os ani
mais, um atrás do outro, e, produzir apenas enfeites de pouco va
lor. O nome deba significa que o jovem pelo fato de evidenciar o 
lugar da sua vergonha pelos primeiros sinais de virilidade, nasce 
como um novo membro da sociedade dos homens que governa a 
aldeia - o ba. Inicia entáo a trajetória exigida para qualquer ho
rnero: a de tornar-se por suas proezas físicas, cac;adas, pescarias e 
jogos da aldeia, cada vez mais forte, a fim de ser escolhido para as 
ca~adas do mori. A outorgi~áo de um iebio para um ca~ador im
plica no reconhecimento de suas qualidades individuais, recom· 
pensadas pelo direito de obter um lugar na choupana do pai de 
aroe, casar, gerar filhos, produzir alguns enfeites dos enlutados. 
O Iparedo passa de mero membro de um grupo de feras desconhe· 
cidas e indiferenciadas ao status de um verdadeiro hornero, um 
Imedu, ca~ador de um barogo morice, conhecido e temido por todos. 

O ciclo das cerimónias de iniciac;áo masculina visa aproximar 
os !pare do sexo masculino da vida do bai mana gejewu, segregan
do-os da vida feminina da periferia, subordinando-os ao mundo 
das trocas de aroe e a influencia dos construtores da aldeia. A tra
jetória do homem marcado pela outorgac;áo do direito de usar o 
seu penis, expresso pela amarra~áo do estoj o peniano associado as 
experiencias concretas das ca~adas, quando ouvindo, vendo e ma
tando os animais, o jovem sente-lhes o calor e a for~a, desemboca 
gradativamente na compreensáo dos segredos do bope e dos aroe, 
associados a procria~ao e a morte, cujo significado cada vez me
nos evidente, passa a ser "lido" ou interpretado a partir de restos 
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de entranhas dos barege morice e pequenos vestígios, moles ou du
ros, provenientes dos contactos com os aroe (restos de resina, plu
mas, tocos de charuto: cf. 1: 118-119) e o bope (insetos com cara
p~a, fragmentos de sílex, cf. 1: 248-249), documentos da& grtandes 
ca~adas entr~ os espíritos proclamados pela voz dos chefes e dos 
ba1re da alde1a. 

Se os nome~ de ~a sáo sempre outo.rgados coletivamente e pos
suem cuµh? peJorat1vo, os nomes de tipo ie associados as danc;as 
aroe etawuJedu representam fonte de grande prestígio. Nas dan
~as, os aroe aparecem geralmente em pequenos grupos de atores 
diferenciados entre si pela cor, sexo, tamanho, qualidade e idade 
dos personagens. Ampliam-se os critérios de diferenciac;áo dos en
f eites classificados segundo a cor, o tamanho e a qualidade das 
pen~s pela introduc;ao de critérios decorrentes das espécies enquan
to vivas: macho, femea, velho, mo~o, adulto, filhote, manso, feroz. 
sei:i ser. Boe nem Barege, que ambos escapam ao controle da vida 
cer1morual, os aroe etawujedu retratam pequenas sociedades ideais 
aqui~~ q~e . deveriam ser as rela~oes entre os partidos: complet~ 
obediencia aos donos do aroe por parte dos bailarinos que só se me
xem, dan~am e gritam sob forma padronizada, segundo as ordens 
do chefe da cerimónia. Os aroe aparecem sempre em grupos for
mados por dois ou mais personagens irmáos, esposos ou pais e fi
lhos entre si. 

.c~rimónias tais como a dan~a do Marido e aquelas em que 
part1c1pam mulheres e crian~as, sáo nítidamente associadas aos 
aroe menos valorizados. J á no caso dos aroe mais valorizados as 
dan~as e enfeites sao canalizados para um grupo muito restrito~ os 
Bakororodoge aroe sáo primazia dos chefes Baadojebage enquanto 
os Aije-doge aroe, primazia exclusiva dos homens Ecerae sáo mui
to mais valorizados do que a dos lobinhos, cerimónia q~e náo ex
cluí mulheres e crian~as. 

Nas dan~as, os diversos personagens, macho, femea, filhote, 
preto, vermelho, branca, etc., sao representados por indivíduos per
tencentes a clas e sub-clas diversos. Os machos, pretos e velhos sem
pre sáo mais valorizados. O Aroe Eceba preto é representado por 
um Baadojeba Cebegiwu, o Aroe Eceba branco por um Baadojeba 
Cobugiwu, irmáo menor do primeiro; o Aere (urutau) preto é re
presentado por um Kiedo, irmáo maior do Bokodori, represen
tante do urutau branco. O retalhamento da aldeia em baidoge 
(choupanas) ocupados por gente melhor ou pior, mais ou me-
nos importante, mais ou menos bonita, é proclamado pelo Baadoje
ba Bakorokudu antes de cada funeral quando transmite a todos as 
decisoes do conselho dos homens (1, 2). 

Os personagens dos ar'>e etawujedu nao possuem linguagem 
articulada, emitindó apenas sons guturais que variam segundo ca-
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da espécie representada, do mesmo modo como ·variam as combina
~oes de sons associadas as cabacinhas dos mortos. Visa-se apenas 
imitar sons e movimentos da espécie representada regida pelo che
fe da representa~ao igualmente eleito pelo Baadojeba (2). Os aroe 
nao falam nem discursam e muito menos cantam, tarefa que cabe 
ao chefe do cla do enlutado. Dan~ar por um defunto é ter que. se 
desvencilhar de longa e extenuante tarefa com todo o desconforto 
físico e moral que ela acarreta. Os cantos expressam a atmosfera 
tensa das ca~adas e !utas entre Boe e Barege. Os primeiros podem 
vangloriar-se de suas conquistas visto possuírem a linguagem, o 
que nao é dado aos animais. Nos mitos, a conquista se dá sempre 
em detrimento de um grupo inimigo que é exterminado oli deve 
dar aroe ao grupo do cantador. Dan~ar ao som destas glórias é 
converter-se em animal doméstico (aku = limpo, frio, cf. 1: 66), 
aroe pronto para ser utilizado para a troca tal como um enfeite ou 
urna comida devidamente preparada. Quanto mais se utiliza urna 
espécie, mais doméstica ela será, e, os bailarines, passando longas 
e duras priva~oes, sao "akuge" (animais domésticos) para o chefe 
clanico dos enlutados (la). 

Exige-se que a tarefa de dan~ar pelo morto seja realizada de 
modo exemplar, sem desvios das normas prescritas para ·o aroe, 
adaptando-se as exigencias do seu chefe. Isto porque o bireu (mor
to), perdendo a for~a física por intermédio da decomposi~ao da sua 
carne, nao possui mais vontade própria constituindo urna entidade 
semi-morta, abatida, murcha e parada, apenas vivificada como 
animal doméstico pelo som das ordens do chefe cerimonial. É ape
nas após a lavagem e a decora~ao dos ossos que o morto é purifica
do e transformado em aroe, entidade dotada de movimentos para 
o reino dos mortos. Por tal motivo, durante as cerimónias, sao cri
ticados os mínimos desvios do bailarino do aroe etawujedu, atual-. 
mente nunca oferecidos aos jovens que, comendo e dormindo de, 
mais, ca~ando e aprendendo de menos, "sao fracos de urna vez" (Ai
rugodo, C.G. 1970) e nao podem mexer com brinquedos tao feios 
(perigosos). 

3 .3 - le e Iebio: Oonclusoes 

. ~s iedaga-mage ou títulos constituem um princípio de aglu
t1na~ao de urna diversidade de nomes outorgados a indivíduos 
éoncretos, inspirados em lendas e enfeites associados aos grandes 
heróis. Assim, devemos diferenciar entre o iedaga, o princípio ló
gico de integracao do aglomerado de nomes de tipo Ie, e o le, no
me pessoal conferido a um indivíduo concreto, que nada mais é 
do que urna manifesta~ao sensível ·do seu iedaga em determinado 
contexto: o iedaga Jerigigi (o cágado), após as peripécias narra
das na lenda de Toribugu, ficou sendo chamado de Torib:ugu quan-
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do, como filho de Kiareware, acabou galgando a encosta do mor~ 
ro dos Cibae (la: 349-354). Birimodo e A~oia Kurireu em deter
minado momento da luta contra os Kaiamodoge, tinham o rosto 
da capivara e da queixada, após o que eliminaram quase todos os 
seus inimigos, do que se originou o nome Marege Eceba (mata
dor dos Marege) le do chefe lwagudu Tadugo (la: 60-61). Um 
Baadojeba Cebegiwu, Pari Jura obteve o le Butoriku Kadojeba 
porque matou o monstro Butoriku temido por todos, cortando-o 
em muitos peda~os (la: 782-811). Jerigi Otojiwu ao receber um 
cáo dos lwagududoge amarrou-o com urna embira pelo que teve 
o le· Arigao Kogojeba (la: 448449). Akaruio Bokodori ficou senda 
Eigawa Are após abater e depenar por primeiro o gaviáo real 
ajudado por seu irmao menor Mamuiawuge Eceba (la: 234-243). 
A~ fa~anhas dos iedaga-mage que inspiram o aglomerado dos le
mage sao predominantemente proezas de guerras ou ca~adas con
tra monstros ou animais daninhos aos Boe. 

Todavia, os le-mage advindos das fa~anhas dos heróis se dis
t'inguem dos nomes de c~a, de morte ou iebio-mage, pois real~am 
sempre alguma coisa ou algum comportamento do herói, nunca 
da fera ou monstro abatido. Assim, no le Arigao Kogojeba, real
~a-se o fato de que Jerigi Otojiwu tenha amarrado o cáo e nao 
que este tenha deitado aos pés dos Iwagududoge. Em Marege Ece
ba, aponta-se que os heróis Birimodo e Aroia Kurireu sao os rp.a
tadores dos Marege, mas .nao que estes tenham morto algum Boe. 
Em Toribugu, enfatiza-se nao que o pai assassinado pelo cágado 
tentara matá-lo por meid de duas provas de ca~a, mas sim, que 
o cágado conseguiu galgar a montanha. Portanto os le-mage real
~am características do grupo matador ou ca~ador, nlµlca as do 
grupo vencido, tal como é o caso dos iebio-mage, inspirados nas fa
~anhas dos barege marice. lsto é corroborado pelo mito "lnterpre
ta~ao Popular do Nome de Alguns Animais" (la: 768-773), quan
do as etimologias de animais clanicos sao explicadas em termos 
das características de comportamento das espécies enquanto vivas 
e ativas: Atubo (veado-galheiro) == concha rachadura (indivíduo 
que quebra concha); Aipobureu (jaguatirica) == birote do occipí
cio envolvido com cordel de pelo de macaco (la: 769, nota 1, 771, 
nota 5), contrastando com os iebio-mage, cujo sentido é explicado 
sempre a partir do animal abatido. 

Os le-mage podem voltar a . ser usados após a morte do s~u 
portador dentro das condi~oes especificadas atrás (vide A escolha 
dos Ie-mage), o que nao acontece com os iebio-mage. Estes sáo 
forjados para denotar urna única ca~ada avaliada sobos mais mi
nuciosos detalhes do comportamento da onca. Mortos os porta
dores do iebio, morre o iebio. · Em contrapartida, os le-mage na me
dida em que se inspiram na diversidade de comportamentos e há-
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bitos quer de seres humanos, quer de animais ou vegetais, im
plica~ também em padroes de conduta específicos associados ªº 
aglomerado de seres vivos que pertencem a um mesmo iedaga. 

Cada clá possui diversas espécies mais ou menos valorizadas 
que sao subdivididas entre dois ou mais iedaga-mage. Assim, o clá 
Apiborege possui, entre outras espécies, o gaviáo real q'1e inspira 
principalmente os nomes do iedaga Boroge, o mais impdrtante de 
todos. Já o caracarai inspira predominantemente os nomes do 
iedaga Kurugugwa. Ambos possuem cerimonias, o que náo acon
tece com os nomes inspirados na ara~aripoca (cugui) e no sinim
bu (irui). 

Existem nomes mais importantes porque sao associados as 
cerimonias aroe etawujedu, subdivididas pelos iedaga-mage do clá, 
e nomes menos importantes, porque nao sao associados a nenhu
ma cerimonia. 

Os iedaga-mage representam aglomerados de Ie-mage, cujos 
portadores residencialmente dispersos agem segundo os mesmos 
principios lógicos de vida humana. A separa~ao espacial entre 
nominadores e nominados, os primeiros sempre homens mais ve
lhos, moradores do outro lado, e os segundos, bebes e jovens, per
mite que seja feíta a transmissao adequada dos cargos cerimo
niais que dependem de urna "vida inteira de treinamentos por par
te dos futuros substitutos. Nominadores e nominados represen
tam a coliga~ao de dois extremos, o início e o fim da vida humana 
conquistada pela luta contra o bope por intermédio do longo 
aprendizado das regras do poguru. Por esta razao, os le-mage ·sao 
utilizados apenas em momentos de tensoes e dificuldades, quando 
os antagonistas devem apelar para as suas garantías de imuni
dade física e moral, os seus nomes pessoais de tipo le, espécie de 
santo protetor, garantindo a sobrevivencia do individuo. Crocker 
menciona o fato de que o emprego de nomes pessoais entre irmaos 
ocorre apenas por ocasiao da seducao da mulher de um pelo ou
tro, fato confirmado por Mano Kurireu e pelo mito do roubo das 
mulheres de Ari por seu irmao maior Meri (2, Sangr. 1970, la: 
1002-1005). 

Se lembrarmos que os Ie-mage sao sempre escolhidos em fun
~ao do contexto específico de vida da aldeia onde nasceu a crimi
~a, veremos que a sobrevivencia dos iedaga-mage náo pode se 
fundamentar na homonomia já que esta implicarla na repeticao 
de Ie-mage, nem sempre funcionais ao seu contexto. As aldeias 
variam no tempo e no espaco exigindo portanto a 'colheita" ou 
"cria~ao" (porque ambas as coisas sao correlacionadas por inter
médio das atividades de procriacao e de colheita de frutos e cocos) 
de nomes "antigos", bonitos porque inéditos e pouco usados, no-
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vos códigos de interpreta~ao das condi~óes de vida do presente. 
o nominador tem o direito e o dever de proclamar e usar o le 
dado ao seu nominado. O mesmo náo acontece comos irmáos que 
tendem a tratar-se por intermédio dos Ie-mage quando, em litigio, 
um quer subordinar ao outro, exacerbando as suas diferen~as de 
prestigio e idade relativa, razao pela qual os Ie-mage sáo cuida
dosamente banidos das formas rotineiras de tratamento interin
dividual. 

Por isso os Boe preferem autodesignar-se por intermédio dos 
iebio-mage que, assumindo sempre o sentido de nomes-de-recom
pensa, homogeneizam as diferen~as de prestigio implícitas a~s 
Ie-mage, ressaltando a sua qualidade de bons cacadores, princi
palmente quando se trata das rela~oes com o civilizado. Na lista 
de nomes dos moradores do Meruri obtida por Hartmann, a quase 
totalidade de homens e mulheres sao identificados por iebio-mage 
porque se trata de afirmar as qualidades de superioridade de to
dos eles coni rela~áo aos Barae que, incapazes de ca~ar, vi ver e 
morrer direito, nao podem ter iebio-mage e nao podem evitar a 
sua prolifera~áo entre os Boe. ' Vangloriando-se de suas qualida
des ridicularizam os costumes dos Barae que sao designados por 
ap~lidos jocosos, sempre decorrentes de algum defeito físico ou 
moral do Baraedo: Joku Meriri (metal do olho, individuo que usa 
óculos) (1: 603-605); Kidoe Kidoe (individuos que falam muito, 
civilizados) (Albisetti - comunicacao pessoal); Bararu (gordura, 
cf. 1: 228, termo pelo qual fui designada no Meruri) . Enquanto 
os iebio-mage dos Boe ressaltam glórias, os apelidos dos Barae 
ressaltam defeitos. O tipo de iebio Boe nunca é outorgado ao Ba
rae porque implica em parentesco ritual e respeito ao poguru, 
coisa desconhecida ao civilizado. No caso dos apelidos Barae náo 
sao jamais apontadas quaisquer conexoes entre o indivíduo e ou
tros representantes de sua espécie. Os Barae constituem urna espé
cie cujos representantes aparecem isoladamente, sem mies, sem 
pais, sem esposas ou filhos (missionários, encarregados, antropó
logos) , verdadeira nega~ao dos atributos mínimos de ~olidaried~
de entre os verdadeiros homens que nunca deixam de dividir aqui
lo de que precisam. Mano Kurireu confirma esta opiniao desfa
vorável a respeito dos Barae do seguinte modo: 

É coisa muito triste que os verdadeiros brasileiros (os Boe) 
nao tenham nenhum direito sobre um pedacinho de terra que 
era deles antes dos outros chegarem (os civilizados) . O di
nheiro compra tudo, até as leis. O que falta a estes civiliza
dos é só a religiao. Eu sou civilizado porque aprendi alguma 
coisa, nao porque tenho cor branca. Urna vez amansado, ne: 
.nhum índio vai matar civilizado. Antes só obedeciam a le1 

-141-



deles, dos Xavante, ·dos Bororo, e por isto matavam. Mas· os 
civilizados" sao culpados porque eles ficam se matando pbr aí. 
O governo deveria entao acabar antes com os civilizados do 
que os índios porque o civilizado sabe o que faz. As leis · do 
civilizado esta.o aí mas ele nao as segue. Civilizado é aquele 
que apreendeu alguma coisa, o que sabe dos resultados da
.quilo que faz. A lei dele manda que ele nao mate o outro mas 
ele faz (Mano Kurireu, Sangr. 1970). 

Os missionários, Cracker · e os demais civilizados que tiveram 
oportunidade de éonviver com os Boe por um período de tempo 
·mais longo acabaram r~cebendo apelidós de Barae de cunho de
preciativo ou: nomes de tipo Ie, Contudo, nap ocorreu, até o pre
sente, nenhum caso em que o· Baraedo fosse associado a um· iebfo 
de Boe, envolvendo a idéia de parentesco; visto os possuidores do 
iebio tratarem-se mutuamente por muga, ogwa mana, vie e"ona
_regedu, termos de relacionamento baseados nas concep~oes . rela
tivas a vida e a morte. Os Barae estaó além dos limites do mun·do 
ético,· meros ipstrumentos de obtencao de objetos e mercadorias 
cobi~adas pelos Boe, razao ·pela qual jamais recebem mori, &en
do tratados no máximo como filhos clarucos· (quando residem na 
aldeia), bem menos do que os grandes filhos de aroe ( 1: 804). O 
mori nao pode ser comprado por dinheiro ou pela mera ofe'fta de 
presentes enquanto nao envolver a sujeicao ao bai mana geJewu, 
·ao conselho de chefes que vai prescrever o barogo e os envolvidos 
pelo mori. E, mori ~ assunto de caca, coisa que Barae nao ·sabe 
fazer. ·os Barae, tal qual mulheres, apenas carregam de um para 
outro lugar os seus objetos que, mesmo quando dados aos Boé nao 

· s~o mais do que urna questao de boas maneiras por parte do \ri
·s1tante, visando reiterar as suas intencoes pacíficas com os mora
dores da aldeia. Todavía; trazer um objeto feito ·nao constituí morí 
nem akiró, pois o primeiro é cacado e o segundo manufaturado 
segundo determinacoes bem específicas de cultura Boe. Tal· como 
os inimigos pacificados pelas · trocas de presentes, os Barae ·sao 
apenas "tolerados", devido ao seu patrimonio material. . 

. Os Barae, sem conhecér o poguru, dif~ndiram também novas 
doencas _que reduziram drasticamente o contingente demográfiéo 
d~s alde1as ~os Boe, interferiram nos assuntos ligados a constru
ca.o das alde1as e demarcac.áo dos territórios de exploracao econó
mica, na alimentacao, na indumentária e nos assuntos de saúde 
tradicionalm~nte . associados ao · aroe etawara are e ao bari. Des~ 
te _modo,.º~ Barae enfraqueceram· o poder do conselho da aldeia 
CUJas ~ec1soes pr~clamadas .pelo Baadojeba e execuc5es f~itas pe
los ba1re consegmam controlar os jovens cacadores qué, vestidos 
apen~s: com o ba~ deviam· adquirir os seus enfeites e insígnias de 
prest1g10 dentro da· seqüencia ·estipulada · pelos mais velhos, ca-
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cando os Barege consumidos pelas aliancas interpartidárias. Com 
a introducao das roupas e o desaparecimento dos enfeites, con
fundem-se Ime e !pare, esvazia-se o dormitório dos jovens e au
menta o número de homens casados, cada vez menos treinados 
para as funcóes de aroe. E, dada a seriedade dos assuntos liga
dos ao funeral, "os que sabem" sao obrigados a acumular diver
sos cargos cerimoniais, o que, evidentemente, aumenta os precon
cei tos entre jovens e velhos (Mano Kurireu, Sangr. 1970; Airu
godo, C. G. 1970). Os primeiros sao incapazes de fazer o que de
vem, ridicularizados pelo escámio dos velhos que, lem brando do 
grande número de belos !pare das aldeias de outrora, lamentam 
a tristeza dos bai mana gejewuge desertados pelos Ipare, que lon
ge das arengas do Sol nascente, dormem, gordos e preguicosos, 
nas choupanas de suas mulheres. 
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CAPITULO V 

1. MODELOS E REALIDADE DAS ALDEIAS 

O iedaga possui rela~oes de proximidade com a crianc;a nao 
porque estej a morando perto dela, mas porque, morando longe, po
de garantir comida e solidariedade aos seus afilhados por intermé
dio de imarugo que, recebendo a comida cac;ada pelo marido, o 
iedaga, vai distribuí-la aos seus cunhados e afilhados residentes 
no outro lado. Esta troca de favores se inicia sempre na casa on
de nasceu a crian~a. Muga e ogwa preparam comida, enfeites e 
convocam a reuniao que precede a cerimónia de nomina~ao do seu 
bebe. Por isto, o sistema de tracas associadas a outorgac;ao dos 
Ie-mage se origina sempre em alguma choupana ocupada pela mae 
da crian~a localizada em um dos dois lados, Ecerae ou Tugarege: 

Primeiro precisa saber se é Ecerae ou Tugarege, depois a gen
te sabe dizer que parente que é (Airugodo, C.G. 1970). 

Conhecido o lado, passa-se a ponderar os representantes dos 
clas de mesmo partido da crian~a, a fim de discutir qual o iedaga 
que precisaría ser lembrado porque "seus ossos já viraram poeira" 
e cujo nome é mais bonito. E, dentro desta ponderac;ao, pode ocor
rer que a crian~a seja proclamada afilhada nao de um iedaga do 
seu cla natal, mas de um iedaga parente vizinho ou mesmo afas
tado, conforme o exigir a situac;ao. A escolha dos Ie-mage nao se 
dá em fun~ao de interesses clanicos, mas de certas "razoes de es
tado", exigencias mais importantes, sempre decorrentes da políti
ca de nao deixar perder os nomes de nenhum iedaga. Este ideal 
se expressa pelos modelos de aldeia, os Boe e-wa (dos Boe a aldeia), 
aplicac;ao local do ba (a aldeia, a choupana, o estojo peniano, cf. 
1: 189), o principio mais geral que governa a técnica da constru
c;ao das aldeias Boe ensinada pelo grande chefe Baitogogo. Os ar
ranjos dos Boe e-wa acarretam a diferenciac;ao entre iedaga-mage 
mais e menos valiosos, apesar de serem todos igualmente impres
cindiveis ao funcionamento das aldeias, do mesmo modo como nao 

-145 -



há pariko sem haver primeiro penas de arara, linhas de algodao e 
resinas nem mori sem urucu ou curas de bari sem charutos. A ' ,., . . manufatura dos mais belos adornos e as acoes ma1s valorizadas 
partem sempre de matérias-primas ou comportamentos menos va
lorizados do que o objeto ou objetivo com eles alcancados. O mes
mo se aplica a técnica da construcao das aldeias. A matéria-prima 
inicial é representada pelo contingente demográfico de Boe, pre
sentes na época da construcao da aldeia que, subdivididos em ieda
ga-mage, devem ser dispostos em choupanas tal como se dispóem 
as penas dos enfeites, amarrando-as ou colando-as sob forma de 
enfeites. O processo tem como ponto de partida lógico a constru
~ao do bai mana gejewu, a grande choupana central, bas~ado na 
diferencia~áo entre Ecerae e Tugarege. Separados os partidos, os 
seus membros sao aglutinados em choupanas, os bai-doge, basea
dos na diferenciacao entre os clas, por sua vez fragmentados em 
diversos sub-clas. Cada sub-cla possui diversos aglomerados de no
mes de tipo le ou iedaga-mage. Assim, o sub-cla dos Bokodori mais 
importantes possui os iedaga-mage Bokodori Akiri, Koedugo, Ari
gao Koca, Kaigu, etc.; o sub-cla dos Bokodori menos importantes 
possui lno Kuri, Aromere, Baramere Pijiwu, Okogebo, Ecerae Etu
vie, etc. Os aglomerados de cada iedaga nao sao equivalentes por
que o iedaga Kaigu possui quantidade muito maior de nomes do 
que todos os outros. Bokodori Akiri possui apenas tres nomes, en
quanto Kaigu possui 82 nomes incluindo o próprio nome Bokodori 
Akiri. Do mesmo modo, .Cibae Etuvie, Baramere Pijiwu, iedaga-ma
ge de Bokodori pequenos, possuem apenas dois nomes enquanto 
lno Kuri possui 51 nomes. A desproporcao numérica é tal que é 
possível considerar todos os outros iedaga-mage como pequenos 
apendices dos grandes aglomerados de nomes possuídos por Kaigu 
e lno Kuri, razao pela qual estes sao considerados os principais che
f es Bokodori. 

O aglomerado do iedaga Kaigu é subdividido internamente se
gundo dois tipos de le: 1) os do próprio Kaigu, tais como Arigao 
Koca, Aroe Egaru, Bokodore Erugu, Koe Edugo, Ecerae Ekowuda; 
2) os de sua "gente", isto é,- seus subordinados e, que sao menos 
do que ele, tais como: Aroe Ekowuda, Bokodori Akiri, Magure. , 

. . . 

As "gentes" sao os companheiros que devem chamar os repre-
sentantes Kaigu de "imana" (irmáo mais velho) ou "iedaga" (ir
mao da mae - avo, nominador). o mesmo padráo divide· o aglome
rado dos le do iedaga Ino Kuri. Existem nomes comuns a Kaigu 
e lno Kuri tais como Arogia, Kiegewo Ekureu (adorno de penas) 
e os nomes derivados de Kogoriga (galinha). 

Quanto menos distribuídos forero os nomes, maior o seu va
lor o que se pode depreender também da pouca valorizacáo dos no
mes deba e dos próprios iebio-mage que, apesar de muito empre-
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gadós, se :refereni a cacadas abertas a todos aqueles que .delas quei
ram-parlicipar. O mesmo se reflete nos nomes comp_art1lhados en
tré Ino Kuri e Kaigu que, pertencendo a ambos, nao engendram 
oposicoes ·porque sáo pouco valiosos. O kiegewo, adorn? Je~~º com 
plumas · arharelas e usados como bracel~te dos Bokodor1 .nnudos, e 
o chiado do enfeite boe ekenawu (Arog1a), cordel revestido de pe
ntigem e plumas amarelas e vermel~as de arara, sáo, j~tamente 
com as penas de galinha, menos vallosos do que os enfe1tes feitos 
com penas de kurugugwa, o~ colares e ~s instrumentos de sopr? ce
lebrados pelos nomes de Ka1gu ou o passaro Ecogo (bem-te-v1), o 
Joáo-pinto amarelo ou o Koiwo (ave dos termiteiros), importantes 
na mitologia e celebrados como exclusividade. do iedaga Ino Ku~i 
(1: 318-319, 369, la). Difundem-se apenas ob3etos,. nomes e ~nfe1-
tes menos valorízados retendo-se os de melhor quabdade. Ass1m, o 
~!rU~U O tabaco e O algodao sao distribuídOS a todos enquanto OS 

parik~s, colares e outros adornos mai~ v!ll?rizad?s ci~cul~m ~pe:r;i~s 
pouco antes da realiza~ao de urna cer1mon1a, apos CUJO termino sao 
imédiatamente guardados nas casas dos seus tuto:es. Tal ~ato se 
r~flete na hierarquia in tema ao clá dos seus possu1?ores po1s o Ie
mage Awurureu (urucuzeiro), Nonogo Are (poss~dor do urucu) 
e Mea Kuri (grande cutia, mitologicamente assoc1ada ao encontro 
do fumo. cf. la: 160/167) pertencem a Paiwoe vermelhos, menos 
prestigiados. o Ie Nonogo Pori, ora atribuído a Paiwoe. (1, la), 
ora a Bokodori (Airugodo, C.G. 1970), pertencente aos Pa1woe _pe
quenos e Bokodori miúdos e o Ie Akigurodo (m~lher com alg?dao), 
interpretado ora como possuído pelos BaadoJebage Co~u~1wuge, 
os menores, ora pelos Paiwoe Baiporo~ corroboram esta h1potese. 

' 

o mesmo raciocínio se aplica aos aglomerados dos próprios 
sub-clas que, emergindo sob a forma de clas, configuram u~~ hie
rarquia interclanica baseada na maior ou m~nor responsab~lldade 
. dos cargos cerimoniais associados aos seus 1eda~~-mage,. diferen
ciando entre "aroe", os mais fracos, e "aroe eceba .' os ma1s_ f~rtes, 
interrelacionados pelo complexo de tracas do mon e do ~kiro, as
sunto conduzido pelo conselho dos homens de cada alde1a. Este, 
em nome do ba e do poguru, vai diferenciar entre os melhores e os 
piares, pretos e vermelhos, puros e im~ur~s, grand~s e pequenos 
dentro de urna mesma unidade de referencia concebida soba for
ma de um modelo local. Este expressa urna avalia~ao dos iedaga
mage que aglutinados sob a forma de sub-cl~s e clás constit~em 
nao grupos, mas posis;óes mais ou menos ya1?:1zadas dentro~~ a~
bito comunitário baseadas sempre na v1abilldade da conv1v~nc1a 
pacífica, pois, apesar das diferen~as, os iedaga-mage sobrev1vem 
apenas por intermédio de le-mage outo:gados .ª to_cio~ aq~eles que 
com um mínimo de poguru, merecem v1ver pois nao impllcam em 
perigo para a comunidade local. 
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Os modelos das aldeias sáo sempre apresentados sob a forma ,.. 
de um inventário de nomes (ie-mage) e títulos (iedaga-mage)-, 
distribuidos sob a forma de lugares ordenados em círculo. Os no
mes nos modelos sáo sempre masculinos porque se trata de distri
buir terras subordinadas a homens e nao choupanas possuídas pe
las mulheres. Os velhos, os doentes, as mulheres e os imaturos apa
recem apenas sob a forma de representantes inativos dos seus res
pectivos iedaga-mage, pois o fato de estarem mencionados no mo
delo nao quer dizer que possam realizar todos os tipos de trocas 
in terpartidárias. Assim, no modelo de Córrego Grande, o le Me
riribo, gente de Bakorokudu, era representado apenas por duas 
mulheres (Rosinha e Beatriz) e seus descendentes, sem haver re
presentantes adultos de sexo masculino. Antonia Buremoda, mu
lher Kie, lamentava a ausencia do seu filho homem, já que este 
deixava de representar os interesses do seu cla dentro do bai mana 
gejewu. Também Kaboreu e Aturua, dois iedaga-mage importantes, 
sao representados apenas por duas mulheres, Maria Kudoge do cla 
dos Aroroe e Cláudia Meriri Kurireu do clá dos Paiwoe, ambas sem 
possibilidade de representá-los dentro da aldeia porque mulheres 
nao mexem coro aroe. 

Os modelos constituem inventários ordenados de nomes-de-lu
gares distribuidos em zonas de maior ou menor prestigio (1: 444). 
A compara~ao dos diversos modelos revela que persiste o padrao bá
sico da distribui~ao dos nomes-de-lugares que data da época da 
constru~ao das primeiras grandes aldeias Boe e continua senda pra
ticado até hoje (vide Modelos das Aldeias). 

Os modelos ressaltam a solidariedade entre irmaos e irmas de 
mesmo cla ordenados dentro do mesmo setor, porque cuidam dos 
mesmos filhos, vivos ou mortos. Esta ordenacao estabelece quais 
os homens representantes de iedaga que possuem a primazia sobre 
a comida e os filhos preparados pelas mulheres distribuidas pela 
periferia da aldeia, base imprescindível a qualquer iedaga cujo 
funcionamento implica em distribui~ao de comida, nomes e enfei
tes. 

Em Córrego Grande (1970), Meriribo fica perto de Arua e de 
Okogere porque Rosinha Meriribo, filha de Joana Okogere, é irago 
(afilhada) de José Kadagare Arua que lhe oferece comida. Já Noa
paiepa Cuabori a recebe da gente de Juanita Oca Kudureudo, sua 
irma, mae de suas afilhadas Adelaide e Vanilde. Eduardao Butore 
Agadu fica perto de Eva Jakomea Atugo porque é seu irmao mais 
velho, razáo pela qual esta deve dar-lhe comida. José Boigabe Me
riri Baru recebe comida de Carmelita Jokurugwa pois é padrinho 
de sua filha Ali ce. J oao Comprido Kaidagare também recebe co-
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mida de Carmelita porque é padrinho de sua filha Olinda, urna 
Kaidagaredo. No modelo, os Meriri Baru, Baipor,o (Jokurugwa) e 
Kaidagare sáo adjacentes. 

Visto que um mesmo home.m pode ser iedaga de diversas crian
cas por intermédio da acumulacao de títulos de grande prestigio 
com ela associada e urna mesma mulher pode ter. mais de um irmao, 
pois pode dar os seus filhos a nominadores diversos, o modelo expri
me nao grupos ou individuos mas lugares de preparo dos Boe e 
do Boe e-ke, filhos e comida adequados, bem preparados por ho
mens e mulheres Boe segundo as exigencias do poguru. 

Rosinha vai dar comida a José Kadagare em nome do iedaga 
seu e do de seu filho, que retribui sob forma de solidariedade dei
xando-a morar em sua casa. Benjamim, iedaga de Erotildes, recebe 
a prestacáo de servi~os de Beatriz, mae de sua afilhada porque lhe 
fez "orelha" (perfurou os seus lóbulos) e lhe deu "coisas bacana" 
(enfeites). Canajó, Bokodori, tem a "orelha" de Alvina, Kieredo, 
razá.o pela qual esta lhe deve respeito. Alvina manda bolo para a 
casa de Eva em nome do iedaga do seu filho Ismael, que é Garcia, 
marido de Eva. 

Enquanto houver trocas de iedaga, haverá Ie-mage, Boe e res
peito ao poguru, razao pela qual os modelos expressam códigos de 
solidariedade entre vivos enquanto estes forem respeitosos. O mo
delo representa urna ordenacáo dos moradores da aldeia baseada 
nos aroe clarucos e sub-clAnicos evidenciando-se a separacá.o entre 
ambos os partidos por meio do aije rea. Observável na morfologia 
da aldeia levantada por Barbosa de Faria (36), tal modelo depende 
de um mínimo de terras disponfveis, havendo sérias distorsoes no 
caso das aldeias mais recentes cuja construcao sempre influencia
da pelos civilizados é geralmente feita em território insuficiente. Do· 
mesmo modo, o funcionamento da aldeia Boe nao pode prescindir 
de um mínimo populacional necessário ao preenchimento dos car
gos ligados a iniciacáo e ªº funeral. Além da carencia de terras e 
de gente, trata-se também da carencia de gente "boa" ou adequa
da. 

Os modelos representam aquilo que a aldeia oferece de melhor, 
codificado sob a forma de nomes e títulos, que é apresentado aos 
visitantes, as crian~as e demais imaturos, a fim de iniciá-los no co
nhecimento dos padroes de conduta mais valorizados, sempre ba· 
seados nas trocas de comida e de solidariedade entre os iedaga
mage de ambos os partidos. Representar os Boe por meio de ieda
ga-mage significa esvaziá-Ios dos seus atributos humanos decor
rentes das diferen~as de sexo e de poguru, diferenciando-os em sa
dios e doentes, velhos e jovens, homens e mulheres, maduros e 
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MODELOS DAS ALDEIA~ 

•.. ! • . Foram construídos a partir do material ·de: 

Enciclopédia ( 1) . .. . modelo 1 

Albisetti (22) ..... . modelo 2 

Cruz (34) ... . .... . modelo 3 

1964/ 65 .... Crocker (2) .. ~ .... . modelo 4· - Córrego Grande 
1970 (a) ... Viertler modelo 5 - Córrego G1:"ande 

(b) . .. Sonia Terezinha . . .. modelo 6 - Córrego Gr~nde 
1963 .. .. . ·. ·. Hartmann ·modelo ·7. - · Meruri .. · ;-

197·f . . . .... Hartmann modelo 8 - Meruri 

Nota ·· Com excecao dos modelos 6 e 8, ·foram omitidas ·as · divi
soes sub-clanicas que sao a presentadas no Quadro :"das 
Denominacóes Clanicas e Sub-clanicas, que segue a pág. 
163'. 
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Modelo 3 

Jokurugwa 

Meriri Kurireu 

Baiporo 

Kurugugwa Kudu 

Ao Kugogu Kurireu 

Akario Boroge 

Birimodo 

Bakuro : Mano Kurireu 

Cibaia 
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Butore Agadu 

Jurereware 
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imaturos, preguü;osos ou briguentos, o que vai influenciar o prestí
gio de cada Ie dentro do ·contexto da·aideia (Airugodo, C.G. 1970). 
Maria Kudoge, Kaboreu, velha ·e viúva, é menos estratégica ao fun
cionamento da aldeia dó·Córrego Grande do que Joaquina e Jovita, 
suas irmas menores, que casadas e irmas menores de Samuel, fun
cionam mais pois estao inseridas na· rede de trocas da comunidade. 
Mané Kuje brigado com os moradores de Tugo Paru (aldeia vizi
nha), foi obrigádo a sáir da aldeia e morar em Córrego Grande, le
vando consigo a sua mulher e o seu Ie Aroia Kurireu, chegando a 
representar Tadugo em Córrego Grande pois soube comportar-se 
adequadamente (2)~ 

O funcionamento da aldeia nao é dado pelo modelo que, cui
dadosamente ordenado pelos especialistas, pemegare (bonitos co
mo um enfeite, cf. 1: 866) constitui apenas urna abstra~ao no es
pago tridimensional de um processo cujo funcionamento só pode 
ser entendido a partir de mais um elemento fundamental : o tem
po, medido pelos aroe, assunto do bope e do Baadojeba. Os Boe 
sabem muito bem que a aldeia possui gente ruim que vive usurpan
do o que é dos outros chamando o bope para dentro dela. As aldeias 
reais nada mais sao do que sobras daquilo que o bope fez: velhice, 
doen~as, brigas e mortes, desfigurando o arranjo de Ie idealizado 
pelos seus construtores. O mesmo bope também estraga as penas 
do pariko, a orelha de urna anta e tira o ba ao homem tornando-o 
poguru-bokwa tal qual um barogo. O modelo depende do contin
gente de moradores de determinada aldeia em dado momento, so
bras das transformagóes acarretadas pelas brigas, martes e nasci
mentos quando, excluindo pelo exílio os poguru-bokwareuge (con
denados, falecidos e brigados), realga-se o processo de trocas entre 
aqueles que ficaram, sobreviveram e vieram morar na aldeia. 

O terreno sobre o qual é construída a choupana que abriga o 
casal gerador do portador do le, pertence ao iedaga, irmao da mae 
da crian~a. Já a choupana, o bai, é construída pelo casal. O teto 
destinado a cobrir os enfeites e objetos rituais usados pelo iedaga, 
é feito pelo marido, enquanto as paredes, tra~o incorporado após 
o contacto, provavelmente associadas ao armazenamento de uten
sílios de propriedade privada incrementado após o contacto, sáo 
feitas pelas mulheres. 

O formato tradicional da choupana, de base circular durante 
o período da seca e base elíptica durante o período de chuvas, (3: 
10), permitia maior número de arranjos internos ao bai do que o 
permitem as choupanas atuais de Córrego Grande, predominante
mente retangulares, cujas cantos sao vistos como zonas adequadas 
para guardar os trastes, cestos e estrados de cada mulher. Eviden
temente, há um limite para a construc;ao de casas na aldeia repre
sentado pela presen~a de casas já construídas. Neste sentido, os 
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Ie-mage existel)tes por ocasiao da constru~áo de urna nova aldeia 
adquirem o diieito a terras dentro do circulo de casas, na medida 
&m que este dependa do contingente de homens presente na época 
que, influenciando o tamanho do bai mana gejewu, por sua vez 
influencia a disposi~ao relativa das casas. A · desigualdade de re
presenta~áo numérica entre os clas e partidos é manipulada em 
termos do modelo-ideal da aldeia comprimindo certos grupos e ex
pandindo outros. Assim, em Córrego Grande, Mané Kuje póde 
construir urna nova casa no lugar de Aroia Kurireu, o seu le, por
que havia espaco suficiente entre as casas adjacentes. Os le mas· 
culinos e os títulos constituem, portanto, códigos de um padrao de 
distribuicao de lotes de terra habitáveis que, ocupados pelas chou
panas garantem comida e hospitalidade ao seu possuidor que quan
do velho e abandonado pelos cónjuges e filhos, tem direito de ser 
recebido na choupana dos seus nominados (iwagedu ou irago). 

O contingente de Ie-mage é periodicamente redistribuído pelas 
choupanas em decorrencia de mudan~as, passeios, casamentos, 
principalmente por ocasiao do funeral quando é alterado o número 
de choupanas por meio da incinera~ao ou abandono do bai do de
fun to, que é iebio, exigindo que os enlutados vivam como hóspedes 
em casa adjacente. No caso de muitas mortes muda-se o lugar da 
aldeia, o que é justificado pela grande "sujeira" e doen~a, a fim de 
poder redistribuir choupanas e Ie-mage de modo mais adequado, 
comprimindo alguns e desdobrando outros que podem ocupar so
zinhos urna casa inteira, visando por vezes absorver novos contin
gentes provindos de aldeias próximas. 

A transferencia do aglomerado de Ie-mage Bokodori e Kuru
gugwa ainda estabelecidos em Tugo Paru por ocasiao da visita de 
Crocker, acabou redundando, além de alteracoes numéricas, numa 
redistribui~ao qualitativa das casas em Córrego Grande pois os 
Paiwoe, que em 1965 dispunham de 3 casas, passaram a ter apenas 
2 em 1970, urna dentro e outra forado círculo. Se antes das trans
ferencias os Boe se queixavam de nao haver gente na aldeia, após 
a vinda dos novos hóspedes, discutia-se a carencia de terras e a má 
disposi~ao do bai mana gejewu e dos bai-doge, assunto ventilado 
principalmente pelos prejudicados, no caso os Paiwoe, acarretando 
a necessidade de construir choupanas atrás de choupanas de mes
mo cla, o que sempre implica em desprestígio para os moradores 
das choupanas mais afastadas (a casa de Anita e Cirilo, cf. Cór
rego Grande 1970; Natividade, C.G. 1971, S.C. Novaes). Por tradi
~ao, as casas do círculo central sao "kurireuge" (grandes), enquan
to as dos anéis periféricos sao "kugurireuge (3: 10). Tal arranjo 
pode ser observado no modelo de aldeia de Barbosa de Faria (11), 
onde a disposicao dos tres círculos de casas é feita de tal modo que 
o bai mana gejéwu, visível a todos, fica mais próximo aos grandes 
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e mais afastado dos pequenos. A estrutura da aldeia é demarcada 
pel? prh:~eiro círculo de ~asas ocupadas pelos mais importantes, 
ma1s ant1gos e velhos, po1s, segundo Mano Kurireu, antigamente 
cada ch~~pana era habitada apenas por um casa~ e seus filhos pe
quenos, Jª que, no momento em que casava, a f1lha ia morar em 
choupana construída atrás da de sua mae. 

O decréscimo populacional impediu que persistissem as aldeias 
formadas por círculos concéntricos que, acrescido da redu~áo de 
terras tribais, acarretou a fusao dos diversos círculos em urna úni
ca roda de casas, apesar de nao haver altera~ao dos nomes dos lu
gares. Estes, em vez de casas inteiras, correspondem a setores de 
choupanas ocupados pelas mulheres. 

Persiste a técnica da divisáo das terras segundo os iedaga-ma
g_e que, sempre dispostos em volta do bai mana gejewu, podem ar
ticular lugares, choupanas ou conjuntos de choupanas, conforme 0 
exigir o contingente demográfico das aldeias porque continuara.o 
existindo enquanto houver poguru e bope. Este, pontilhando de 
defuntos a periferia da aldeia, só poderá ser tratado pelos iedaga
mage, o princípio da comunica~ao entre homens, que, pacificando 
os ofendidos e enfurecidos, conseguem dividi-los e faze-los voltar 
a trocar entre si, em detrimento das próprias ofensas de marte. E 
morte é uro assunto de terras. Estas sao divididas em territórios 
de ca~a, pesca e coleta, fora da aldeia; terras utilizadas para o se
pultamento do orewudu (cintos femininos, placenta, recém-nasci
dos sufocados, etc.) e dos animais nao consumidos sob a forma de 
carne (o aroe eceba enterrado pelas mulheres Apiborege); terras 
onde sao construídas as choupanas, para onde sao levados os ago
nizan tes e os filhos pequenos; as terras do bororo, onde sao sepul
tados os cadáveres e feitos os aroe etawujedu; e terras dos iedaga
mage, lugares ocupados pelos representantes clanicos dentro do bai 
mana gejewu (vide adiante Os bai-doge e o bai mana. gejewu) . Os 
iedaga-mage implicam no direito de uso destas terras associado ao 
direito de utilizar determinadas trilhas ou caminhos. Estes sao di
vididos em bakuje etoivuge (trilhas que saem das choupanas para o 
bai mana gejewu) utilizados pelos maridos e irmaos da mulher 
dona da choupana, e ire-doge (trilhas que saem das choupanas pa
ra os rios, ro~as e zonas de cada cho u pana) usadas por ambos os 
sexos. Os bakuj e etowuge sáo mais valiosos do que os ire-doge. To
da via, nao há comida que possa ser levada pelos iorubadarege pa
ra dentro do bai mana gejewu sem que esta tenha sido preparada 
pela mulher, após ter sido obtida fora da aldeia como também nao 
há seres hope (fetos, recém-nascidos e defuntos) que nao devam 
ser enterrados. Em suma, falar em iedaga-mage significa falar 
no direito de usufruir determinado lugar no espa~o humano da 
aldeia, no direito inalienável a hospitalidade, abrigo e comida du.-
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rante a vida, pausada e cerimónias durante a morte, ciclo irreversí
vel de. transforma~óes acorridas no palco eterno possuído pelos ie
daga-mage. 

2 . DENOMINAvüES DOS AGLOMERADOS DE IEDAGA-MAGE 

o modelo de uma aldeia nem sempre é visto como adequado 
pelos moradores de outra. E, dentro de uma mesma aldeia, os in
formantes nem sempre concordam entre si. As divergencias po
dem ocorrer inclusive com um mesmo informante que chega, por 
vezes, a se con tradizer. 

Analisaremos, por intermédio dos modelos, os critérios de di
ferencia~ao entre os iedaga-mage, expressos principalmente pelas 
diferen~as sub-clanicas quando sao classificados em grandes ou pe
quenos, pretos ou vermelhos e diversos outros atributos, formados 
pelos mesmos elementos finais observados para formacao dos no
mes Ie-mage (vide Quadro das Denominagoes Ola.nicas e Sub-clani
cas). 

2 .1 - Aºgl<Ymenailos partidários 

O elemento Ecerae. ocorre como parte inicial de nomes pessoais 
tais como Ecerae Etuje, Ie Iwagudu ou Ecerae Ewabo, Ie Bokodo
ri, e, como elemento final de denomina~oes secundárias de sub-clas 
pertencentes apenas ao partido dos Ecerae: Bokodori Ecerae, Oko
ge Ecerae, Cibae Ecerae (todos Bokodori); Akaruio Ecerae, Muguio 
Ecerae, O Cerae, Enogujeba Ecerae, Boro Ecerae (todos Baadoje
bage Cobugiwuge) ; Doro-doro Ecerae (Kie) . 

Segundo Lévi-Strauss, os Boro Ecerae seriam Baadojebage Co
bugiwuge e os O Cerae, Baadojebage Cebegiwuge, enquanto no Cór
rego Grande e no Meruri ambos sao prerrogativa de Jerigi Otojiwu, 
Baadojeba Cobugiwu. Já segundo a Enciclopédia, o cerae é prerro
gativa de Akaruio Bakodori. 

O elemento Tugarege ocorre apenas como parte inicial de al
guns nomes de tipo le, nao sendo utilizado para denotar aglomera
dos sub-clanicos. 

2. 2 - Aglmnerados cla.nicos 

A compara~ao dos modelos revela que existem algumas varia
~óes no que diz respeito a localiza~ao de certos clás. A diferenca 
mais . mareante diz respeito aos Tugarege, em que ocorre a inver-
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sao entre Aroroe e Iwagududoge registrada para a aldeia do Meru
ri (1971: Hattmann), além de variac;óes na localizac;ao dos iedaga
mage Baitogogo e Tadugo (1963: Hartmann). Outro ponto de di
vergéncia é o da localizac;ao de alguns sub-grupos Ecerae já apon
tados atrás (p. 162) e dos Baadojebage Jatoue, Jerigi Otojiwu, 
Akaruio Bokodori e Bokwarebo que, ao ver de Cruz, estariam loca
lizados junto aos Kie menos importantes. 

Observando-se o quadro das denominac;oes clanicas e sub-cla
nicas, nota-se que nem sempre o termo Baadojeba é aplicado aos 
chef es localizados a leste, chegando, por vezes, a designar apenas 
o sub-clá dos Baadojebage Cebegiwuge "vermelhos". O elemento 
Baadojeba aparece também sob a forma do le Baadojeba Kudoro 
pertencente aos Kie mais importantes. 

O cla dos Bokodori também aparece referido sob a forma das 
divis6es Okoge Ecerae, Cibae Ecerae, Bokodori Ecerae (16). Con
tudo, predomina a identificac;áo mais geral "Bokodori", aroe que 
inspira os Ie-mage dos chefes mais importantes do clá. 

Os Kie sao por vezes identificados aos "doro-doro doge", os Aro
roe aos "aije-are" (donos do aije), os Paiwoe aos "Koroge", os Api
borege Cebegiwuge aos "Kadomogarege" (habitantes dos taqua
rais). Todavia, predominam as designac;oes "Kie", "Aroroe", "Pai
woe", "Apiborege" e "lwagududoge" utilizados para a derivac;ao de 
Ie-mage dos chefes mais importantes e a denotac;áo de encargos ce
rimoniais importantes: o elemento Kie é utilizado na formac;áo de 
Ie-mage de Ki Bakororo e Toro Akadu, chef es supremos do clá; o 
elemento Aroro deriva le-mage de Birimodo, grande chefe do clá 
homónimo; o elemento Paiwoe inspira le do chefe máximo Aturua; 
o elemento Iwagudu deriva Ie-mage exclusivo a Tadugo e Aroia 
Kurireu, os mais importantes; o elemento Apibore sem ser utili
zado para a formac;ao de Ie configura o cla homónimo como sen
do os "donos da palmeira do acuri", muito importante para o fu
neral, pois f ornece o vinho de palmeira, o iworo, consumido pelos 
homens dentro do bai mana gejewu; o elemento Baadojeba pouco 
utilizado para a formac;ao de Ie-mage, enfatiza as tarefas ligadas 
a construcao da aldeia sempre associadas ao funeral e aos can
tos (1). 

Em suma, as denomina~oes clanicas se inspiram em aroe as
sociados aos seus chefes mais importantes e correspondem a difu
sa.o, pelos membros do clá, de qualidades derivadas da prestac;áo 
de servic;os a comunidade por ocasiao do funeral, quando os gran
des iedaga-mage possuem o direito de cantar os seus Roia (cantos, 
costumes) . O funeral é um assunto de alguns poucos entendidos, 
donos da voz, os Boe eimejerage, que, tendo o direito de cantar na 
frente de todos, manipulam todo o patrimonio de aroe do seu clá. 
Sozinhos, pintados e enfeitados, de olhos fechados e agitando os 
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seus maracás, cantam as glórias dos seus iedaga-mage, exigindo o 
silencio e o respeito de todos. 

!.S - AgU>meradoa sub-cldlnicos 

Cada clá possui náo apenas um, mas diversos aroe que confi
guram um conjunto complexo de direitos e deveres cerimoniais 
entre e dentro dos partidos. Os membros do cla pertencentes aos 
diversos iedaga-mage sao classificados em termos das diferenc;as 
de qualidade do seu patrimonio de aroe. Existem os vermelhos e os 
pretes, os grandes e os pequenos, os machos e as femeas, os irmáos 
maiores e os irmaos menores, "os de cima" e "os de baixo", etc. 
Náo se trata aqui de oposi~óes ou pares equivalentes na medida em 
que representam diferenc;as de qualidade e prestígio. O critério 
macho/ femea, por exemplo, implica em tamanho, cor e beleza, 
os machos sempre mais belos, maiores e detentores de cores mais 
apreciadas, principalmente no caso de algumas aves. Outro cri
tério, irmáo mais velho/irmáo mais novo, implica em diferen~as 
de cor, tamanho e qualidade dos enfeites, de localizac;áo das casas 
e de prestígio. 

Os critérios de diferencia~áo sub-clanica sáo geralmente as
sociados aos moradores de determinadas choupanas, já que estas 
repreaentam os lugares possuidos pelos iedaga-mage irmáos das 
mulheres que as ocupam, casadas com os homens que tem o direito 
e o dever de produzir os enfeites pretos ou vermelhos, grandes ou 
pequenos para os seus cunhados. 

2. 3 .1 - Prretos e vermelho8 ( c.oreuge-kujagureuge) 

As denominac;óes coreu e kujagureu sao utilizadas para deno· 
tar casas (16: 273-275) e lugares dentro de choupanas (1: 444). Dos 
clás do partido Ecerae, apenas os Kie sáo denominados Kie coreu
ge/Kle kujagureuge. Apesar de Baadojebage e Bokodori possuírem 
enfeites pretos e vermelhos, o critério nao é empregado para a for
ma~áo das denominac;óes dos seus sub-clas. 

O critério da diferencia~áo coreu/kujagureu é importante pa
ra a compreensao das preferencias matrimoniais tanto no Cór
rego Grande (1970) quanto no Meruri (1971). 

~.S. 2 - Gra.ndes e flequen<>s (kurireuge-kugurireuge) 

A rede de distribuicáo dos grandes e pequenos náo coincide 
t9talmente com a dos pretos e vermelho1. 
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. As denq,mina~óes ·kurireu e kugurireu sao utilizadas para :de
notar casas (16) e lugares dentro destas (1). Aplicam..;se a todos-os 
clas Tugarege, aos Kie e Bokodori, exce~ao feita aos Baadojebage. 

2. 3. 3 - Irmáos mai.s 1'elhos e irmaos mais novos 
( ernanarmage-etuvie-mage) 

As denomina~óes emana-mage e evie.;.mage sáo utilizadas para 
denotar casas (16) e lugares dentro destas (1), pertencentes aos 
Bokodori e Iwagududoge. 

. ' . . . 

2. 3 , 4 - Outr08 critérios ' 
· , • 4 

Biagareu/Kurireu: Tanto em Córrego Grande quanto no Meruri 
(Meruri 1971, . C. Grande 1970), emprega-se "biagareu" (pequeno, 
miúdo, reduzido, cf. 1: 271) como compiemento a "kurireu" (ou ku
ri-re = ter grandeza, abundancia - Kuri = beleza, respeito~ esti
mac;ao, cf. 1: 762)~ 

Boe. akugud<>-doge: Corresponden te aquel es . que sao considerados 
como crias (galinhas, pintinhos). No Meruri esta denominac;ao se 
encontra associada apenas aos Bokodori onde sao considerados co
mo sendo ainda mais pequenos do que os Kugurireuge. Em<Córre
go Grande correspondem aos Bokodori e Iwagududoge; o que se re
flete nos Ie-mage fo~mados com Ta(ga) guie (vossa criac;ao)·, per
tencentes ao Bokodori Kaigu e no Ie Arigao Ridureu (cao que-te
ve remessa porque os B<?kodori nao o aceitaram), pertencente a 
Jakomea Atugo, Iwagududogedo. Em ambos os modelos_ (Me.ruri 
1971 e C. Grande, b, 1970: Sonia Terezinha Ferraro) os "boe aku
gudo-doge" se situam entre os lugare~ ocupados por kurireuge e 
kugurireuge. 

.. '. 

Bopokejewuge: Esta denominac;;ao foi constatada por Lévi-Strauss 
que a traduziu por "os últimos", o que n~o confere coma traduc;;ao 
da Enciclopédia (último = boi, boigodu, boiwu, cf. 1: 1034). Lé
vi-Strauss baseia-a no segtiinte raciocinio: bopokejewuge = bo (dos 
índios) pokeje (de novo) wu (lá) ge (suf. do plural). 

Boe upo-kejewuge / Boe ao-kejewuge: Esta denomina~ao foi. cons
tatada apenas para os dois clas . Baadojebage, os de baixo os· Boe 
upokejewuge (aqueles que moram na base da aldeia) e os ·de cima 
os Boe aokejewuge (aqueles que moram na sumidade da aldeia)" 
(1: 439-440). 

' ' . 

Imedu/ Aºredu: Traduzida por "macho" / "femea", esta denomina
<(ao foi constatada ap~nas em Córrego Grande para-o clá dos Bo
kodori. ·· · · · .:; 

2.3.5 - "Os de cima" /"os do meio" /"os de b.aixo'• 
( Cobugiiouge /Bo.e-eia.dadaxwuge / Cebegiwuge) 

O critério da divisao da aldeia ou do cla em "os de cima" /"os 
do meio" /"os de baixo", preconizado por Lévi-Strauss, Montenegro, 
Colbacchini e os autores da Enciclopédia, corresponde a diferen~as 
de localiza~ao geográfica. Os de cima, perto de Itubore, o leste, se 
situam em terreno mais alto, enquanto os de baixo, perto de Bako
roro, o oeste, se situam em terreno mais baixo. Esta topografia 
é ~onfirmada pelas aldeias do rio Sao Louren~o e imaginada para 
as aldeias dos mortos. 

· Esta divisao mereceu · especial aten~ao por parte de Lévi~ 
Strauss que, além do eixo leste/oeste separando os partidos (para 
ele metades matrimoniais), sugere a existencia de outro, per.pen
dicular ao curso dorio Vermelho, dividindo a aldeia do Kejari em 
outro par de metades: os de cima, contra a corrente das águas e os 
de baixo, na dire~ao da corrente das águas. Cada urna destas me
tades incluiria choupanas de ambos os partid9s. A divisao acarreta
ria também que os Iwagududoge, Aroroe e Bokodori devessem se 
apresentar bifurcados, qµe os Paiwoe e Baadojebage Cobugiwuge 

. ~ossem inteirament~ "de cima" e que os Kie, Baadojebage Cebegi
wuge e Apiborege fossem inteiramente "de baixo". O eixo divisó
rio das metades passaria por duas choupanas localizadas em frente 
as portas do bai mana gejewu, cujos moradores seriamos "Baiada
dawuge" (aqueles que olham a casa dos homens) representadas, 
:QO caso pela casa Iwagudu "irmaos mais velhos" e pela casa Boko· 
dori Okoge Ecerae (16: 271-273). 

.. Tais suposi~óes foram rejeitadas pelos missionários que res
saltam haver a triparti~ao em todos os clás (1: 436). Rejeitam tam
bé~ a interpreta~ao desta divisao em termos das diferen~as de di
.!eitos e obriga~óes ou quaisquer outras idéias de hierarquia social 
com ela associadas (1: 443), no que sao corroborados por Montene
gro (7: 9, nota 9). A divisao tripartite quando feita ao nivel da al
·deia é interpretada em termos da complementaridade ritual e ma
trimonial entre os partidos (16, 7), e, quarido feita ao nível do clii, 
visa compreender a hierarquia de prestígio entre os diversos che
fes pertencentes ao mesmo cla (1, 22, 2). 

/ : 

· . Dada a importancia da divisao tripartite para a explica~ao do 
funcionamento da vida social das aldeias Boe, resolvemos compa
,rar .o material acessivel, a fim de avaliar as sugestoes e críticas li-
gadas ao assunto. 

No que conceme a divisao tripartite da aldeia, Lévi-Strauss 
preconiza que os "do meio" sejam os moradores das casas localiza
dás em frente as duas portas do bai .mana gejewu, localizadas so-
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breo eixo norte-su! que, dividindo a aldeia nas duas metades "rio 
acima" e "rio abaixo" seria perpendicular ao curso do rio. 

Dada a heterogeneidade do material, os critérios de sua apre
cia~áo nao puderam ser homogéneos, pois enquanto os missioná
rios e Montenegro levantaram a localiza~ao das portas, Cracker dei
xa de faze-lo. Enquanto Montenegro e Lévi-Strauss assinalam a lo
caliza~ao exata dos rios, o mesmo nao acontece com os esquemas 
dos missionários que se lirnitam a dizer que a aldeia fica próxima 
a um rio (3: 7). Incluímos na compara~ao mais alguns elementos: 
o eixo da divisáo dos partidos, o aije rea, e o seu sentido com rela
c;áo ao curso do rio, o número de portas do bai mana gejewu e a 
localiza~áo do bororo (vide Quadro Comparativo da Df.8posifao das 
Aldeia.s). 

-Notamos que a posi~ao do bai mana gejewu e o eixo demarca
do pelas portas varia de aldeia para aldeia. Além disto, notamos al
terac;óes na disposi~ao do bai mana gejewu de urna única aldeia 
em diversas épocas (vide Córrego Grande). Observamos que nem 
sempre as portas, variáveis em número, ficam diante das casas e 
que o eixo destas nao é necessariamente perpendicular ao rio, in
clusive no caso preconizado por Lévi-Strauss, onde, conforme o seu 
próprio gráfico, o eixo é apenas aproximadamente perpendicular 
ao rio. Constatamos acentuadas altera~óes na disposi~ao geral en
tre o bai mana gejewu e os bai-doge da periferia, acarretadas p~
las oscila~óes demográficas. Estas sáo explicadas, entre outras coi
sas, pela alta mobilidade entre as aldeias e implicam sempre em 
profundas altera~óes na organiza~ao da vida comunitária. A ab
sor~áo de contingentes demográficos advindos de outras aldeias en
volve sempre a redistribui~ao das choupanas, nem sempre apro
vada pelos moradores mais antigos. Natividade Ukiga Meriri, mu
lher Paiwoeredo Meriri Baru, acha que a atual aldeia do Córrego 
Grande nao está muito certa porque a sua verdadeira casa é ocu
pada por outra gente, a de Emília, mulher Apiboregedo Kurugug
wa, vinda de Tugo Paru (S.C. Novaes, C.G. 1971). Existem pois di
vergencias quanto a posi~áo adequada ao bai, que nao constituem 
anomalias, como o quer Lévi-Strauss (16: 274, nota 1), mais repre
sentam manifesta~ao da polémica, ingrediente omnipresente ao 
processo de funcionamento de qualquer aldeia Boe. 

Segundo Albisetti, o bai mana gejewu é sempre construído an .. 
tes dos bai-doge com capacidade proporcional ao número de ho
mens (22). A mudan~a da aldeia implica em possibilidade de au· 
mentar ou diminuir o bai mana gejewu que sempre de forma.to re
tangular, deve abrigar os representantes de sexo masculino. O ei .. 
xo mais longo tende a orientar-se, aproximadamente, no sentido 
norte-su!, oscilando entre noroeste (Córrego Grande, cf. Montene
gro e nosso levantamento) e nordeste (Jarudori, ef. Crocker ; Ke-
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QUADRO COMPARATIVO DA DISPOSI\ AO DAS ALDEIAS 

Pesquisador e Eixo mais 
Aije Rea Eixo das 

AJdeia Boe ano longo do Aije Rea sentido Portas} Bai n1. g. aije r .L 
C. Grande Crocker ( 1965) .L rio 11 rio xágua J. rio 

Montenegro ( 1959) '- TIO 11 no 
aije r? } 

xágua 1- rio 

aije r ri:] Equipe USP ( 1970) ' rio '- rio ¿. 

Tugo Paru ( * ) Crocker ( 1965) 11 no 11 no 
aijc r L} 

xágua .L rio 

Jarudori Crocker ( 1965) J. no 11 no c/água aije r 
rio.L} .L 

Pobojari Crocker(l965) .L 11 c/água 
.. 

rio.L} 
no no 31JC r 

J. 
Kejari L. Strauss {1936) .L L . 

xágua 
rio.L} 

no no atJe r 

J. 

Variagoes do eixo demarcado pelas porta8 do bai mana gejewu 

Missoes 

C. Grande 
Kejari 
Pobojari 
C. Grande 
Tugo Paru 
Jarudori 

Colbacchini 
Albisetti 
Enciclopédia 
Montenegro 
Lévi-Strauss 
Cracker 
Cracker 
Cracker 
Cracker 

Leste/ Oeste; 
Leste/ Oeste; 
Norte/ Sul; 

Norte/ Sul; 

Bororo: N<>rte 

Bororo: Leste/ Oeste 
Bororo: Leste 
Boro ro: Oeste 
Boro ro: Sudoeste 
Boro ro: Oeste 
Bororo: Sul 
Bororo: Noroeste 

(*) Tugo Paru, aldeia atualmente extinta, possufa em 1964/ 65 um bororo náo cortado 
pelo aije roa (o caminho das almas), limite entre os partidos Ecerae e Tugnrege. 
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jari, cf. Lévi-Strauss). A posi~ao ideal é enyontrada no esquema da 
Enciclopédia e registrada para Córrego Grande em 1964/ 1965 (2). 
o sentido leste-oeste do eixo mais longo do bai mana gejewu de Tu
go Paru (cf. Hartmann, 1964 e Crocker, 1965) e da aldeia dorio das 
Gar~as (apud 2) tendo o bororo ao sul e ao norte, respectivamente, 
constitui disposi~ao bastante divergente. Em ambos os casos há 
urna despropor~ao numérica muito grande entre Tugarege e Ece
rae. A correla~ao entre o sentido do eixo mais longo do bai mana. 
gejewu e a propor~ao numérica entre os partidos, é corroborada 
pelo seguinte: em Córrego Grande, por ocasiao da visita de Crocker 
(1964-1965), o eixo mais longo do bai tinha o sentido norte-su! e, 
por ocasiao de nossa estadia ( 1970), mostrou um desvio para no
roeste, em fun~ao da absorcao de levas de Boe advindas de Tugo 
Paru, representados principalmente por membros do partido Ece
rae (o aglomerado N oapaiepa, subordinado a Cuabori, os maridos 
das mulheres Apiborege Kurugugwa Emilia, Irena e Kurugugwa 
Ceriga Chita e Juliana) além de alguns Bokodori (Paulina, Dioní
sia, Oto Celestino) provindos do Pirigara. 

O bororo se encontra, na maioria das vezes, em frente a pa
rede ocidental do bai mana gejewu. As oscila~óes deste sao acom
panhadas pelo bororo e pelo aije muga, pequena zona circular 
idealmente aoeste, Bokororo, ligada ao pátio pelo aije rea ou ca
minho das almas. Portanto, aije muga, pequena zona circular 

· idealmente a oeste, Bakororo, ligada ao pátio pelo aije rea ou ca
minho das almas. Portanto, aije muga/ aije rea/ bororo/ bai mana 
gejewu formam um complexo idealmente paralelo ao curso das 
águas do rio. No caso das aldeias de Tugo Paru e da do rio das 
Gar~as, o bororo ficava voltado apenas para as casas de um parti
do (Tugarege em Tugo Paru, Ecerae na aldeia das missóes). Geral
mente, o aije rea e o bororo constituem a zona limite entre os dois 
partidos, expressao máxima de solidaried~de cerimo11:ial, eviden
ciada principalmente por ocasiaó dos funerais quando os princi
pais protagonistas, aroe maiwuge e bailarinas, entram e saem pe
lo aije rea. A localizac;ao desta zona estratégica em território ex
clusivo a um dos partidos, implica em grave desproporc;ao dos re
presentantes Ecerae e Tugarege, distúrbio fatal a vida da aldeia, 
o que é corroborado por Cracker prof eti~ando a extinc;ao de Tugo 
Paru devido a graves sintomas de deteriorizac;ao da vida desta al
deia e pela confirma~ao de sua extin~ao por ocasiao de nossa es~ 
tadia. · 

O sentido das águas dos rios nao é estratégico .a divisao ~'os de 
cima"/ "os de baixo". Os rios sao geralmente localizados ao norte 
e ao sul das aldeias fazendo com que, em termos ideais, o eixo 
mais longo do bai.mana gejewu seja .aproximadamente perpendi• 
cular ao rio, mas nao ·há correla~ao entre sentido do curso das 
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ág-µas e . .a dicotomia Cobugiwu/ Cebegiwu. Do mesmo modo, nao 
se pode afirmar que esta dicotomia seja decorrencia exclusiva da 
loc~lizacao relativa com relacao a Itubore, leste, e a Bakororo, oes
te~ já que se observam acentuadas oscila~óes (NO-NE). 

Em suma, os pontos cardeais e geográficos sao apenas um as
pecto a ser considerado na constru~ao da aldeia, mas nao a expli
cam. O fator explicativo é representado, antes de mais nada, pelo 
número e qualidade dos homens Boe presentes na época de sua 
construc;ao, cujo arranjo dentro do bai mana gejewu vai orientar 
a dire~ao do aije rea, a abertura das portas e da disposicao das ca
sas da periferia. 

. . . 

. Sem querer resolver o problema da existencia ou nao dos Bai
adada wuge (aqueles que olham o bai, Boe eidadawuge, cf. 1) quer 
nos parecer, a título de sugestao, que quando as choupanas se en
contram nas proximidades do eixo mais longo do bai mana geje
wu, os seus moradores desfrutam de grande prestígio. Cracker 
·ressalta o prestígio de um velho Paiwoedo cuja choupana se encon
tra sobre o eixo das portas, tal como a de Samuel, um Birimodo, de 
grande importancia para Córrego Grande já que foi a primeira a 
ser·construída (S.C. Novaes, C.G. 1971). Já durante a nossa esta
dia, após a mudanca da aldeia visitada por Cracker, o eixo das 
portas une a casa de Bakorokudu Garcia, morador da casa de Eva 
Jakomea Atugo, sua mulher, coma de Arua casado com Baporogu, 
tido como o Boe eimejera de Córrego Grande, assessorado por Cua
bori, o mestre Noapaiepa, residente numa casa Aroroe, também 
olhando a porta sudeste do bai mana gejewu. 

Em suma, queremos sugerir, para futuras pesquisas, que a 
abertura do bai por meio de 2, 3 ou mesmo 4 portas implica em au
men~o de prestígio dos moradores das choupanas situadas diante 
déstas. O prestígio varia nao apenas no espa~o da aldeia, mas tam
bém em curtos períodos de tempo, reflexo imediato de alteracóes 
demográficas decorrentes de imigracóes, emigra~óes, nascimentos 
e martes, fazendo com que casas Baiadadawuge deixem de se-lo e 
c;)utras passem a se-lo, conforme o entrejogo específico das condi
~óes de vida social de cada aldeia. Ao nosso ver, a categoria Baia
aadawuge ou Boeeidadawuge representa um atributo de prestígio 
sobreposto aos demais critérios baseados na cor e tamanho dos en
feites, idade relativa,_ etc. As razóes que nos levam a propor tal 
hipótese serao expostas mais adiante (vide Boe eiadadawuge). 

Em resumo, a compara~ao do material relativo a disposi~ao 
das aldeias nos leva as seguintes conclusóes: 

. A loc.aliza~ao das choupanas ou grupos coresidentes expressa 
apenas um dos diversos critérios utilizados ·p~ra definir a posi~ao 
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social dos Boe, concebida também segundo os critérios da cor, do 
tamanho, da id~de relativa, etc. 

Os autores negligenciaram a análise da organiza~áo do pró
prio bai mana gejewu que representa a expressáo mais nítida da 
divisáo entre "os de cima" e "os de baixo" (vide O bai mana gejewu, 
e 0 bororo) . A casa-dos-homens só pode ser entendida quando asso
ciada ao bororo, ao caminho das almas e ao aije muga, real~ando 
a supremacia cerimonial dos "de babeo" em detrimento dos "de ci
ma". Torna-se portan to impossível compreender a divisáo "de ci
ma" / "de baixo" nos termos propostos por Lévi-Strauss e Montene
gro, ambos fundamentados sobre a equivale~cia entre as metades. 
Torna-se insustentável também relegar as diferencas entre Cobu
giwuge e Cebegiwuge a meros critérios de localizacao geográfica, 
visto haver diferen~as de status consideráveis entre "os de cima" 
e "os de baixo", levando-nos a discordar da opiniao dos autores da 
Enciclopédia. 

o princípio da diferencia~ao territorial deve ser analisado nas 
suas implica~oes de prestigio social, pois nao pode ser encarado co
mo um principio intrínseco tal como o prop5em Lévi-Strauss e 
Montenegro. A análise da divisáo "os de cima" / "os de babeo" envol
ve a compreensáo da vida do bai mana gejewu, lugar de re~ao de 
homens, indissolúvel das práticas e crencas ligadas aos aroe. Que
rer explicar a divisao territorial apenas combase nos levantamen .. 
tos· das choupanas da periferia é por demais parcial, podendo levar, 
como de fato levou, a uma série de idéias pouco adequadas com re
la~áo a vida social das aldeias Boe. 

Urna delas é a de Lévi-Strauss que, abandonando a sua pri
meira interpretacao baseada na existencia de duas metades endó
gamas, "rio acima" / "rio abaixo", preconiza a existencia de tres 
grupos endogclmicos, os "de cima", os "do meio" e os "de baixo", ba .. 
seado no material relativo a divisao tríptica dos clás publicado por 
Albisetti (16a). o material publicado pelos autores da Enciclopé
dia, corroborado pelos levantarnentos ~e Crocker, Hartmann e nos
sos próprios dados, mostram que os ca~amentos náo sao prescri
tos mas apenas fortemente influenciados pelo critério da divisáo 
coreu (preto) / kujagureu (vermelho), c~ja rede de distribuicáo 
nao coincide coma dos cobugiwuge (os de cima) / boe eiadadawu
ge (os do meio) / cebegiwuge (os de baixo). Dadas as dificuldades 
inerentes ao estudo formal dos termos de parentesco Boe ressalta
das pelo próprio autor frances (16a) e a aplicacáo da divisáo tríp.. 
tica sugerida por Albisetti, toma-se necessário analisar, com mais 
cuidado, os próprios aspectos ideológicos envolvidos pelo sistema de 
aliancas matrimoniais sempre concebidos sob a forma de diferen
cas na cor ou no tamanho dos enfeites associados aos conjuges, sin
toma in conteste de preferencias baseadas no prestigio social. 
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2. 3. 6 - Os Boe eiadadawuge ( o.s oo meio) 

A análise bibliográfica sistemática do atributo "Boe eiadada
wuge", feíta a partir do material apresentado pelos volumes da En
ciclopédia, revela que este é aplicado quase que exclusivamente ao 
partido dos Ecerae, principalmente a representantes dos clás Baa
dojebage e Bokodori. Os únicos Boe eiadadawuge Tugarege sáo re
presentados pelos Iwagududoge. A categoria constitui antes um 
novo critério de diferencia~ao de iedaga-mage sobreposto ao crité
rio de sub-divisáo clanica irmáos mais velhos / irmaos mais novos. 
Com excecao dos Baadojebage, a categoria Boe eiadadawuge quan
do aplicada de modo sistemático as subdivisoes de todos os clás, 
permanece vazia, segundo se pode observar na Enciclopédia ( 1: 
440-443, Bokodori, Kie, Paiwoe, Apiboreg.e, Aroroe e Iwagududoge), 
sem nomes nem especificacoes. Todavia, quando aplicada a casas 
ou lugares, desaparecem as dificuldades e convergem os levanta
mentos entre os autores. A categoria é empregada pelos autores 
da Enciclopédia mas nao pelos Boe do Córrego Grande, que ca
sualmente falavam em cebegiwuge (os de baixo) / cobugiwuge (os 
de cima) mas nunca empregavam Boe eiadadawuge. Também Rai
mundo do Meruri falou apenas dos cebegiwuge / cobugiwuge, ku
rireuge / biagareuge, mas nunca de Boe eiadadawuge. 

Analisando o levantamento dos nomes de tipo le identificados 
como Boe eiadadawuge pela Enciclopédia, notamos que, no caso de 
Ie-mage masculinos, sao atributos de heróis de grande prestigio 
pelo que revelam a mitologia e a vida cerimonial e, no caso de Ie
mage femininos, representam as "progenitoras" dos sub-clas sem
pre associadas a algum aroe. O termo diferencia um certo número 
de iedaga-mage estrategicamente importantes ao funcionamento 
da vida cerimonial da aldeia. A maior freqüencia de Ie-mage Boe 
eiadadawuge, no lado Ecerae, confirma mais urna vez que os che
f es Tugarege passaram para os Ecerae os no mes e demais fun~aes 
cerimoniais mais importantes, o que nao impede que baja nomes 
Boe eiadadawuge entre iedaga-mage Tugarege de grande prestígio 
(Aroia Kurireu, Baiporo, Birimodo, Kaboreu). Sob esta perspecti
va, o fato de haver Ie-mage Boe eiadadawuge, predominantemente 
Ecerae, implica em um aumento do patrimonio de nomes pessoais 
e enfeites a favor destes. 

Examinando a cultura material e a vida cerimonial tal como 
foram descritas pela Enciclopédia, nota-se que os Baadojebage sáo 
os maiores beneficiários dos melhores enfeites de penas, principal
mente os parikos. De modo geral, a categoria Boe eiadadawuge náo 
é empregada para especificar diferen~as na produ~áo da maioria 
dos enfeites, geralmente concebida sob forma da divisáo coreu / 
kuj agureu ( vermelho) / ekureu ( amarelo), associada de modos 
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variáveis a divisáo cobugiwuge / cebegiwuge. O levantamento dos 
(> 

enf eites evidencio u que a categoria Boe eiadadawuge está associa-
da predominantemente a produc;áo de enfeites e vida cerimonial 
dos Ecerae, principalmente os Baadojebage (cf. 1: enfeites: 24, 59, 
318,335, 346,347,369, 376,404,412,414,417, 441; cerimónias: 139; 
arcos e flechas: 498, 847, 944, 946, 950, 951), com excec;áo de urna 
única cerimónia pertencente aos Iwagududoge (1: 126) e um arco 
Apiboregedo ( 1: 492), sem esquecermos também que a distribuic;áo 
das penas do gaviáo real e do kurugugwa ressalta padroes de distri
buic;áo bem mais complexos beneficiando Kie e Baadojebage (Airu
godo, C. Grande 1970). Em suma, sugerimos que o termo Boe eia
dadawuge seja associado a representantes de alto prestígio e que 
estes nao podem ser encontrados em qualquer cla. 

3. OS BOE E-WA E A TOPOGRAFIA DO PRESTíGIO SOCIAL 

Analisando a distribuic;ao dos lugares (vide fig. 1) dos chefes 
clanicos, vemos que eles tendem a ocupar as mesmas zonas _dentro 
do círculo do modelo da aldeia. Os iedaga-mage assinalados sao 
todos os primeiros em dignidade clanica. Seus lugares correspon
·dem a verdadeiros picQs na hierarquía de prestígio. De modo ge
ral, tende a haver varia~oes menores na localizac;áo dos picos do 
que na de quaisquer outras zonas ocupadas por iedaga-mage me
nos importantes. 

Os iedaga-mage supremos tendem a se arranjar em termos de 
certas "emendas" ( expressao usada pelo-informante, "emenda" = 
pudo keje = reunir uma coisa sobre outra, emendar, ajuntar, ex
pressáo geralmente usada para se referir a emendar cordéis, cf. 
1: 887). Os Bokodori mais importantes procuram ficar junto a 
emenda com os Baadoj ebage Cobugiw?ge Bakoro Ecerae, chef es 
do seu clá, apesar destes também se localizarem, por vezes, na 
emenda com o clá dos Paiwoe Baiporo, os mais importantes. Os 
Kie maiores se concentram junto a emenda dos Baadojebage Ce
begiwuge, enquanto estes, por intermédio de Bakorokudu e sua 
gente, tendem a se concentrar junto a emenda com os Tugarege, 
ora representada por Baiporo Paiwoedo ou Mano Kurireu Aroroe
do, ora por Tadugo, o mais estável de todos os ocupantes da zona 
oeste dos Tugarege, zona dos Iwagududoge "pesadoes". Já o iedaga 
Baitogogo dos Aroroe tende a procurar a vizinhanc;a do grande 
Apiboregedo Boroge, excetuando-se o caso do Meruri ( 1963) onde 
houve a inversao de clás. 
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os arranjos dos outros iedaga-mage nao sao tao regulares. Po
demos observa!' que há urna diversidade de maneiras pelas quais 
os Iedaga-mage sao "esparramados" (expressao do informante, 
"awado" = espalhar substancias sólidas, ref. a milho, farinha, cf. 
1: 184) pelo setor clanico do círculo dos nomes. Entre os Bokodo
ri, os iedaga-mage considerados em segundo lugar de dignidade 
tendem a ocupar a ponta aposta aquela ocupada pelos chefes mais 
importantes. Já os Baadojebage Cobugiwuge, Paiwoe e Apiborege 
tendem a se esparramar em apenas um sentido, enquanto os Aro
roe, I\vagududoge, Baadojebage Cebegiwuge e Kie tendem a se es
parramar do centro para os lados (vide fig. 2). 

Em suma, quanto maior o prestígio do iedaga, maior a estabi
lidade de sua localizac;ao no círculo dos nemes e quanto menor o 
prestígio, maior a variabilidade de sua localizac;ao. O mesmo prin
cípio vale para o arranjo dos chefes da aldeia que possuem direito 
de sentar dentro do bai mana gej ewu. 

3 .1 - O bai mana g·ejewu (a casa-d~:-homens) 

O bai mana gejewu, construído no centro da roda das casas da 
aldeia, os bai-doge, é subdividido internamente em dais setores: 
o setor Ecerae e o setor Tugarege. As varia~óes do contingente de 
homens presentes por ocasiao da construc;ao da aldeia podem acar
retar maior ou menor tamanho do bai, sem contudo alterar a qua
lidade de sua composi~ao, já que todos os bai mana gejewuge pos
suem sempre representantes de ambos os partidos. 

o bai constituí o lugar de reuniao do conselho dos chefes da 
aldeia, onde sao realizadas as discussóes e cerimónias mais impor~ 
tantes, geralmente vedadas as mulheres e aos imaturos. A tardezi
nha, os homens do bai se reúnem no bororo, quando, conversando 
informalmente, se voltam para o poente, observados pelas mulhe
res pintadas de urucu, sentadas em suas esteiras colocadas diante 
da porta de suas choupanas. Também nestas ocasióes, podemos ob
servar um cuidadoso arranjo dos dois blocos de homens que, dei
tados em suas esteiras com a cabec;a voltada para o bai, se orde
nam dentro da hierarquia de prestígio (vide fig. 3). 

Dentro e fora do bai, o setor ocupado pelos homens sempre 
pertence ao semi-círculo associado com os bai-doge do outro lado. 

Os Tugarege sentam ou deitam sobre terreno Ecerae, e, os Ecerae 
sentam ou deitam sobre terreno Tugarege. 

Cada bloca partidário é constituído pelo arranjo ordenado de 
iedaga-mage. Estes sao primeiramente ordenados segundo os chis. 
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Akaruio Bokodori é do mesmo cla de Jerigi Otojiwu, pois ambos 
sao "quase irmaos", membros do cla dos Baadojebage Cobugiwuge. 
Butore Agadu é do mesmo cla de Aroia Kurireu, já que ambos sao 
Iwagududoge. Os membros de mesmo cla tendem a sentar-se em 
lugares mais próximos do que os de clas diversos. 

Os clas sao sempre ordenados segundo ordem de prestígio cres
cente em diregao a emenda central, representada pelo eixo do aije 
rea que, saindo do aije muga, divide bororo e bai mana gejewu nas 
duas partes Ecerae e Tugarege. 

Cada partido também é subdividido por um eixo geralmente 
de norte a sul, subdividindo bai mana gej ewu e bororo em dois se
tores: o dos Cebegiwuge, a oeste, e o dos Cobugiwuge, a leste. A di
visao Cobug.iwuge/ Cebegiwuge se baseia em diferencas de prestígio 
social simbolicamente expressas pelas dif eren e as de idade e de loca
lizagao. 

Segundo José Kadagare Baadojeba Cebegiwu Arua, chefe de 
Córrego Grande, eis as difeme~as entre ele, irmao maior, e Coquei
ro, séu irmao menor do Meruri: o ivie (irm.ao mais novo) é babeo, 
curto, grosso e largo enquanto o imana (irmao mais velho) é alto, 
longo e fino. Se lembrarmos que a aldeia deve representar o lugar 
das solu~oes de compromisso entre todos, veremos que tais dife
ren~as de tamanho e propor~óes exigem um declive do terreno da 
aldeia pois o oeste, imaginado mais baixo do que o leste, nada mais 
é do que o lugar onde sentam os iedaga-mage "pesadoes" (motu
du, cf. 1: 899) e influentes da aldeia, enquanto o leste é ocupado 
apenas pelos iedaga-mage "leves" (barigodu, cf. 1: 254), fracos, 
apáticos e macias, subservientes as ordens dos mais velhos. Tam
bém o bari deve obediencia total ao bope, utilizando-se das baixas, 
grossas e largas panelas, enquanto os Boe ca~am os aroe utilizan
do-se de armas longas, finas e duras trabalhadas em madeira. Em 
resumo, os Cobugiwuge sao os "mais crianga", mais próximos ao 
mundo das mulheres, das panelas, fato que se reflete por ocasiao 
dos cantos do oieigo, quando as mulheres podem entrar no bai ma
na gejewu, sentando-se junto a parede oriental (vide fig. 3). 

As diferen~as de status entre os "de cima" e os "de baixo" se 
e~pressam inclusive no nome das portas do bai mana gejewu que 
vao dar para os dois pátios, o bororo a ocidente e o bororo a orien
te. A porta que dá para o bororo ocidental é denominada "mori ka
re~ .arce ewaiporo" (lugar em que dan~am as almas nao vingadas), 
ut1llz8:da durante a primeira fase dos funerais, tarefa que cabe aos 
Cebeg1wuge, principalmente aos Boe upo-kejewuge, isto é, os chefes 
q_?e mo~am na base da aldeia ( 1). As almas ou aroe nao vingados 
sao per1gosos e devem ser controlados pelos homens mais fortes 
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sempre do grupo dos Cebegiwuge. O bororo oriental é associado aos 
Cobugiwuge e, segundo Cracker, representa a parte do pátio utili
zada para os cantos que precedem a cerimonia de perfura~ao dos 
Ipare quando estiver em andamento algum funeral (2). Bakororo, 
ou o ocidente, é mais do que Itubore, ou o oriente, pois está asso
ciado ·a morte e ao funeral simbolicamente traduzido pelo por do 
Sol, Meri butu, o momento em que Juko, símbolo da esperteza, 
conseguiu afastar de si a violencia física representada pela on
~a, fazendo-a correr atrás do Sol que se deitava como bola de 
fogo, a fim de poderem assar e repartir o peixe pescado pór Ju
ko (la: 624-629). Por sua vez, Itubore ou Meri butu, a subida do 
Sol, é menos do que Bakororo porque, associado ao porodo (per
furacao) e aos imaturos representa versa.o ainda nao amadure
cida, tosca e crua do ser humano, exuberante pela for~a física 
dos Ipare ou pela maleza das crian~as, cujo preparo adequado re
quer a perfura~ao e a amarr~ao, tornando-os duros, fortes e bons, 
tal qual os arcos e flechas dos Bororo (vide _ fig. 4). 

. :. · · Conforme a situacao, a disposicao dos homens dentro do bai 
mana gejewu e do bororo se apresenta em linha reta ou em cír
culo. 

o arranjo linear emerge por ocasiao das grandes cacadas e in
cursoes guerreiras, quando marchavam um atrás do outro, visan
do enganar o inimigo (14). Urna vez localizados caca ou inimigo, 
os Boe fazem o cerco por meio de círculos concentricos (1: 214), 
os Ime na frente e os Ipare atrás (la: 30-75, 303-359). 

No bai mana gejewu, os homens tendera a dispor-se em linhas 
quando recebem um visitante (2). Os chef es da aldeia: dispostos 
em linha dentro do bai, interrogam (aiwodo) o visitante antes que 
ele possa ser recebido como hóspede da aldeia. Segundo a Enciclo
pédia, o "aiwo" está associ.ado ao tratamento de coisas que impli
quem em risco e dificuldade (aiwo epa = espiao, indagador, explo
rador principalmente no tocante as rela~óes coro inimigos, cf. 1: 
29-30). Cada visitante é inicialmente tratado como um inimigo em 
potencial devendo suj'eitar-se ao inquérito dos chefes da aldeia hos
pedeira e ao ritual de pranto dos parentes clanicos que o conside
ram como aroe. Com a _ proclama~ao dos seus Ie-mage, o visitante 
volta a ser Boe, podendo desfrutar da hospitalidade associada a 
urna choupana da periferia (2, Airugodo, C.G. 1970). A origem len
dária dos chocalhos (bapo rogu), relata que "quando algum Bo
roro desconhecido chegava a urna aldeia, imediatamente os com
panheiros o revistavam para ver se trazia algo que lhes fosse de 
utilidade. Em caso afirmativo, era bem aceito e, em caso negati
vo, sumariamente assassinado. Certa vez chegou a urna aldeia 
urna índia dos Bokodori que tendo sido revistada, trazia consigo o 
bapo rogu, pelo que foi alegremente recebida" (1: 58-59). Tal ati-
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FIGURA 3 - O BAI MANA GEJEWU E O BORORO DE C. GRANDE 

LEGENDA 

Boro ro 

Homens Ecerae: 

José Kadagare 
Paulina 
Airugodo 
Garcia 
Benjamim 
Lulu 

Homens Tugarege: 

J oáo Candido 
José Boigabe 
Joáo Comprido 
Brasil 
Mané Piroje 
Eduardáo 

Baadojeba Cebegiwu Arua 
Baadojeba Cebegiwu Arua 
Baadojeba Cobugiwu Jerigi Otojiwu 
Baadojeba Cebegiwu Bakorokudu 
Baadojeba Cobugiwu Mamuiawuge Eceba 
Bokodori Arigao Koca 

Aroroedo Birimodo 
Paiwoedo Meriri Baru/ Aturua/ Riedo 
Paiwoedo Kaidagare 
Apiboregedo Boroge/ Kurugugwa 
Iwagududogedo Jakomea Atugodojeba 
Iwagududogedo Butore Agadu 

Bai mana gejewu - ocasiáo: canto do oieigo 

X 1 
X2 
Xa 
X. 
X s 
Xs 

José Kadagare 
Cuabori, Baadojeba Cebegiwu Noapaiepa/Bakorokudu 
Cantores com pariko (?, Upe, Baadojeba Cobugiwu) 
Canajó, Bokodori Ino Kuri Baramere 
Airugodo 
Alvaro, Kiedo Ki Bakororo 

(2, C. Grande 1970, Sonia Terezinha Ferrara) 
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tude é corroborada pelo mito da concessao dos poderes que diferen
ciava entre aqueles que nao traziam nada, sempre eliminados e os 
que traziam muitos enfeites, recebidos alegremente e tratados co
mo filhos (la). O visitante sobrevive se tiver algo para ser dado 
a outrém. Dispondo dos seus Ie-mage para defender-se no ambien
te hostil da aldeia, ele passa nao apenas a desfrutar dos direitos 
de hospitalidade do seu cla, devendo sujeitar-se também aos deve
res determinados pelo poguru subordinado ao conselho do bai ma
na gej ewu da aldeia hospedeira . 

Tal como nos cercos de guerras e ca~adas, quando, dentro do 
bai mana gejewu, sao feitas as sessoes de canto, os homens ten
dem a formar rodas em volta do esteio central, disposi~ao pela qual 
todos podem olhar a todos. Dispostos em volta da zona central do 
bai mana gejewu, circundam os ossos do defunto enfeitados de 
urucu e penas que, por ocasiao da consagracao do aroe etawara 
are, sao escondidos no bai ía, pequeno tabernáculo exclusivamente 
construído para este fim. Além disso, a zona central da aldeia re
presentada pelo bai mana gejewu também constitui o refeitório dos 
aroe maiwuge e o dormitório dos !pare. Os Boe mais importantes 
da aldeia sempre circundam ou cercam espacialmente os Ipare que 
vivem no bai mana gejewu e os aroe maiwuge que lá sao alimen-

. tados como o fazem com relac.ao aos animais ferozes e aos inimi
gos. Os jovens, os animais e os inimigos sao ritualmente circuns
critos pelos iedaga-mage que dan~am ao seu redor antes de perfu
rá-los, dar-lhes o ba ou desfechar-lhes o golpe mortal. Isto porque 
sendo bope e ambíguos, escapam a divisao dos partidos, razao pela 
qual devem ser isolados do resto da aldeia, observados e confina
dos dentro do bai mana gejewu, transformados em Boe por meio 
da técnica dos nomes e dos cantos e em enfeites por intermédio da 
caca e da manufatura. A periferia da aldeia, expressáo do cerco 
feito pelos homens casados, é, por sua vez, circundada pelos rios, 
florestas e campos, lugar do bope. Este nao é jamais circundado 
pelo Boe, pois mexer com coisa do bope é demasiado perigos_o, ta
refa que cabe apenas aos seus domadores Baadojebage. 

Por tal motivo, na reuniao dos homens fora do bai mana ge
j ewu, as esteiras sao dispostas em linha, nunca em círculo, isto 
porque o Meri butu, a queda do herói Meri, é apenas olhada entre 
conversas informais, sem cantos nem discursos, coisas da rotina 
noturna. O Sol, carregado pelos bope maus (1: 776), é coisa debo
pe e está a cargo de Bakororo, representados pelos Baadojebage 
"de baixo" cuja choupana fica a oeste. Os Boe apenas espiam o 
desaparecimento de Meri para dentro da terra, porém, nao cantam 
nem dancam sobre ela, pois, envergonhados, lembram da perda de 
sua própria imortalidade quando, antes de morar no céu, o iedaga 
Meri, Baadojeba de baixo, exigiu o seu alimento, o bope u-ke. 

-183 -



Concluindo, os modelos das aldeias sao circulares porque ex
pressam a hegemonia dos Ime sobre os Ipare. Os primeiros sao ns 
verdadeiros homens, enquanto os segundos sao seres ambiguos e 
irresponsáveis que devem ser perfurados e endurecidos, a fim de po
derem ser transformados em verdad e iros Boe. As transforma<;oes 
sao sempre feitas no bororo, a luz do Sol, nunca dentro do bai ma
na gejewu, lugar dos ossos, dos longos cantos e das refei.;oes dos 
aroe maiwuge. Os Ime sao os verdadeiros donas do espa~o social 
que divididos segundo iedaga-mage grandes e pequenos, pretos e 
vermelhos, configuram a unidade indivisível do ba (aldeia) que, 
irredutível aos partidos, clas ou sub-clas, constitui o verdadeiro 
ponto de partida para a fabrica~ao dos seus moradores que, perfu
rados e amarrados, se destinam sempre a representar, soba forma 
de portadores de Ie-mage, os interesses dos iedaga-mage, códigos 
da solidariedade entre seres verdadeiramente humanos. 

3 . 2 - ÁJ8 aJtribui~oes dos miembros <kJ con.selho do bai mana 
gejeivu 

Os homens que participam das reunióes do bai mana gejewu 
sao considerados ''mais velhos" e "iedaga-mage" sempre chamados 
para esclarecer alguma "dúvida" (akemo = dúvida, cobi~a, des
confian~a, cf. 1: 37), quando se trata de impedir alguma briga en
tre os individuos (Mano Kurireu, Sangr. 1970; Airugodo, C.G. 
1970). Airugodo, membro do conselho do bai de Córrego Grande, 
vive sendo chamado para esclarecer dúvidas pois, sabendo da "ori
gem das coisas", deve "atender" aonde for necessário. Os iedaga
mage merecem o respeito de todos, pois agem em neme do conselho 
do bai sempre empenhado em fazer respeitar as regras do poguru 
perpetuadas pelas cerimónias de nominac;áo e pelo funeral. 

Para ser um chef e respeitado por todos, um Boe eimej era, é 
preciso "saber falar com as pessoas sem ofende-las" (Mano Kuri
reu, Sangr. 1970). Nem sempre os Boe eimejerage coincidem com 
os Baadojebage, representantes dos clás tradicionalmente associa
dos a chefia ritual. A autoridade efetiva na aldeia independe da 
hierarquia de prestígio associada aos títulos, na medida em que se 
fundamenta em conhecimentos e qualidades morais dos seus por
tadores: 

O certo (ideal) éter dois chefes, um Eceraedo (idealmente Ba
korokudu e Akaruio Bokodori) e um Tugaregedo (idealmen
te Baitogogo e Boroge) ... Se for preciso, eu (Jerigi Otojiwu, 
irmao menor de Akaruio Bokodori) também vou arrumar, des
fazer dúvida. O imejera manda fazer coisa que é boa, do ruim 
nao. O "capitao" (imejera) toca o ika e manda (Airugodo, C. 
G. 1970). 
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Das aldeias visitadas por Airugodo, sao poucas as que possuíam 
Boe eimejerage Baadojebage: 

Aldeia Aijeri : Toro Akadu (Kie) e Meriri Kurireu (Paiwoe) · 
aldeia Itubore: Aroia Cereu (Iwagudu) e Okiwaru Kurire~ 
(Ar?roe); 3:ldeia Jarudori: Henriqu~ (K~e) e Akirio Kuri (Boko
dor1); alde1a do Sangradouro: Aro1a K1gadu (Iwagudu) e Re
ko Kujaga (Baadojeba Arua); aldeia Porubi: Butore Agadu 
(Iwagudu) e Aroe Ekudu (Bokodori); aldeia rlo Pocereo: Baia 
Kuri (Baadojeba Noapaiepa) e Toro Cereu (I(ie), cte. 

Em conclusao, os Boe-ein1ejerage devem ser reconhecidos por 
todos os moradores da aldeia nao porque possuam títulos de alto 
prestígio, mas porque se comportam como lideres, demonstrando 
na prática, o sentido das regras do poguru dentro do context¿ 
específico de urna aldeia. Os Boe-eimejerage devem auspiciar as 
cerimónias de nomina~ao e os funerais que envolvem, por vezes, 
ado~óes, transferencias e substitui.;óes imprescindíveis a manuten
~áo do funcionamento da vida da aldeia. 

3 .2. 1 - Transferencias 

Na falta de crian~as do seu próprio iedaga, um homem por
tador, de título importante, tem o direito de eleger o seu substi
tuto entre as crianc;as do seu partido. A fim de faze-lo, o nomi
nador deve conversar primeiramente como casal de pais da crian
c;a que geralmente acabam cedendo o seu rebento frente a persua
sao de homem tao importante. Este acordo deve ser estabelecido 
enquanto o nominador estiver em perfeitas condi~6es físicas (Airu
godo, C. G. 1970), isto é, enquanto estiver pemega (bom). 

As adocóes por transferencia sao predominantemente feitas 
entre clás adjacentes: David, filho de mulher Bokodori, foi adota
do pelos Kie; Judith, mulher Aroroeredo, possui nomes Iwagudu
doge, clá adjacente; Cadete, Baadojeba Cobugiwu, pos no lugar 
de Mamuiawuge Eceba um casal de irmáos Bokodori, Otávio e 
Benedita, nascidos em clá adjacente. Nestes casos, os Boe usam 
a seguinte expressáo: "Fulano é Baadojeba porque foi Baadojeba 
quem levantou" (durante o batizado). 

Em Córrego Grande e no Pirigara existem diversos casos de 
"levantamentos" (Paulino, de origem Bokodori, foi levantado para 
ser Arua; Canajó, de origem Ino Kuri será levantado para Kaigu 
dentro do seu próprio clá, José Kadagare, de origem Bokodori, é 
Arua, etc.). 

Prefere-se adatar indivíduos de choupanas ou clás adjacentes 
aos dos nominadores, já que estes possuem maior número de aspeo-
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tos comuns do que clas afastados. Assim, os Baadojebage Cobu
giwuge possuem, entre outras espécies~ · o tatupeba e os Bokodori, 
cla adjacente, possuem o tatu-canastra, além dos Paiwoe do ou
tro lado, adjacentes aos primeiros, que possuem o tatu liso (jere
go). Os Aroroe possuem o caititu e a queixada, adjacentes aos Iwa
gududoge possuidores da capivara, todos úngulados. Os gavioes 
maiores, aroe eceba e kurugugwa, possuídos pelos Apiborege, sao 
gududoge possuidores da capivara, todos ungulados. Os gavioes 
Kie possuem a sucuri que é vizinha as gibóias possuídas pelos Bo
kodori. Em suma, clás adjacentes possuem qualidades semelhan
tes, visto possuírem espécies mais próximas entre si. Por esta ra
zao, o iedaga pode recrutar indivíduos nascidos em lugares adja
centes ou próximos ao seu porque sao semelhantes em conduta e 
forca aos representantes de sua própria gente, isto é, "vizinhos" 
(puredureuge = os que tem relagoes recíprocas, adjacencia, pro
ximidade, vizinhanga, cf. 1: 889). 

O levantamento dos mitos evidencia claramente que sac;> sem
pre as espécies e personagens do outro lado e associadas ao iedaga 
e a imarugo (os padrinhos) que váo ajudar ao herói: Toribugu, 
Paiwoedo, foi ajudado por Kodokodo, o caxinguele dos Bokodori; 
Nonogo Pori e Juko, ambos Paiwoe, pescam e comem o Okoge, dou
rado, peixe dos Bokodori; Jerigi Otojiwu, chefe Eceraedo, é auxi
liado pelos Paiwoe, Tugarege; a madrasta de Toribugu, Tugaregedo, 
acaba defendendo os interesses de Kiareware, pai Baadojeba, Ece
raedo; Araruga Paru, Juko e o menino abandonado pelo pai in
vocam a ajuda dos. seus respectivos iedaga-mage (la). E, se ana
lisarmos as espécies de ambos os partidos, notaremos que elas se 
pomplementam: o gaviáo real Apiboregedo gosta de pousar no ja
tobá, árvore possuída pelos Baadojebage Cebegiwuge; o martim
pescador dos Bokodori gosta de comer lambaris (tubo re), perten
centes aos Apiborege; os Karawoe, aves das lagoas Iwagudtidoge, 
alimentam-se de caranguejos, cascudos, lama e vegetacao aquáti
ca existentes nas lagoas, lugar dos Baadojebage Cebegiwuge Kia
reware, para lá arremessados pelos filhos Paiwoe Toribugu. 

Em suma, dada a complementaridade entre os partidos, re
presentantes de sub-clas ou clas adjacentes, tendem a desfrutar 
da ajuda de iedaga- e imarugo-mage semelhantes que, provendo
os de alimento e enfeites relativamente equivalentes, justificara as 
práticas de transferencia interclaruca. 

Os indivíduos "levantados" ou transferidos sao considerad.os 
"i~p~ros" .. por , P~rte dos membros nao transferidos, os "puros": 
Jer1g1 OtOJIWU e titulo que, de direito, pertence aos descendentes .de 
mulheres Jerigi Otojiwu; Airugodo é um Jerigi Otojiwu "puriÍiho" 
P?rque su~ mae foi mulher ·cte Jerigi Otojiwu; Cirilo, irmao cla
n1co de A1rugodo~ é "impuro" porque sua muga ( origem, ·mae) 
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foi· Kuje Baru, lugar que fica entre os lugares ocupados por Jerigi 
Otojiwu e Akaruio Bokodori; Garcia, detentor do título Bakoro
kudu, é de origem Okogere, razao pela qual nao é "puro"; Cuabori, 
detentor do título Bakorokudu (segundo Cracker, em Tugo Paru 
1964/ 1965) é de origem Baadojeba Cobugiwu (cf. Hartmann, 1964); 
Coqueiro do Meruri diz ser Bokodori Baru, lugar que fica perto de 
Kaigu, mas sua origem fica perto de Okoge Kigadureu e Imorio, 
mais para baixo, junto a Ino Kuri, irmao menor de Kaigu (Hart
mann, Meruri 1971). 

Os puros também denominados le remawuge (nomes verda
deiros) chamam de ''iwage" aos impuros que, por sua vez, os tra
tam de "iedaga-mage" (Airugodo, C. G. 1970): Airugodo, um Je
rigi Otojiwu remawu (verdadeiro, autentico Jerigi Otojiwu) cha
ma Cirilo de "iwagedu" por parte de J erigi Otojiwu. Por sua vez, 
Cirilo é "iedaga" ou "puro" por parte de Kuje Baru; Otávio e Be
nedita levantados para Mamuiawuge Eceba chamam de "iedaga" 
a Benjamim, um Mamuiawuge Eceba remawu, etc. 

os Ie remawuge, segundo Raimundo do Meruri, sao os "titu
lares das casas", os encarregados de zelar pelos assuntos de cada 
choupana por intermédio da outor~acao ~e Ie-mage, de ba e ~e 
aroe maiwuge. Os le remawuge sao considerados como os mais 
antigos, velhos e melhores do que os le iwage que, tend~ vind~ 
depois, sao mais novas e de pior qualidade: Oca K~dureu e o p~
meiro e verdadeiro nome de Noapaiepa, gente do cla dos Baado3e
bage Cebegiwuge menos importantes; Porireu é le remawu de 
Kaigu. Consequentemente, os Noapaiepa e os Kaigu devem tra
tar de "iedaga-mage'' os representantes de Oca Kudureu e os de 
Porireu vistos como mais velhos e anteriores. 

Se lembrarmos que o termo "iwagedu" é sempre aplicado aos 
inais novos e fracos, todos os Boe acabam sendo "impuros", já que 
todos possuem um iedaga, homem mais velho do seu clá. Além 
disso, todos os Boe acabam sendo "iwage" quando, sob a forma de 
defuntos, pertencem a um homem irmáo das suas maes de aroe. 
A "pureza" representa antes um ideal a ser atingido, poucas ve
zes concretizado no contexto das aldeias. 

Um indivíduo pode ser visto como mais ou menos puro, se
gundo se comporte de modo mais ou menos adequado ao seu 
status. Evidentemente, a conduta mais adequada é demonstra
da :por aqueles que, nascendo de mulher Bakorokudu, tero opor
tunidade de serem treinados desde a tenra idade pelos seus pa
drinhos Bakorokudu, a fim de poderem substitui-los em suas f~
~oes. O mesmo se aplica aos baire. Segundo Airugodo, os. ba1re 
do passado eram "baire verdadeiros" porque sabiam respe1tar a 
rigorosa etiqueta do poguru. Em contrapartida, os baire da atua-
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lidade sao "fracos" porque nao sabem mexer com o bope: Mané 
Kuje foi brincat de bari e acabou morrendo; Cirilo, bari, sofreu 
·grandes lesóes físicas; Kadagare perdeu muitos filhos (2); os dois 
baire maridos de Maria Kuduge morreram envenenados; o próprio 
Airugodo nao conseguiu relacionar-se com o bope. 

José Kadagare, pouco eficiente como bari, adquiriu grande 
prestígio no Córrego Grande porque estuda com Cuabori, a fim 
de poder substitui-lo como Boe eimejera. Kadagare é de origem 
Bokodori mas ocupa o lugar de Arua, bem mais a oeste, junto a 
Bakorokudu. Transformou-se em homem importante pois soube 
aproveitar as oportunidades que se lhe apresentavam, sobrepujan
do ao Arua Valentim que sabe menos do que ele. Dado o seu pres
tígio, nao se ventila o problema de sua pureza. O mesmo se passou 
com Cuabori que, ocupante de choupana Baadojeba Cobugiwu em 
1964, conseguiu firmar-se como Bakorokudu, Baadojeba Cebegiwu 
(2, Tugo Paru, 1964/1965). 

Crocker interpreta as transferencias como conseqüencias do 
decréscimo populacional. Ao nosso ver, estas foram apenas exacer
badas, mas nao criadas pelo contacto pois existiam desde os "áu
reos tempos" associados aos grandes heróis que adotavam Kayapó, 
Koroge e Kaiamodoge. A polemica da pureza representa, na ver
dade, um ingrediente indispensável a própria consolidac;ao da auto
ridade dos iedaga-mage, valioso artifício que autoriza a interferen
cia nos assuntos das choupanas. É em nome de sua "pureza" que 
os Ie remawuge podem exigir a primazia sobre determinado lugar, 
previamente ocupado por um impuro. Se chegar a aldeia do Córre
go Grande um Bakorokudu verdadeiro capaz de desempenhar bem 
o seu papel, terá o direito de representar Bakorokudu no lugar de 
Garcia que passará a tratá-lo como "iedaga" e deverá obedecer-lhe. 
A pureza ocorre apenas em condi~óes demográficas ótimas, já que, 
envolvendo sempre relac;óes entre ambos os partidos, só pode haver 
um Bakorokudu verdadeiro se houver um verdadeiro Baitogogo que 
l~e possa dar todas as insígnias a que tem direito. Tais condic;óes 
sao bem pouco freqüentes, pois as aldeias variam muito segundo 
a representac;ao numérica dos clas (2). Este desequilíbrio nao nos 
parece conseqüencia recente do contacto (2), ao menos do que se 
pode deduzir dos nomes das aldeias. 

Os acidentes geográficos possuem denominac;óes de acordo 
com as espécies animais ou vegetais mais freqüentes da área (1: 
871, 923). Os nomes das aldeias, por sua vez, se inspiram no ambien
te natural (1: 516). Conseqüentemente, as aldeias sao associadas a 
Boe codific~d~s sob a forma de determinadas espécies clanicas. Ape
sar de per1od1camente mudadas, as aldeias nao mudam os seus 
nomes (2), conservando-se inalterado o predomínio ideal de um 
dos clas cuja espécie vai dar nome a aldeia: Arigao Bororo, aldeia 
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do cachorro, aroe dos Iwagududoge; Nabureri Bororo aldeia do 
morro da ararapiranga, aroe dos Aroroe; etc. (1: 97, a11'). Segundo 
Crocker, a transferencia de um indivíduo ou grupo para urna outra 
aldeia equivale, por vezes, a subir ou descer em posi~ao de prestigio. 
Na falta de representante adequado, o recém-chegado pode vir a 
desempenhar papéis cerimoniais de relevancia se tiver as quali
dades para faze-lo (cf. Crocker: Mané Kuje que sendo um simples 
Aroia Kurireu em Tugo Paru chegou a desempenhar o cargo de 
Tadugo em Córrego Grande - 2). O indivíduo geralmente aban
dona a sua aldeia natal quando, tendo sido envergonhado pelos 
seus chefes ou tendo brigado com os seus iorubadarege, procura a 
sorte em outra comunidade (Airugodo, C.G. 1970). 

A diversidade dos arranjos das aldeias, expressa pela diversida
de de suas denomina~óes, adquire, portanto, um valor funcional 
pois dada a facilidade de assimilac;ao do visitante, resumida ao in
quérito dos chefes, a oferta cerimonial de alimento e choras, abrem
se novas alternativas de vida social. Em suma, o conteúdo dos no
mes das aldeias Boe nao implica apenas no funcionamento de urna 
única aldeia local, cujo fundamento é representado pelo poguru 
associado ao bope e ao ba, reconhecido e temido pelos habitantes 
de todas as aldeias do território Boe. 

3.2.2 - Sub8tituigóe8 

Em termos ideais, segundo a divisao interna do bai mana ge
jewu, cada cla tem direito a dois representantes: um iedaga Co
bugiwu e outro Cebegiwu. Assim, o cla dos Apiborege tem direito 
a ser representado por um Boe Kurugugwa e outro Boroge, irmaos 
de prestígio diverso. Todavía, nem todas as aldeias possuem gen
te de Boroge ou Kurugugwa e nem todas possuem representa~áo 
Apiborege dentro do bai mana g.ejewu. No Córrego Grande por 
exemplo, nao havia representa~ao dos Kie (C. Grande 1970, vide 
fig. 3). 

Os lugares dentro do bai mana· gejewu e do bororo sao. demar
cados segundo os homens presentes a reuniáo. Exige-se apenas 
que os lugares junto a emenda entre Ecerae e Tugarege sejam sem
pre ocupados pelos representantes de maior prestígio. Idealmen
te, Akaruio Bokodori, chefe mais importante dos Baadojebage Co
bugiwuge, deveria estar na frente do grande chefe Boroge, Apibo
regedo, e, Bakorokudu, chefe máximo dos Baadojebage Cebegiwu
ge, na frente de Baitogogo, Aroroedo (Airugodo, C.G. 1970). Mas, 
se Bakorokudu nao estiver, deverá ser substituído por Arua, seu 
irmáo menos importante que deve ficar na frente de Birimodo ou 
Aturua se nao estiver Baitogogo. o ponto de referencia fixo para 
todo o arranjo dos lugares é sempre representado pela emenda en-
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tre Ecerae e Tugarege, lugar d? tete-a-tete dos repr~sentantes ma:is 
qualificados de ambos os par~1dos. O p~rlamentar1smo ~nt~e · am
bos os partidos, sempre mediado pelos iedaga-mage ma1s impor
tantes, reverte .em solu~oes de consenso válidas para todos os mem
bros da comunidade. 

. As substitui~oes sao preferencialmente feitas dentro dos clas. 
Um Baadojeba Cebegiwu deve ser substituído por outro Baadoje
·ba Cebegiwu, seu irmao menor; um Iwagudu preto deve ser subs
tituído por outro de menor prestígio ou de outra cor; um Akaruio 
Bokodori deve ser substituído por um Mamuiawuge Eceba ou en
.tao um Jerigi Otojiwu, etc. É apenas no caso da inexistencia de 
homem apto de mesmo claque se escolhe um membro de cla adja
cente, fato também observado com rela~ao as cerimónias de nomi-
na~ao. · 

As substitui~oes visam compensar as oscila~oes demográficas 
e dar continuidade a vida cerimonial, principalmente por ocasiao 
. do funeral: 

No funeral, negócio de comer e dan~a Aroe Ereru, manda · Ba-
. · · korokudu. Nao tendo Bakorokudu,-vai Arua. Nao tendo Arua, 

vai Kurugugwa Etoiagare. Nao tendo este, vai Ecerae Ekena
wu, e, nao tendo este, vai Noapaiepa. Só quando nao tiver os 
outros, vai Bakurere. Para fazer o aroe ó (socó = espécie dos 
Baadojebage O Cerae e Boro Cerae, irmaos menores dos Bako
ro Cerae), se nao tiver O Cerae Boro Cerae, en tao pode chamar 
um Bakoro Cera_do para mexer com aroe (Airugodo, C.G. 1970). 

..• 

As substituic;oes ocorrem também por ocasiao do morí quando 
devem ser providenc.iados os enfeites para o cac;ador: · 

Nao estando Kaigu, se alguém . do lado Tugarege, fizer morice 
para Kaigu, eu posso fazer enfeites dele para ele (Airugodo 
possui o le Cibae Ekudawu do cla dos Bakodori, o que lhe· dá 
este direito). Algum Tug~regedo fa,.~endo morice para nós (Ba
adojebage Cobugiwu Jerigi Otojiwu), aí nao estando nós (nao 
havendo representante apenas urna ou duas coisas dele (Airu
godo, C.G. 1970). 

·Os iedaga-'mage de mesmo cla e clas adjacentes interagem por 
motivos cerimoniais decretados pelo Baadojeba. Trata-se de :rela
c;oes entre desiguais, pois as diferen~as de patrimonio de nomes e 
. enfeites· expressam. diferen~as de conduta humana. Os iedaga
mage menores, vermelhos ou mais novos sao geralmente represen
tados por guerreiros: Jerigi Otojiwu, menos importante do que 
Akaruio Bokodori, gostava de brigar: lutou contra os Koroge. e 
contra :Noapaiepa · (1: 274-287). J'á Akaruio ]3okodori, . .irmao maior, 
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doente e pregui~oso porque era mais velho, sempre mandava Jerigi 
Otojiwu fazer as coisas; Birimo.do e Aroia Kurireu, irmaos .meno ... 
res de Baitogogo e de Tadugo, sao considerados "polícia" e "briga
dores" lutando contra os Kaiamo-doge (la: 30-77; Hartmann, Me
ruri 1971; C. Grande 1970). Esta característica torna-os menos do 
que os seus irmaos maiores Baitogogo (o que gostava de ficar den
tro da· choupana, o bai mana gejewu, cf. la: 1190) e Tadugo, "gen
te calma". Do mesmo modo, Kurugugwa "verdadeiro" é mais do 
que Kurugugwa "ladrao", malandro, o seu irmao menor pois o pri
meiro é puro, autentico, o segundo impuro e falso. Os iedaga-ma
ge mais importantes possuem a capacidade de resolver os conflitos 
por meio das técnicas da oratória sem recorrerem a violencia. En
quanto os iedaga-mage mais jovens lutam e brigam fora da aldeia, 
os mais velhos discutem calmamente dentro do bai mana gejewu, 
donos dos segredos ligados· a vida e a morte. Ari, irmao menor de 
Meri, nao conseg.ue ressuscitá-lo após te-lo flechado, razao pela 
qual sofre grandes humilha~oes na aldeia. Incapaz de vingar-se 
por conta própria, deve esperar pela volta do seu irmao maior que, 
como mori, exigiu a puni~ao dos ofensores e a recompensa dos ami
gos de Ari (la: 1086-1101). Vemos que apesar de Meri roubar ao 
seu irmao Ari tirando-lhe pela troca os enfeites e as mulheres mais 
beles, os irmaos sao solidários nos assuntos do mori quando apare
cem sob a forma de Aroe (Ari, o ofendido) e aroe eceba (Meri, o 
vingador). 

Concluindo, os iedaga-mage de mesmo cla ou clas adjacentes 
devem substituir-se em nome do aroe (defunto, ofensa) que os afe
ta, a fim de garantir a recompensa ao aroe maiwu que, após a Iu
ta contra os barege, vem subordinar-se a um novo iedaga. 

As transferencias e substitui~oes tornamos sub-clase clas um 
assunto de escolha por parte dos entendidos. Na medida em que 
vale para os Boe o ditado "nomen est ornen", os nemes só podem 
representar oráculos benéficos para os seus portadores quando con
tribuem para a paz e a ordem da aldeia. A outorga<;ao dos Ie-ma
ge e Iebio-mage constitui valiosa técnica de manipula~ao política, 
exigindo o conhecimento profundo dos problemas que envolvem o 
ba (aldeia) adquirido por poucos, os que sabem, empenhados em 
colaborar para o funcionamento eficiente da aldeia. 

Os Ie-mage, na medida em que inspirados em enfeites, ceri
mónias e entrechos mitológicos bem específicos, nao se repetem 
com freqüencia impossibilitando assim a emersao da homonomia . 
Os nomes nao podem ser meramente "transmitidos" devendo, an
tes de mais nada, ser estrategicamente relembrados segundo o exi
ja o contexto específico da aldeia natal do seu futuro portador. 
Os nomes e títulos permitem a integrac;ao hierárquica de grandes 
contingentes demográficos, baseada inclusive na facilidade de co-
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municacao intercomunitária. Pelos nomes, permite-se a circula
cao de Boe entre as diversas aldeias que, criticando-se urnas as ou
tras, preferem se man ter espacialmente "esparramadas" (distribuí
das), a perpetuar brigas e dissensóes dentro da mesma aldeia. Tal 
situacao é descrita pelo mito do chefe Akaruio Bokodori e as Ta
bas Bororo, em que, dada a impossibilidade de se organizarem den
tro das regras do respeito mútuo, os Boe resolveram formar diver
sas aldeias distribuídas por vasto território (la: 258-261), mesmo 
estratagema utilizado para a solu~ao do conflito entre Jerigi Oto
JlWU e Noapaiepa. A distribui~ao espacial associada a técnica do 
"iedo" ( == outorgacao dos Ie-mage) representa um modo de solu
cionar os conflitos humanos, razao pela qual as fogueiras, esposas, 
panelas e choupanas sao cuidadosamente distribuídas pela perife
ria do círculo tracado em volta do bai mana gejewu visando impe
dir misturas e conflitos entre os seus freqüentadores. Tal técnica 
de "pacifica~áo pela expansao" é responsável pela imensa área 
ocupada pelos Boe por ocasiao dos primeiros contactos com o ci
vilizado, época em que floresciam os adornos, armas e potes de bar
ro fabricados com as matérias-primas obtidas por meio da explo
ra~ao de imensos terri tórios. 
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CAPITULO VI 

1. OS IEDAGA-MAGE E O SISTEMA DE RELACIONAMENTO: 
IRMAOS E NOMINADO·RES 

Cada ato de perfura~ao de urna crian~a implica na cria~áo de 
um nó indissolúvel de solidariedade entre alguns moradores de sua 
aldeia natal que, em nome da perfuracáo, exigem e dao solidarie
dade ao perfurado. Os le devem ser cuidadosamente ponderados 
em termos dos Ie-mage representados na aldeia, que, para ser de 
bom agouro, nao podem prescindir da coopera~ao entre um homem 
adulto e sua irma mais nova, pois nao há nominadores sem haver 
troca de comida e esta só pode ocorrer entre choupanas de partidos 
diversos. Imarugo, a cortadora do cordáo umbelical, nao mata a 
crian~a quando sabe que ela vai poder ser criada por um nomina
dor, tarefa esta que nao cabe aos pais porque estes apenas a ali
men tam, mas nao mexem com os aroe do cla. Exige-se que seja o 
homem o criador dos descendentes de sua irma, principalmente os 
de sexo masculino, herdeiros dos cargos que ocupa. 

Cada le envolve a solidariedade de dois pares de outros Ie-ma
ge pertencentes a dois pares de irmáos de sexo diverso, princípio 
básico para toda a teia de rela~óes humanas porque envolvem ho
mens ogwa-mage (pais) e iedaga-mage (tios maternos, homens 
mais velhos de mesmo lado) e mulheres muga-mage (máes) e ima
·rugo-mage ( irmás dos pais) . Os pares de irmaos dependem nao de 
la~os genealógicos, mas . da disponibilidade, na aldeia, de mulhe
res portadoras de Ie-mage considerados como sendo mais novos do 
que o do nominador. Rafael Ikajaka, possuidor de um título impor
tante, membro puro, nao pode viver em Córrego Grande porque 
nao possui "aredo", mulher irma que pudesse prestar-lhe servi~o. 

Cracker real~a que a maior parte das brigas entre irmaos de 
partido é relacionada com a sedu~ao recíproca das esposas (2). 
Todavia, a contenta mais importante e, por isto menos barulhen
ta, é representada pela disputa das mulheres irmas sem as quais 
nen.hum homem pode projetar-se no seio de sua comunidade, ra-
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zao pela qual a sua distribui~ao deve ser nitidamente regulamen
tada. As irmas sao diferenciadas em irmas mais velhas (itue-ma
ge) e irmas mais novas (ivie-mage). 

A classifica~ao das irmas e dos demais parentes depende dos 
seus iedaga-mage. Os le-mage nao sao engendrados pela estrutu
ra dos termos de relacionamento, mas preexistem a eles, razao pe
la qual de nada vale um bebe lebokwa, passível de ser extermina
do a qualquer momento, já que sao possui lugar nem parente. o 
fator antroponímico tal como foi proposto por Fabian as
sume grande importancia, raza.o pela qua! nao é possível 
entender o funcionamento do sistema de relacionamento comba
se apenas na estrutura da terminologia de parentesco, do modo 
como .. foi proposto por Lévi-Strauss (16a), Montenegro (7) e Cra
cker (2). 

Os irmaos mais velhos, imana-mage para Ego masculino e 
iwuri-mage para Ego feminino, possuem iedaga-mage mais impor
tante o~ antigo do que o das areme ·(plural de "aredo" = irma 
mais. nova) ou o dos inie (plural da forma vocativa de "ivie ime
d:U" .= irmao mais novo). 

· No Pirigara, Frederica lwagududogedo vermelha chama Be~ 
nedito de ."iV:'uri" (meu irmao niais velho) porque ·ele é de iedaga 
preto, ma1s importante do que o seu. No Meruri, Antonia Bo
kodori' lno Kuri chama Mariquinha Kaigu de "ituie" (minha irma 
mai~ velha) :porque ·Kaigu é iedaga ·lrmao mais ·velho do que lno 
Kur1. Em Corrego Grande, Antonia Buremoda chama de "ituie" 
~ Margarida e "iwuri" a Filipe· porque ambos sao Kie pretos, mais 
importantes do que ela que é Kie· .vermelha, dos miúdos. Filipé 
Kiedo preto batizou Alvina, filha de Antonia Buremoda, Kie ·ver
~elha. O seu neto, filho de Alvina, foi batizado por Canojó e Gar
~~a, Bakodori. Ino Kuri. e Baadojeba Bakorokudu, respectivamente, 
Ja que o seu f1lho, padnnho nominal da crianca, nao vive ria aldeia. 
~rptild.es, filha de Beatriz Meriribq, fol batizada por Cuabori, Noa
pa1epa, e Benjamim, Mamuiawuge Eceba porqu~ nao havia irmao 
mais.próx~~~ de sua mae . . o~ batizados de dada aldeia depende.ro 
da d1spon1b1lidade de certos iedaga-mage. Se nao houver irmao 
próximo, escolher-se-á outro iedaga adjacente, preferencialmente 
de mesma cor. Se este nao estiver, es'colher-se-á algum homem de 
iedaga pr?ximo de outra cor, irmaó maior ou menor daquele. No 
caso de nao haver nenhum homem de mesmo cla; recorre-se a ho
mens de clas adjacentes próximos:· se faltar Kie vermelho, Ino Kti
ri, dos Bokodori adjacentes, pode "atender"; se faltar Apiborege 
vermelho, Riedo Paiwoedo, pode "atender" (fazer a nominacao . da 
crian~a). Enfim, se nao houver, no ··momento, homem adequa
do d~e mesmo cla ou partido da mae da crianca, alguém do outro 
partido poderá fazer o batizado,. já que<;> que importa· nao é ama-=-
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· nuten~ao· dos ·limites :.clanicos··e ;sub-clanicos, .mas a obtencao; ·por 
intei:médio deste, de . um le, garantía a hospitalidade. no amb~to ·de 
-qualqner aldeia ·Boe. Evidentemente, .sob ponto de vista ·de outor
gacao; ~ada · cerimónia· de -nominacao envolve a -aglomera~ao de 
Ie,;mage·, os Ie•muga-mag~, os· le ogwa-mage., os le iedaga-mage e 

.os :Ie rimarugo-mage; ·apenas representados por muga, ogwa,. ieda
ga e imarugo .-presentes. por ocasiao da cerimónia d~ perfura~ao. 
';1;1~i~ _aglomerados de le-:-mage sao todqs mais velbos do que os le-
. ffi.á:ge_ ;recebi_dos· pela .crian~a, razáo pela qual esta. devé respeitar nao 
só ~os par~ntes'_ qlJ.~ p~~ticipa~am da cerimónia, mas também a to
~?s: o~}~.dí:ríduos p~rt~nC.~nt~s 3:? mesmo ieq~ga. d~stes. ~ ~erimó
n1a visa criar rela~oes de solldar1edade ~nt:r;e inC;I1v1duos que, repre
sentantes de diversos iedaga-mage, configuram embrióes ·de solida
riedade. interpar.tidária. de validade intercomunitária baseados em 
agl<:>,r.q.~i;ados de Ie-m~·ge hierarql:li~amente ordenados: qualquer re
pres~ntante le ogwa;. le muga,·Ie imarugo e le iedag~ é sempre mais 
velho ·do que o .de Ie imedu,. le aredu, le iwagedu e le iragb. Por 
exen:lplo, por ~ontingencias, Airugodo, filho de mulher Jerigi otoji
WU;:foi batizado por um·nomem Kaigu, razáQ pela qual ele vai cha
mar de "iedaga" a Lulu .Arigao .Koca, le de Kaigu, ·a Akirio Bororo 
Kejewu, outro le de Kaigu, e a qualquer outro le de Kai
·gu . qüe' pórventura . vier a . encontrar em algum momento 
'de sua. ·vida. O · · pai ·de Airugodo . é·· um · Kurugugwa, razáo 
pel~C qua! ele vai' chamar de "imarugo-mage" a Emília ·e. Ire
ne,. ambas mulheres Kurug2ugwa. Também chamará de ''muga-ma
ge:'' a . to.das as mul~eres -casadas comos ogwa-mage. Anita Boko-

. doi;L Kaigu Koe edugo, casada com Floriano Kiga Ki, Apiboregedo 

. Kurugugwa, é le muga de Airugodo, razao. pela qual ele nao pode 
.brin.car . com ela como o faz com Margarida, também. de Kaigu, 
que é clo . mesmo grupo_ CJb.ae (Airugodo - Cibae Ekudawu,· Mar
garlda ·do. Pobore - Cibae Erugo, ambos le de Kaigu) casada com 
Mari,é Piroj e, Iwagududogedo J akomea Atugo. 

. . . 

. /is imarugo-mage de Airugodo existem nao apenas em sua 
:aldeia natal, mas em qualquer outra aldeia pois e~ta é sempre 
cons.truída com base na divisao dos iedaga-mage. Se Airugodo che
gar a um· aldeia Boe, terá o direito de receber comida na casa de 
suas muga-mage. Joaquina, uma mulher Baadojebado Cebegiwu
do Arua, ·ofereceu-lhe comida pois, nao havendo mulher de Jerigi 
Otojiwu .Baadojebado Cobugiwudo representada na aldeia, é a ir
ma mnjs velhá de suá muga, já que Arua é sempre mais velho do 
·que· Jerigi Otojiwu. · Se nao houver nenhuma muga para alimen
. tá-lo~· :Airugodo poderá conseguir a comida das imarugo-mage. que 
devem recebe-lo como um filho de seu irmao. Todavía, Airugodo 
nao potj.erá dormir ·na choupana das muga-mage e das imarugo
niage pois isto é o privilégio dos ogwa-mage e iedaga-mage, razáo 
pela qual ele _ pousará no bai .mana gejewu. Conforme a situa~áo, 
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0 passeio de. Airugodo poderá estender-se por semanas, meses e 
anos, quando poderá ser escolhido paFa.. fazer algum mori que lhe 
dará direito a iebio e a fixar-se na aldeia hospedeira ocupando urna 
choupana da periferia. Ora, o mori vai garantir-lhe hospedagem 
na choupana do casal de pais rituais que, em nome do aroe, vao 
converter-se em seus Ie iedaga-mage e Ie imarugo-mage (la: 419, 
nota 26; 951, notas 7, 9 e 10; 953, nota 18; 955, nota 21). 

Airugodo nao pode dormir na casa de mulheres muga-mage, 
pois tendo recebido o ba. ( estojo peniano), dev~ do:mir na choupa
na do seu iorubadare, diferentemente de sua irma que, sem rece
be-lo fica morando na casa das muga-mage, podendo chegar a di
vidir ós cónjuges com estas. 

Diferencia-se entre homens e mulheres já que os primeiros sao 
expulsos para o outro lado, enquanto as segundas sao retidas pelas 
choupanas, razao pela qual sao perfuradas apenas por homens do 
outro lado (por ocasiao da perfurac;ao dos lóbulos das orelhas), 
nao o senda pelos homens do seu próprio partido, nao possuem 
"lábio" nem podem substituí-los nos cantos e demais técnicas de 
aroe transmitidas pelo lábio dos iedaga-mage. 

o núcleo de solidariedade inicial formalizado pela cerimónia 
de nomina~ao pode ser expandido ou substituído no decorrer da 
vida do indivíduo. No Meruri, Cajango Apiboregedo deu um nome 
seu, Ikuiemomo Coreudo, para Luciana, filha de mulher Bokodori 
Ino Kuri porque esta Ihe deu comida. Conseqüentemente, Luciana 
possui le Bokodori e le Apiboregedo. Também Erotildes, filha de 
Beatriz Meriribo, por sua vez filha de mulher Okogere, ,recebeu o Ie 
Cibae Emagado, Ie Bokodori Ino Kuri dado por Cuabori, um irmáo 
de. Beatriz pertencente a Noapaiepa porque ele foi alimentado com 
aroia kuru e kuiada kuru (bebidas preparadas pelas mulheres) pe
la avó materna da menina. Em contrapartida, David, Kai Kiga
dureu de origem Bokodori, está sendo criado por Margarida, sua 
mae adotiva (muga pega) pois Benedita, sua verdadeira mae, urna 
Bokodori Arogia, muito "levada" nao cuidava do filho que acabou 
pertencendo aos Kie. 

O arranjo inicial do núcleo de solidariedade é redefinido se
gundo as contingencias de vida de cada crianc;a que pode ou nao 
possuir urna máe mais ou menos empenhada pela boa fortuna do 
seu rebento. Assim, enquanto Rosinha Meriribo se empenha em 
"preparar bóia" e arrumar as coisas para o seu iedaga, Kadagare, 
Ismael ( filho de Alvina) leva o seu bolo para a casa do seu ieda
ga García, Benedita perde os direitos sobre o filho cuidado por Mar
garida, Kieredo preta, irmá mais velha de An~onia Buremoda, viú-

. va do finado Joaquim Aroia Kurireu, pai de Benedita. 
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Quando os iedaga-mage se revelam demasiado fracos para ga
rantir a sobrevivencia das crian~as, evita-se que voltem a ser esco
lhidos como nominadores para os outros filhos das mesmas máes. 
As mortes de crianc;as exacerbadas após o contacto como civiliza
do engendram um processo de selec;áo dos nominadores que serao 
tanto melhores quanto menos morrerem os seus nominados. Ai
rugodo batizou dois filhos de Amélia e ambos morreram. Já Cua
bori teve mais sorte comos seus nominados, o que, evidentemente, 
vai repercutir no cómputo geral do seu prestígio na aldeia. O ieda
ga é bom enquanto conseguir garantir a sobrevivencia dos seus le 
iwage que, em última análise, dependem da sobrevivencia dos seus 
portadores Boe. Af) aldeias transformam-se muito rapidamente, o 
que exige a procura de novos nominadores já que os antigos nao 
está.o mais presentes ou se revelam negligentes. Enquanto jovem, 
o indivíduo poderá procurar casa e comida na choupana do seu ie
daga ou de qualquer indivíduo irmáo de~te. Se ele nao tiver mae, 
poderá ser criado por alguma mulher irma ou tia materna. Se nao 
tiver pai, poderá ser tratado como filho por qualquer irmáo daque
le, que lhe dará hospitalidade em situa~oes de penúria ou dificul
dade. Evidentemente tal núcleo deixa de existir para os indiví
duos mais velhos que nao possuem iedaga ou imarugo porque, mui
to velhos, só podem lembrá-los pelos choras e cantos. Por isto, 
grande parte dos membros mais velhos da aldeia diz nao saber o 
nome do seu iedaga ou responde simplesmente "Iebokwa" (nome 
nao), porque já nao vive com os representantes dos Ie-mage aglo
merados por ocasiao da sua .-nomina~áo. Os velhos ou "kuri-doge" 
nao possuem mas sao os próprios iedaga-mage e imarugo-mage que, 
em troca de servi~os prestados aos seus afilhados, esperam ser cui
dados por estes. Assim, Manuel Pinheiro, Bakurere Rekobo, gen
te de Bakorokudu, é "iwuri pega" (irmao velho) de Rosinha e vi
vía em sua casa quando esta ainda era casada com Eduardinho. 
Maria Kuduge, Aroroeredo Kaboreu, vivia na casa do seu iwagedu 
Juquinha, Kaigu, filho de um irmao seu menor casado com Boko
dori. 

Nem sempre sao os parentes de mesmo lado os mais compade
cidos. Cajango Apiboregedo recebeu favores de Bokodori, o velho 
Joaquim Okogere, Baadojeba Cebegiwu, cego e viúvo, mora em 
casa construída atrás a de Margarida Coaca, Aroia Kurireu, irmi 
de Maria Kuje, sua esposa já falecida (2). Em suma, os velhos e 
velhas ficam a merce dos seus afilhados quer de um, quer de outro 
lado, ou alguém que, compadecendo-se deles, lhes traz comida, água 
e o mínimo indispensável a sobrevivencia. 

Se o nexo entre Ego e seus parentes clanicos, muga-mage, og
wa-mage, rugo-mage, é fundamentalmente expresso pelas regras 
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de distribui~ao do alimento, da hospitalidade e da sociabilidad.e, Ego 
e seus irmaós de mesmo sexo tendem a nao .faze-lo: Airugodo.:nao 
freqüenta Cirilo apesar de morarem em casas adjacentes. As .maio
res brigas sempre eclodem entre irmaos de clas ou casas próximas 
quando estes nao sao casados com mulheres de mesmo pai. . · As
sim, Garcia, Buiogo e José Upe, todos Baadojebage, mataram.Joa
quim Kiedo, irmao de Laurita, Kieredo pequena. Um dos mexeri
cos do Pirigara dizia que a mae de J·urema, urna mulher Noapaie
pa, morreu enfeiti~ada por um Kie vermelho. Outro afirmava que 
Joao Candido, Aroroedo, teria enfeiti~ado Almindo, Aroia Kurireu, 
Iwagududogedo. · 

Os irmaos homens de mesmo sexo sao nitidamente difetencia
dos, pois nao repartem a comida e nunca podem compartilp.ar .de 
mulheres parentes muito próximas, devendo procurá-las ~empre 
em lugares div~rsos. 

No caso deste conjunto de . irmas, p.ex., Maria Kuduge :come 
com Irena, esposa do seu iwagedu Juquinha, nao. com suas . irmas 
Joaquina, Judith e Jovita._ Brasil Apiboregedo Boroge vive na ca
sa de ·Margarl~a Ipo, sua esposa, longe de suas irmas e irmáos de 
cla (C. Grande 1970). 

As relac;;óes entre os irmaos de mesmo sexo sao tensas 'e for
mais, principaim~te no caso de irmaos -homens, os mais briguen
tos, razao pela qual devem ser confraternizados pelo mori -e pela per~ 
furac;;ao do lábio ·dos meninos quando se tomam sogros e genros, 
perfuradores e per~urados em nome de um mesmo aroe. Os· mem
·bros de mesmo clase tratam com termos de relacionamento diver".' 
sos segundo a natureza dos lacos que os envolvem. Empregam os 
termos imana / ivie (irmao maior / irmao menor) quando levam 
em conta as suas diferenc;;as de prestígio e patrimonio de enreites, 
os termos iedaga / iwagedu (nominador / nominado), quando con
sideram a relacao de aroe que recebido pelo iwagedu, por iritermé
dio do porodo. Esta diversidade de formas de tratamento entre 
membros de mesmo cla é apontada por Airügodo: .. -.: · " 

. ,. 

(Nocla dos Paiwoe) aturua .. (Paiwoe preto). é. mais do qu.e Meri
ri Baru (Paiwoe vermelho). Aturua chama Meriri Baru de· iwa
gedu e este o chama de imana ou iedaga. Todos os Kujagureuge 
chamamos Coreuge de iedaga- ou imana-mage e, todos osco;, 
reuge chamam todos os Kujagureuge de iwage. Por sua ·vez, 
Meriri Baru chama Meriri Aturua~ gente sua, de iwagedu ~ 

. este pode chamá-lo de imana ou iedaga . .A,turua tambéni cha~ 
ma Baiporo e Riedo ambos pretos de iwagedu que o ·chamani 
de iedaga. Aturua e seus iwage podem também tratar-se mu~ 
tuamente pelo termo "imeduia" (companheiro) (Airugcdo, C. 
G. 1970). . .. 
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(Nos clas Baadojebage) . Bakorokudu chama todos os Ecerae 
(representantes dos Baadojebage Cebegiwuge pretos) de iwa
ge, mesmo termo ·empregado para tratar com a sua gente (Ba
kurere, Qkogere, Kurugugwa Etoiagare·, Iturare) que o tratam 
de iedaga. Noapaiepa, Ecer~do, trata sua gente (Mekugo, Rea
oro, Bogia, Jurekajejewu) de iedaga 'quando eles sao mais ve
lhos do que ele e de iwage quarido sao mais novos. . . Ak.aruio 
Bokodori, chefe máximo dos Baadojebage de cima, chama de 
iwagedu a Jerigi Otojiwu. Este por sua vez chama de iedag.a a 
Akaruio Bokodori, Bokwarebo e Mamuiawuge Eceba, chaman
do de ivie, iwagedu a sua própria gente (Ki eceba, Boro Ekiga 
e Kuwo Jari) que o chama de imana ou iedaga (Airugodo, 
C.G. 1970). 

Entre homens, falar de irmaos (imana-mage/ivie-mage) im
plica em ressaltar diferenc;as de prestígio enquanto, entre mulhe
res, os "iwuri-mage" (irmaos mais velhos) sempre diferenciados 
dos "ime" (plural de imedu (ivie imedu) = filho, irmáo mais no
vo) representam sempre fonte de solidariedade, convergencia de 
interesses, pois sao os iedaga-mage dos seus filhos (Airugodo, C.G. 
1970). A aproximacáo entre irmáos se dá apenas por intermédio 
do mori ou da cerimónia de nomin~áo quando passam a dividir a 
mesma mulher. Para o nominador ela será uma irmá mais no
va, enquanto para o nominado ela será urna mae. No mori para 
o pai de aroe, será urna esposa, para o filho de aroe, tima mae-so
gra. A partilha desta irma-mae-esposa é mediada pelo aumento das 
.diferencas de idade/prestígio e pela diminuicao das diferencas de 
espac;o social pois nominadores e nominados podem conviver como 
sogros .e genros/noras sob o teto de urna mesma choupana. 

, As relac;óes irmao maior /irmao menor e nominador /nominado 
nao sao mutuamente exclusivas, devendo ser entendidas no con
texto cerimonial associado a cada indivíduo, razaó pela qual tam .. 
bém nao é possível apontar mais do que preferencias de soiidarie
dade. Estas sao sempre construídas nao a partir de Ego indivíduo, 
.mas a .partir de Ego portador de Ie-mage que "descendem" nao de 
um, mas de dois casais de Ie-mag.e (le muga casada com Ie ogwa, Ie 
iedaga casado com Ie imarugo). Dada a variabilidade dos arran
Jo.s dos aglomerados de Ie-mage associados a cada cerimónia de 
pomina~ao também nao é viável falar de prescri~óes matrimoniais, 
mas apenas de certas preferencias já que o destino de ca<;la Boe é 
ponderado sempre em termos da variabilid~de do contexto de vida 
da aldeia em que vive. 
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" 2·. AS ALIAN~AS MATRIMONIAIS 

As alian~as matrimoniais dos Boe tem sido interpretadas com 
base na elabora~ao formal dos termos de relacionamento indepen
dentemente de quaisquer considera~oes do seu conteúdo. Excetua
se a primeira contribui~ao de Lévi-Strauss (16) em que o autor 
faz referencia a hipótese de que os nemes, Ie-mage no caso, pode
riam constituir classes matrimoniais. O autor nao voltou a se 
preocupar coro o problema, mas enfatizou as dificuldades ligadas 
a elabora~ao dos dados Boro ro a partir da análise formal da sua 
terminología de relacionamento (16a, 42). Tais dificuldades se li
gam ao emprego flexível dos termos de relacionamento demonstra
dos por Cracker (2) que o considera "inconsistencias" necessárias 
ao bom funcionamento do sistema. 

Em termos da análise da terminología, os Boe se caracterizam 
pelo casamento entre primos cruzados bilaterais. Segundo Cracker, 
uro hornero casa coro a filha do seu tio materno enquanto a mulher 
casa coro o filho da irma do seu pai (2). Conforme Lévi-Strauss e 
Montenegro, as alian~as se baseiam no critério da idade relativa 
dos irmaos de cla. Assim, os homens casam com urna irma mais 
m~a do seu pai ou .com a filha da irma mais velha do mesmo, en
quanto as mulheres casam com o filho do seu tio materno ou o 
filho do seu irmao mais velho (16: 281-293; 7: 19). Lévi-Strauss 
concebe o funcionamento da sociedade Boe sob forma de tres gru
pos endogamicos ("os de cima/os do meio/os de baixo"), nao con
firmados pelo material porque as categorías nao constituem grupos, 
mas índices de prestígio relativo e as preferencias matrimoniais 
seguem o caminho dos enfeites de penas (vermelhos/ pretos), cuja 
distribuicao nao coincide coro o critério da localiza~ao no espa~o 
do modelo da aldeia. Além disto, esta teoría se fundamenta na in
terpreta~ao dos termos de parentesco construídos a partir de Ego 
indivíduo, deixando de considerar o fator dos nomes. Cracker, 
apesar de ressaltar a importancia do prestígio social, persiste na 
interpreta~ao do sistema de relacionamento Boe, através da ela
bora~ao formal dos termos de relacionamento. Aponta a grande fle
xibilidade da aplicacao dos termos que, conseqüentemente, redun
dam ero grande flexibilidade dos arranjos matrimoniais concluin
do que os Boe sao inconsistentes nao apenas quanto a aplicacao da 
terminologia de parentesco mas também quanto a descri~ao dos 
modelos de nemes da aldeia, ao seu ver "confusóes" ideológicas. 

Quer nos parecer que os Boe sej am menos confusos do que o 
revelam tais afirma~oes. Se lembrarmos da diversidade de formas 
de tratamento entre os irmaos, notamos que a utiliza~ao dos ter
mos, variável no tempo e no espa~o, adquire precisao quando en
dida a luz do processo de outorgacao dos Ie-mage. Chamarei de 
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''iogwa" (meu _pai) apenas os representantes de mesmo iedaga do 
homem que providenciou a baragara e o kiogoaro necessários a mi
nha cerimónia de nominacao, de "muga" ou "muga pega" a mu
lher que me alimentou, de "iedaga" o homem que me perfurou e 
levantou, etc.: Alvina, filha de Buremoda Kieredo, chama Samuel, 
marido de sua tia Margarida, de "iogwa pega" porque f oi criada 
por ele; Amelinha, filha de Baporogo é "muga" de sua própria ir
ma porque a amamentou. Importa ressaltar a~oes solidárias de 
quem quer que seja que, sempre associadas aos Ie-mage do agente, 
envolvem nao rela~oes de parentesco entre indivíduos mas cone
xóes de solidariedade entre nomes e títulos, expressáo de aglome
rados de indivíduos, variáveis no tempo e no espa~o. Os Ie-mage 
náo constituem meras conseqüencias de processos abstratos de des
cendencia ou de alian~a esquematizados pela estrutura da termi
nologia, .mas constróem no tempo e no espa~o, o sentido da vida 
de cada Boe. Este nominado por determinado iedaga adquire o 
direito de aplicar os termos de parentesco a grande número de in
divíduos, que nao se limitam a sua aJdeia natal mas se encontram 
espalhados por todas as aldeias Boe e que, em fun~ao dos seus Ie
mage, lhe devem hospitalidade. 

Existe forte correla~ao entre varia~oes residenciais e varia~óes 
matrimoniais: em 1964, Mané Kuje, Aroia Kurireu, estava casado 
com Juanita Oca Kudureudo Noapaiepa (cf. Hartmann e Cracker); 
mudados para Córrego Grande, Mané Kuje casou coro Baporogu, 
atual esposa de José Kadagare (1970-71); Vanilde, filha de Juani
ta, esteve casada, em 1964, no Tugo Paru, coro Valentim que, após 
mudarem para Córrego Grande, acabou casando primeito com Car
melita Paiwoeredo, depois com Emília Kurugugwa que tinha estado 
casada com Severino Bokodori ero Tugo Paru; Judith e Jovita, ir
mas Aroroe Mano Kurireu, nao se gostam, o que fez com que Ju
dith acabasse saindo da casa e fosse morar por algum tempo na 
casa do seu iedaga Samuel e casasse com Joao Comprido indo mo
rar na casa de Anita, sua imarugo, irma mais velha do seu marido 
Paiwoe preto; Rosinha Kiogoda Meriribo, tendo sido expulsa da 
casa do marido Eduardinho, acabou morando na casa do seu pa
drinho Kadagare e, como nao houvesse Aroroe disponíveis na al
deia, acabou casando coro Oto Celestino, um Bokodori Ino Kuri, 
tal qual o seu iedaga que é casado com Maria Baporogu Ino Kuri 
(C. Grande 1970). 

É por intermédio do seu iedaga que o indivíduo pode alterar o 
sentido da sua vida e alcan~ar novos cónjuges. A distribui~ao re
sidencial é fomentada pelas mortes e brigas, tempo de ofensas 
(aroe), tornando necessária a separa~ao dos antagonistas. Estes 
representados, na maioria das vezes, por irmaos de mesmo sexo, 
menos diferenciados pela idade e pelo prestígio, devem ser ni ti da· 
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mente classifi~ados em vermelhos e pretos, grandes e pequenos, 
etc., pois devem conviver por mais tempo do que os membros de 
gerac;;óes diversas (pais, maes, sogros, sogras / · filhos, sobrinhos, 
afilhados, netos). Conviver por mais tempo impli~a ·em maior· dis
persao residencial, enq~a~to. conviver por menos tempo ~~~rreta 
a possibilidade da co-res1denc1a, tal como ocorre entre nommadores 
e nominados que, interligados pelos mesmos aroe, tem apenas tem
po de se alimentar para falar dos assuntos de aroe, sem tempo 
para "bate-bocas" ou brigas toleradas apenas entre os irmaos de 
mesmo sexo e os cónjuges (2; Mano Kurireu, Sangr. 1970). · 

2 .1 - 1 edaga,-mage e matnüinhagens (le) 

o material de campo revela que é pouco freqüente a forma
cao de matrilinhagens expressas · sob a forma da homonomia, tal 
como é preconizado por Cracker (2). Verificamos que os irmaos de 
mesma mae e pai, além de receberei:n Ie-inage diversos, possuem 
também padrinhos ou iedaga-mage diversos recrutados entre re
presentantes de sub-clas, clás e partidos (cf. a perfura~ao dos ló
bulos das orelhas) diversos ao de muga, segundo as mudan~as re
sidenciais e altera~óes de status decorrentes de brigas, martes, nas
·cimentos que sempre envolvem altera~óes na presta~ao dos ser
vi~os. Dado o fato de que os Ie-mage se inspiram em espécies cla
nicas que codificam sempre rela~óes interpartidárias, a constancia 
de qualidades preconizada pelo conceito de "matrilinhagem" de
pende da . constancia de representa~ao de certos iedaga-mage de 
ambos os partidos, coisa bastante rara no contexto· fluido das al
deias. Os Ie-mage ·envolvem nexos de solidariedade de superclanica 
que, como vimos atrás, sao "refabricados" pelos entendidos segun
do as exigencias do Boe e-wa. 

. Encontraremos "matrilinhagens" quando estas forero viáveis 
no contexto da aldeia. A sua maior ou menor viabilidade decorre: 
1) da presen~a ou ausencia de representantes dos iedaga-mage en
volvidos por.certos Ie-mage; 2) do tempo mais ou menos longo.de 
residencia do casal em determinada aldeia já que ele possibilita 
.ter mais ou menos contactos com os seus moradores; 3) da dura• 
.bilidade das alian~as conjugais pois as mudan~as residenciais che
gam, .muitas vezes, a dispersar os cónjug~s que preferem unir-se 
a representantes de outros iedaga-mage. · ., 

Dada a maior estabilidade residencial entre máes e filhas con
sanguíneas (2), estas podem chegar_ a ter o mesmo nominador·~ 
Adelaide, filh~ de Juanita, foi batizada pelo mesmo nominador que 
,vai batizar o seu filho, Cuabori; Natividade foi batizada pelo mes
mo iedaga de sua mae, Meriri Baru. Todavia, náo. devemos. confun
dir a identidade dos outorgantes (iedaga-mage = tios maternos, 
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homens mais velhos do cla ou partido da crianca) com a das unida
des detentoras dos nomes pessoais de tipo Ie, igualmente denomi
nadas Iedaga-mage, e que podem ou nao ser os mesmos, segundo 
o permitam as condic;;oes de vida social das aldeias. 

Em suma, as "matrilinhagens" emergem apenas em condi
c;;oes demográficas ótimas, o que limita bast~nte. a u~ilidade d~s~e 
conceito demasiadamente sobrecarregado de imphcacoes genealogi
cas. Isto nao quer dizer que nao ocorram matrilinhagens genea
lógicas indissoluvelmente ligadas a ca-residencia entre maes e fi
lhas. o problema todo é que as n:atr!linhagens. genealógicas n~o 
funcionam como unidades de ref erenc1a para o sistema de relac10-
namento pois sao retalhadas segundo iedaga-mage que ordenamos 
descende~tes de um mesmo casal segundo as exigencias da sua co
munidade (vide Esquema 1) . 

2. 2 - 1 edaga.JlfYW,ge e classes matrimonia is 

Lévi_.Strauss sugere que· os Ie-mage poderiam constituit 'Cla~
ses matrimoniais (16: 278-279) . Estas podem ser definidas qo1!1o 
sendo o resultado da interacao de no mínimo duas patri ou tna
trilinhagens com um número arbitrário de matri ou patrilinha
gens, acarretando o fenómeno das geracoes alternadas (102: _ : 187~ 
195; 103: 73-77). . . 

A sugestao é bastante tentadora se lembrarmos que o fenóme
no .das geracoes alternadas já foi descrito por Colbacchini (3: 18-
20, 98). . 

.· Contudo o conceito é muito difícil de ser aplicado. A primeira 
· grande ·dific~ldade decorre do fato de se exigir a coesao de linh~
gens geralmente interpretadas pelos autores como ~~ndo geneal~
gicas e que., .m~srno quando. fictícias ( cf. 2), se bas~1am na C?~s1-
deracao de indivíduos concretos, nunca de categor1as ou pos1~oes 
sociais. 

Ora, os Boe nao constróem o seu mundo a partir da no~ao de 
um "eu" psicológico (98) ou grupal. Os levantamentos dos termos 
de relacionamento partero .sempre de Ie-mage e Iedaga-mage .. As 
relac;;oes individuais sao sempre concebid~s em termos d~ apelldos 
ou iebio-mage, nomes de morte, assunto hgado ~o BaadoJeba, nun
ca ao iedaga. O indivíduo existe apenas assoc1ado ao mundo dos 
barege, do bope e das choupanas ~a periferia . º!lde muga e ogwa 
váo obedecer as leis do poguru, a f1m de benef1c1ar o corpo do seu 
filhote demasiado fraco. Já onaregedu, o filho ritual, é forte. por
que tendo abatido urna fera, beneficia o corpo dos seus pa1s de 
aro~ estragados pelo luto. Em suma, o indivíduo ,existe ap~nas no 
mundo das relac;;oes místicas associadas ao bope, a f or<;a e a carne 
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ESQUEMA 1 - NOMES E MATRILINHAGENS 

Exemplo A - Núcleo de mulheres Paiwoe (C. Grande -1970) 

Exemplo B - Núcleo de mulheres Baadojebage (C. Grande -1970) 

Observa~oes: Notar as diferen~as entre os títulos levantados por 
Crocker (1964/ 1965) e por nossa equipe (1970). 

No exemplo A, notar as diferen~as de títulos entre 
os irmaos de mesma mae (Carmelita e Adelson, filhos 
de Natividade; Olinda e Alice, filhas de Carmelita; 
José Okwaru e Berenice, filhos de Ameliona). 

No exemplo B, observar que os Okogere de 1964 se di
ferenciaram em Meriribo e Arua em 1970. 
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associada aos bai-doge onde · é . preparada pelas mulheres e pelos 
baire. - Quanto mais nos . aproximarmos do· bororo e do bai man'a 
gejewu, ·mais se despersonifica~ ·os Boe que, a· medida em que aban
donam os bai-doge por meio-. das trilhas que levam ao bai mana 
gejewu, se transformam em aroe, seres que comem apenas coisas 
cozidas, nunca assadas, que cantam e fabricam enfeites de penas . 
E, o auge da despersonificacao é quando os grandes chefes sao elei
tos .pela aldeia e, independentem~nte de sua vontade pessoal, de
vem ·arcar com as pesadas responsabilidades dos grandes aroe. As 
rela<;óes entre os chefes se baseiam no prestígio relativo associado 
aos aroe por eles trocados que, como vimos atrás, formam comple
xa hierarquía de cargos cerimoniais. · O aroe Bakororo é o maior de 
todos pois implica nas cerimónias de inicia<;ao dos !pare e no Ita
ga (funeral) , exigido pelo bope. Os outros aroe ou espécies troca
das entre os partidos sao ordenados -segundo os -critérios da beleza, 
forca, .utilidade, etc. As relacoes entre os chefes representarn pois 
relacoes entre cargos cerhnohiais ou rel~<;óes de aroe sempre asso
c'1ados' aos io·rubadareg'e (os cunhados potenciais) . 

· · Encontramos um rico material a este respeito ·na "tábua das 
geracóes" (1: 432; la) que, para nossos propósitos, -deve ser rebati
zada ·com o nome de "tábua das rela~óes de aroe". Crocker inter
preta~a como sen do a represen ta~áo das origens genealógicas dos 
antepassá.dos Boe, razao pela qual critica os seus autores. Toda
viá, podemos observar que nao se trata aí de rela<;oes de descen
dencia já que, quándo surgem nomes de origem descónhecida, se 
trata sempre de nomes femininos. A tábua explicita nao as origens 
genealógicas (muga-mage, cf. 2) dos iedaga-mage mas a dinamica 
de funcionamento do sistema de aliancas de aroe cuja mola é sem
pre a rela<;áo entre nomes masculinos1 relegando, a segundo plano, 
os Ie-mage das ·mulheres ·meras ocupantes dos lugares associados 
aos seus le iwuri-mage. 

Dentro desta perspectiva, falar de matrilinhagens genealógi
cas é limitar -a análise ·a periferia da aldeia representada pelas 
choupanas das mulheres e, falar em classes matrimoniais é deixar 
de considerar que estas nao sao determinantes mas apenas re
flexo das alian<;as baseadas nos aroe, assunto de homem e de bai 
mana gejewu. 

A dinamica das aliancas combase nos aroe é bem mais con
sistente do que a das alian<;as matrimoniais. A primeira se expres
sa pelas cerimónias, cantos e enfeites possuídos pelos· iedaga-mage 
sempre espalhados em círculo. Ora, as classes matrimoniais sao 
tes de urna geracáo ocupam o mesmo lugar relativo do seu ascen
dente masculino ou feminino, formando linhagens por meio de re-
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presentantes mais velhos e mais novos de mesma posi~ao relativa 
dentro do contexto social (vide Esquema 2). No caso do Boe e-wa, 
observa-se que os parentes sao sempre distribuídos segundo um pa
drao bem estabelecido: os iorubadarege ou parentes de aroe ficam 
próximos, ao mesmo tempo em que sao distribuídos pelo círculo da 
aldeia. Há urna rela~ao direta entre as rela~óes de filia<;ao ritual 
e a localizac;ao dos clas: os Baadojebage Cebegiwuge sao filhos de 
Aroroe e pais de Iwagududoge, clas espacialmente contíguos; os 
Iwagududoge, filhos de Bakorokudu,, ficam perto dos pais de seus 
pais, os Aroroe, e olham para os Kie, os seus próprios filhos de aroe; 
Baitogogo Aroroedo e Butore Agadu, Iwagududogedo, sao pais dos 
Bokodori que, contíguos aos Kie, sao por sua vez contiguos aos Ba
adoj ebage Cobugiwuge, pais dos seus pais Baiporo e Kurugugwa, 
irmaos menores dos Apiborege Boroge, filho ritual de Akaruio Bo
kodori, chef e dos Baadojebage Cobugiwuge (vide Esquema 3). 

A distribuic;ao dos pais e filhos de aroe é bem mais complexa 
do que a das classes matrimoniais (vide Esquema 2), pois envolTe 
a noc;ao de espa~o ( acima, abaixo, no meio, próximo, afastado, do 
outro lado, vizinho, etc), nao considerada pelo esquema dicotómico 
das classes matrimoniais. As alianc;as Boe decorrem de relac;óes 
de aroe cujo funcionamento, além das diferen<;as de sexo e idade re
lativa, envolve também nuances de prestígio associadas aes aroe 
(pretos ou vermelhos, bons ou maus, grandes ou pequenos, puros 
ou impuros, antigos ou recentes) . Tal complexidade de critérios 
nao nos permite aproveitar o esquema demasiado simples das clas
ses matrimoniais, o que pode ser constatado a partir dos esquemas 
construídos com o material fornecido pela tábua das relac;óes en· 
tre os iorubadarege (vide Esquema 4). 

2 . 3 - Rela~oe.s de aroe ou alian9ais1 interpartidárias 

As relac;óes de aroe sao mais freqüentes e mais densas entre 
os iedaga-mage vizinhos a Bakororo (W) e mais raras entre os vi
zinhos a Itubore (E). Tal diferenc;a corresponde a diferencia<;ao 
entre irmaos mais velhos e irmaos mais novos, os primeiros mais 
ricos e influentes do que os segundos. E dentro de cada bloca de 
vizinhos, observamos que os representantes mais velhos (no Itubo
re: Akaruio Bokodori e Boroge; no Bakororo: Bakorokudu, Baito
gogo e Tadugo) possuem mais e melhores aroe do que os seus 
representantes mais novas (no Itubore: Kurugugwa, Baiporo e Je
rigi Otojiwu;· no Bakororo: Butore Agadu, Aromere). Os mais ve
lhos, tanto de Itubore quanto de Bakororo, tendem a fazer alian
c;as com iedaga-mage espacialmente mais próximos, o que acarre
ta um mínimo de movimentos no espac;o social. Já os mais ~ovos 
tendem a movimentos entre iedaga-mage muito afastados: Ikuiro-
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Esquema 2- CLASSES MATRIMONIAIS (3,102) 
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ESQUE~ 4 - A TABUA DAS RELAQOES ENTRE OS IORUBA-

DAREGE 
• 

LEGENDA: 

, 
10 homem ou mulher Eceraedo 

• ,homem ou mulher Tugaregedo 

Bakororo Oeste 

Itubore Leste 

~ rela~óes de aroe 

FONTE: Enciclopédia I: 432-433. 
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do, gente de Toribugu, do grupo de nomes derivados de Ikuie (es
trelas), aroel' associado aos imaturos, tem rela~oes com Kudoroe 
Ewuda, gente de Kudoro irmaos menores de Ki Bakororo, neto (iwa
gedu) de Bakorokudu Kudoroe Ewuda é ao mesmo tempo gente 
de Akaruio Bokodori, Baadojeba de cima, Kie preto e Baadojeba de 
baixo, verdadeiro "coringa" entre os iedaga-mage. Existem Ie-ma
ge que, pelo fato de serem pouco valiosos, tal qual o urucu, o fu
mo ou a cerimónia do buturori (pedras rituais) podem ser usados 
por muitos já que nao envolvem grande responsabilidade. Em con
trapartida, existem os Ie-mage muito valorizados e os títulos que 
devem ser cuidadosa1nente manipulados, pois envolvem os interes
ses de representac;ao de grande contingente de indivíduos. 

Os Bakororo-doge mais velhos possuem todos mais de um le es
posa, o que nao acontece com os Bakororo-doge mais novos talco
mo Ino Kuri e Kudoro, que devem repartir o mesmo Ie esposa Jo
rurodo do iedaga Bu to re Agadu, irmao menor de Tadugo, chef e 
mais importante dos Iwagududoge. 

o prestígio do iedaga cresce em proporc;ao direta a sua idade. 
Esta é medida em termos de aroe. Aroe maiores sao melhores e mais 
importantes do que aroe menores. Bakorokudu e Baitogogo aliados 
pelo aroe Bakororo sao os iedaga-mage mais importantes porque 
foram os primeiros que, dividindo entre si o aroe mais importante 
Meri, o Sol, fragmentaram-no sob a forma de tic;oes de fogo e es
tojos penianos gerando a técnica da distribuic;ao das choupanas, 
das fogueiras, dos nomes e dos enfeites, associada as func;óes de 
Bakororo, o grande chefe do poente. A antiguidade dos iedaga-ma
ge nao corresponde a um fluxo de tempo histórico mas representa 
o fluxo de tracas de aroe, necessárias a completa pacificac;ao e re
construc;ao das aldeias Boe. Sabemos que, em termos da sequen
cia descrita pelos mitos, os grandes heróis Baitogogo e Boroge fo
ram os últimos a aparecerem e, dada a abundancia dos enfeites 
que traziam, f oram chamados de "filhos" por Bakorokudu e Aka
ruio Bokodori (la: mito da concessao dos poderes). Segundo a len
da da inundac;ao (Jakomea Po), Meriri Poro fabricou enfeites ape-, 
nas para os Boe, filhos nascidos por último, enquanto deixou de 
faze-lo para os Barege, filhos nascidos por primeiro. Ora, os me
lhores sao sempre os últimos, pois o que está em jogo é o intrincado 
processo de tracas de aroe que, associadas aos bel os f ilhos ri tuais, 
consolidam a paz na aldeia. Nao poderá haver um Bakorokudu re
mawu, verdadeiro e forte, se nao houver um número suficiente de 
subordinados Tugarege que, por sua vez dependentes de outros ie
daga-mage Ecerae menos valorizados, devem cac;ar, pescar, tra
zer-lhe água e enfeites (la: mito dos Uwaboreu-doge). Faltando 
gente, Bakorokudu deverá pescar e cac;ar por canta própria sem 
comportar-se como os grandes donas dos maracás. Se Baitogogo 
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nao receber o aroe Tugo dos Iwagududoge, o aroe Aije dos Paiwoe, 
e nao fizer as viseiras com penas de japu substituindo as feitas com 
asas de gafanhoto, e nao outorgar as insígnias da chefia a Bakoro
kudu, Baitogogo nao representará o iedaga Tugaregedo mais im
portante, será "impuro" e "falso", e nao terá condic;óes de contar 
como apoio de todos os iedaga-mage do seu partido, condic;ao úni
ca para fundamentar o seu prestígio. Os aroe, enfeites e nemes 
possuídos por Baitogogo representam códigos de adesáo outorgados 
pelos diversos chefes clanicos da aldeia. Deixar de dar o aroe Tugo 
para Baitogogo que possui o le Tugare Makareu (abun1ancia de 
súditos, ou, literalmente, "tuF.·o + are" = dono das flechas em 
abundancia) é nao aderir ao bloca dos seus homens e frag'-'lentar 
a unidade do partido Tugarege. Do mesmo modo, um Bakoroku
du, sem receber Bakororo tal qual Garcia de Córrego Grande, me
ro aprendiz, pois o funeral da aldeia é conduzido por José Kada
gare Arua e Airugodo Jerigi Otojiwu, é nao reconhece-lo como che
fe digno dos iedaga-mage do grupo Bakororo, distribuídos por am
bos os partidos (Tadugo, Mano Kurireu, Birimodo, Kurugugwa, 
do lado dos Tugarege; Ino Kuri, K.ie Eceba, Akaruio Bokodori, 
Baigorodo, Iturare, do lado dos Ecerae, que: todos, possuem Ie-ma
ge inspirados no aroe Bakororo) . 

Pelos mitos vemos que a reconstruc;ao da aldeia é fruto e nao 
início dos empenhos dos chefes que, colando, cortando, perfuran
do aquí, acolá, tentam moldar o seu Boe e-wa tal qual um enfeite 
de penas do aroe eceba. O ponto central estratégico - o bai mana 
gejewu - mais baixo porque abriga gente de peso, os chefes da 
aldeia, corresponde a cabec;a duramente amarrada do portador do 
aroe eceba, o Boe eimejera, enquanto a periferia das choupanas 
bai-doge, mais leves e altas, correspondem aos parikos e pregos dos 
diversos chefes da aldeia. A coloca~ao do aroe eceba obedece a um 
conjunto ordenado de movimentos tal como acontece por ocasiao 
da reconstru~ao da aldeia que, iniciada sempre pelo bai mana ge
jewu, parte sempre do mori exigido pelos Baadojeb~ge. A fim 
de repovoar a aldeia com Boe e nao com Barege, Meriri Poro reco
locou "aí, acolá" filhos machos sobre femeas humanas dispostas 
em circulo e ordenadas segundo lados e bandos. Divididos em usuá
rios e fabricantes de armas, os Boe deixaram de usá-las entre si e 
passaram a combater apenas os Barege e Marege que vivem fora 
da aldeia. O mori é um assunto de poguru que, associado ao bope, 
permeia todo o sentido da vida do presente, do passado e do futuro, 
proclamado pelos Baadojebage e pelos baire que, fabricando o tem
po, pontilham de aroe a unidade indiferenciada do Boe e-wa, fa
zendo com que os seus moradores voltem a se comportar de modo 
adequado, relembrando, embora de modo precário, os feitos dos 
grandes heróis. Para os Boe, o tempo é sempre medido por aroe e 
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a vida se converte nos resultados variáveis da interac;ao entre Boe e 
bope que, resultando na criacao de aroe, ritmam as atividades de 
produc;ao e de troca. 

Dado o profundo embaralhamento das trocas de enfeites com 
as trocas de comida, nomes, fogueiras e mulheres, torna-se impos
sível dissociar a descendencia e o matrimonio dos assuntos ligados 
ao bope e aos aroe, já que estes envolvem modalidades mais ou me
nos apreciadas das próprias formas de conduta humana. O paren .. 
tesco e o casamento nao podem ser analisados forado contexto das 
nuances e modalidades implícitas a hierarquia dos aroe diferencia
das em "aroe marigudu" (alian~as antigas, velhas, boas) e "aroe 
maiwu" (alianc;as recentes, jovens, perigosas). As primeiras, me
nos perigosas, podem derivar os nomes das crianc;as enquanto as 
últimas, mais tensas, envolvem obrigac;óes de cac;a e de produc;ao 
de enfeites. E, para o mori, exigem-se animais mais ou menos di
fíceis de serem cae; ad os, mais ou menos valiosos, conforme o pres
tígio do defunto. Conseqüentemente, o parentesco e o casamento 
nao podem ser entendidos dentro de um esquema de referencia 
único, mas devem levar em conta as diferenc;as entre os iedaga-ma
ge que, associados com aroe qualitativa e quantitativamente di
versos, redundam nao em urna mas diversas modalidades de alian
c;as, o que se pode observar a partir das diferenc;as de alian~as en
tre irmaos maiores e menores, entre os Bakororo-doge, os ioruba
darege situados a oeste, e os Itubore-doge, os iorubadarege situa
dos a leste. Ver-se-á mais adiante que as exigencias de "exoga
mia'' partidária constituem assunto relacionado com as posic;óes 
de prestígio relativo dos iedaga-mage. Nao é possível entender o 
sistema de relacionamento Boe fora do contexto dos aroe, dos en
feites, da comida e dos nomes pessoais, aspectos que escapam ao 
tratamento formal baseado na terminologia de parentesco ·qtie, ao 
ver dos Boe, é sempre um assunto de iedaga-mage, de referencia a 
títulos honoríficos e nomes pessoais sempre manipulados em ter
mos do poguru dos habitantes de urna aldeia. 

3 . AS PREFERENCIAS MATRIMONIAIS 

Para os Boe, as rela~óes entre os iorubadarege sao sempre con
cebidas por intermédio dos "utawara" (cf. Cracker) ou "estradi
nhas" (cf. os Boe) que interligam os lugares ocupados pelos ieda
ga-mage envolvidos pela alian~a de aroe. Os "utawara" dele (o ca
minho) sao muitas vezes identificados como sendo preferencias 
m3:tri~oniais (1, 2, 3), o que nao é injustificado dada a grande va
lor1~ac;ao ~os lac;os entre iorubadarege que, prolongados pela· ge
rac;ao de f1lhos, tornam muito apreciados e convenientes os· casa-
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m:ntos co~ as iorubadarege areme (iorubadarege mulheres = ir
maes dos iorubadarege) . 

Os la~os entre ?S iorubadarege variam "segundo as varia~oes 
dos modelos das alde1as (cf. 1: 432, 450; 2: apendice p. 15, diagrama 
4 ; <?·Grand~ 1970~ Hart~ann, Meruri 1971). Existem "estradinhas" 
ma~ores, ma1s ant1gas, pisadas e melhores e "estradinhas" menores 
ma1s recentes, estreitas e de pior qualidade (Hartmann MerurÍ 
1971). ' 

Segundo Crocker, a no~ao de "casamento" entre os Boe dá me
nos enfase as relac;óes sexuais que nao implicam necessariamente 
e~ casamento, .~º q':e as relac;óes ,entre os homens envolvidos pela 
all~nc;a. As un1oes sao boas ou mas de acordo com a igualdade ou 
des1gualdade de prestígio dos homens envolvidos. Sao boas as re
lac;óes entre iorubadarege de mesma cor ou tamanho: vermelho 
com, vermelho, preto com preto, miúdo com miúdo, graúdo com 
graudo ( cf. Meruri e C. Grande) porque implicam na coerencia 
comas. troc~s d: aroe. Um ~nodowu (cf. Crocker: homem que casa 
com m1~ha irma) deve se.rv1c;os ao seu imedu (irmao da esposa) e 
ao seu iedaga (sogro, pa1 da esposa, tio materno). Deve cac;ar e 
pescar para o sogro e fabricar enfeites para o seu cunhado. Prefe
re-se um marido preto para urna mulher preta por que este deve 
ter o direito de "mexer" comas matérias-primas de melhor qualida
de. É mais lógico confeccionar enfeites a partir da matéria-prima 
dos animais que se tem direito a abater, do que daquela de animais 
cac;ados por outrém. Um homem Kurugugwa pode mexer com o 
seu gaviao caracaraí, depená-lo, confeccionar os kurugugwa usa
dos pelos h~mens Bokodori menos importantes, os seus iorubada
rege, mas nao pode mexer com o aroe eceba, patrimonio do seu ir
mao mais velho, os homens de Boroge. 

As preferencias matrimoniais sao concebidas em termos de 
um. equilíbrio de forc;as en~re os partidos. Um Kurugugwa náo de
vena casar com um BaadoJ eba ou um Kie. porque estes tem o direi
to de usar o enfeite do aroe eceba que Kurugugwa nao tem o di
reito .de. fornecer pois se o fizer, estará incorrendo na usurpac;ao 
dos d1re1tos de Boroge. Por outro lado, um Baadojeba nao deveria 
casar com um Kurugugwa, pois acabarla por transformar-se em 
mero Bokodori já que poderla receber apenas um kurugugwa. 

, Airugodo é enfático ao dizer que o que importa aos Boe náo 
e q~e as suas mulheres. casem mais ou menos certo. Importa é im
pe~1r que um Bokodor1 venha a usar um aroe eceba o que impli
car~a na falta de poguru pois os Bokodori, sendo aroe, jamais po
der1am fazer um funeral para si mesmos isto é usar um aroe ece-
b 'd ' ' a e cu1 ar de um aroe. Do mesmo modo, os Kie náo podeni ser Ki-
eceba, que é le de Jerigi Otojiwu (= matador, protetor dos Kie) 
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porque nao pode~ fazer mori para si mesmos, e os !pare (jovens) 
nao podem jama1s ser !pare Eceba, le de Bakorokudu ou !pare E1-
mejera, le de Baitogogo, chefes máximos dos Ime de ambos os par
tidos. 

Em suma, importa conservar a hierarquia indispensável ao 
complexo cerimonial vinculado ao mori e ao poguru representa
do pelas cerimonias de inicia~ao (nomina~ao e perfura~ao; a im
posi~ao do ba nao vem sendo mais praticada) e pelo funeral. Os 
Boe continuam nascendo e morrendo conforme os desígnios de 
Bakororo, embora tenham mudado de indumentária que, abolin
do a imposi~ao dos estojos penianos, continuam sendo usados 
nas ca~adas e nas reunioes de cantos do bai mana gejewu, princi
palmente por parte dos homens mais velhos. 

As rela~oes entre iorubadarege constituem afirma~oes de pres
tígio relativo entre um homem e seu cunhado. A idéia é a de que 
um homem vai "casar" ou "morar na casa" possuída por outro e 
nao a de que um marido vai ocupar a casa de sua esposa, o que se 
reflete nas seguintes expressoes: Mano Kurireu vai no Bakorokudu 
(isto é, homens de Mano Kurireu vao morar nos lugares subordina
dos aos homens Bakorokudu e, consequentemente, adquirir o direi
to de ocupar a esteira e a panela das mulheres que aí se encontra
rem) ; Baitogogo vai no Bakorokudu, etc. (cf. Hartmann, Meru
ri 1971) . 

O nexo entre os iorubadarege é estabelecido pelo akiró sem
pre dado em retribuicao ao mori. O matrimonio se insere no con
texto das presta~oes de servi~os cerimoniais entre homens que, an
tes de casar, trocam os aroe, formando urna única unidade de re
f eréncia integrada por doadores e receptores dos aroe. O homem 
vai na casa do seu iorubadare prestar-lhe os seus servicos fabri
cando os seus enfeites, gerando os seus iwage e irago-mage (afilha
dos) e alimentando os seus parentes (pai, mae e irma). Sem 
esta prestacao de servicos nao pode haver matrimonio nem pro
_cria~ao, coisa corroborada pelo mito "Quando Meri tomou a noite 
do Socó" (la): Meri mata os filhotes do socó visando ressuscitá-los 
apenas quando obtiver a noite possuída por seu pai. O socó pro
criou antes de ter dado aroe ao seu cunhado Meri que, aproveitan
do-se de sua ausencia, rasgou as bocas dos seus filhotes deixando
os mortos. Meri ressuscitou-os apenas em troca da noite ( quando 
amanhece, hora adequada para realizar a cerimonia de nomina
~ªº) esfregando-os com resina e colocando-lhes branca penugem 
(o mesmo tratamento feito com os bebes). A partir desta troca, Me
ri nao temeu mais a noite que passara a ser o seu aroe (subordi
·nado) e o socó nao temeu mais a Meri porque gritando "oó" (ono-
matopáica significando o próprio nome do socó) , Meri viria logo 
em sua ajuda fazendo a aurora (barogwa == o limite do céu) (la: 
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1104 - 1113) . Também no mito da concessao dos poderes de Bai
togogo e Boroge para Bakorokudu e Akaruio Bokodori, houve 
primeiro a oferta dos enfeites e dos aroe, depois a traca dos cón
juges e filhos segundo a regra "Ecerae com Tugarege, Tugarege 
com Ecerae, grandes com grandes, pequenos com pequenos" (la: 
130-137) . 

O humilde Paiwoedo Rubugu nao possuía riquezas para con
tentar o aroe aije que descobrira, pois Rubugu era pequeno de
mais para aroe tao grande do qual nao poderla tratar direito, o 
que seria de mau agouro. É de mau agouro (bope) deixar cair 
enfeites ou objetos , pestinados ao uso cerimonial na medida .em 
que implicara em falta de poguru com rela~ao aos aroe possuídos 
pela gente do outro lado. Nao há nada mais fatal do que descui
dar do aroe de um iorubadare que pode matar ou exilar o infra
tor (Airugodo, C.G. 1970), tal como aconteceu com Meri e Baito
gogo, ambos expulsos pelos filhos do outro lado (Karawoe e Ecogo) : 
Nas rela~oes entre os iorubadarege existe um padrao ideal expresso 
pelo termo "ieripo" - a justa medida (1: 606): Meri ao vingar a 
morte do seu irmao menor Ari, am~rra demasia~o forte o cinto 
ao redor do ventre de Okwa, o lobinho, que tinha devorado Ari, 
acarretando a ruptura do seu ventre; Meri, antes de abandonar a 
aldeia e exigir o seu morí, o bope u-ke, queixava-se aos seus filhos 
de que es tes o abanavam f orte demais com os seus abanicos fazen• 
do-o subir ao céu; Baturiku Kodojeba morreu porq.ue lhe passaram 
urucu nos cabelos em quantidade maior do que a e;xigida pelo mo
ri (la: 1034-1039, 1148-1149, 804-806). Pelo esquema ilustrando a 
desigualdade de status entre os iorubadarege (vide Esquema 5) po
demos observar que os casamentos tendem a exacerbar as diferen
<;as de status, já que um homem é sempre mais do que a sua are
do (irma) e as relacoes entre os cunhados se tornam cada vez mais 
instáveis quanto mais escaparem as prescri~oes de naturez~ ceri
monial, acarretando um progresso cumulat1vo de usurpa<;ao dos 
direitos alheios condenado pelo poguru. 

3.1 - Pretos e vermelho~ 

Em termos ideais, os Coreuge devem casar com os Coreuge e 
os Kujagureuge devem casar com os Kujagureuge. Por vezes, as 
preferencias sao também expressas pelos termos "mais" ou "me
nos": Boroge é mais do que Kurugugwa, por isto, nao é bom que 
case com Ino Kuri que é menos do que Kaigu. Tal critério corres
ponde a divisao Kurireu/ Kugurireu (grande / pequeno) porque os 
pretos sao sempre maiores do que os vermelhos. 

A divisao dos pretos e dos vermelhos deriva do sexo do animal 
clanico utilizado para a confeccao dos enfeites: os pretos, sempre 
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melhores, associados aos animais machos mais escuros e valoriza
dos do que as femeas, mais claras e menos vistosas. Assim, a pe
le da cabe~a do mutum femea, espécie dos Iwagududoge, é utiliza
da para a confec~áo de brincos utilizados pelos próprios homens 
Iwagududoge, enquanto os brincos fabricados com a pele da ca
bec;a do mutum macho sao mais valorizados porque usados pelos 
homens Baadojebage Cebegiwuge, pais dos Iwagududoge Tadugo 
(1: 427). Todavia, esta regra nao deve ser levada ao pé da letra, 
pois existem aves femeas tais como o japu, utilizadas para fabri
car os brincos dos Baadojebage, aves cujas penas sao utilizadas 
indiscriminadamente tanto de um quanto de outro sexo (araras, 
tucanos~ tucanu~us, gavioes) e espécies tais como os caracóis,, 
conchas, cocos e folhas de palmeiras, em que o critério nao assume 
relevancia. 

Importante é notar que as categorias Coreu/ Kujagureu ex
pressam um cómputo geral relativo ao complexo patrimonio de 
matérias-primas e enfeites de cada sub-clá cujas manifestac;oes va
riam segundo a espécie considerada. 

O branco (kigadu) da tabatinga usada para pintar os Aije
doge aroe e o branco da penugem utilizada para cobrir os agoni
zantes, criancas e jovens, estáo associados ao mundo das ofensas 
reversíveis. Um indivíduo que ofende u a outro pode, como mori, 
As Cibae (araracangas) aves dos Bokodori, sem cor, movidas pelo 
poguru, atiraram-se ao fogo do qual saíram lindas aves multicores, 
araras, ararapirangas, gavioes, lisos, riscados, pontilhados. Tam
bém os ossos do defunto nao devem ser deixados brancos após a la
vagem, devidamente recobertos com urucu e plumas multicores. 
Do mesmo modo, os lábios e orelhas perfurados devem ser enrije
cidos por meio de enfeites de diversas cores e formatos. 

Já o vermelho (kujagu, "sangue mesmo") é a cor das ofensas 
reversíveis. Um indivíduo que ofendeu a outro pode, como mori, 
pintá-lo com urucu; um marido que ofendeu a sua esposa pelo in
tercurso pode pintá-la no rosto e no carpo, tal como Ari ofendido, 
reconstruído a partir de pedacinhos de sangue por intermédio de 
seu irmao Meri. O vermelho é mais do que o amarelo ( ekereu = 
bonito) porque este, associado aos cachos de coco, aos olhos e a be
leza dos !pare, deriva das araras kuido, ave dos Paiwoe inspirado
ra do nome Kuidori (morro das araras pertencente a Meriri Baru, 
Paiwoe vermelho, e está ligado ao Ie Ekureu (nome dos Bokodori, 
aroe) pertencente a Kaigu e Ino Kuri, pouco valorizado porque 
pertence a ambos. O preto é mais do que o vermelho porque im
plicando na cor das pinturas feitas com genipapo e com restos 
carbonizados de vegetais, se ligam ao fogo e ao mundo dos "f artes", 
dos cac;adores que, comos rostos enegrecidos, vao cac;ar a onc;a por 
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ocasiáo do Aree E-meru (1:135), dos dan~arinos que quando pin~ 
tados de preto sempre representam aroe mais importantes no aroe 
etawujedu, e, do estojo peniano dos Kie que, todo preto, é levanta
do pelo bari por ocasiáo da cerimonia do badodu (1: 199, 639). 

O levantamento da cultura material mostra que os sub-clás 
sao pretos ou vermelhos nao porque todos os seus enfeites sejam 
pretos ou vermelhos, mas porque há urna maior freqüencia relati· 
va de coisas pretas ou de melhor qualidade para os Coreuge e de 
coisas vermelhas os de pior qualidade para os Kujagureuge. Exis· 
tem também outras categorias tais como "branca", "azul" (kawo
ru), "listrado" (akadu), "pintado" (atugo), etc., estatisticamente 
menos frequentes porque nem sempre associadas ao mundo das 
aves (referem-se a vegetais, frutos e peles de mamíferos) mas 
igualmente representadas no sistema de nomes. A "pretidáo" e 
"vermelhidáo", "grandeza" e "pequenez", "velhice" e "juventude", 
constituem critérios de classifica~áo social associadas a diferencia
~ªº entre "sujos, velhos, enlutados, sobreviventes" e "cor de san
gue, renascidos, ressurgidos, jovens". 

Nos mitos de Meri e Ari, o irmáo mais velho reconstrói ma
gicamen te o corpo do seu irmáo reunindo os restos do seu sang.ue 
encontrados na barriga dos que o devoraram, fazendo-lhe um no
vo tronco, novas pernas, bra~os e cabe~a por meio de galhos maio
res e menores encimados por um cupim das árvores e ressuscitan
do-o para voltar a lutar contra os inimigos. Contudo, morto Meri, 
Ari nao consegue ressuscitá-lo e deve esperar pela volta do seu ir
máo maior, a fim de poder vingar-se dos maus tratamentos recebi
dos (la: 1118-1137, 1086-1101). 

A vida cerimonial exige que determinados iedaga-mage de
sempenhem tarefas de maior responsabilidade do que outros. As 
diferen<;as de cor, tamanho e idade entre os iedaga-mage irmaos de 
clá decorrem dos encargos cerimoniais. Estes outorgados por in
termédio de Ie-mage e iedaga-mage se transformam em critérios 
de diferencia~áo de prestígio social que extravazam as lides ceri-
1noniais e se transformam em fontes de autoridade política dentro 
da aldeia, o que é corroborado pelo levantamento dos termos de 
relacionamento a partir dos mitos: "imana remawu" - irmáo 
maior mesmo, parente anciao de grande autoridade (la: 541, no
ta 18), título de respeito e deferencia (la: 115, nota 10); "tu-vie" 
- seu irmao menor, seu companheiro menor porque com autorida
de mais limitada do que a dele (la: 47, nota 34; 159, nota 34); "tui- ' 
edoga" - seu padrinho, irmao materno, título de respeito e defe
rencia (la: 113, nota 8; 1031, nota 13/14; 1051, nota 15/16; 1087, 
nota 4/5; 1129, nota 25); "iwagedu" neto; Meri usa esta expressao 
em sinal de superioridade (la: 975, nota 4; 981, nota 4; 989, nota 6). 
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Evidentemente, o tempo necessário ao aprendizado das ceri-
1nortias e demais técnicas de manipula<;áo dos aroe favorece aos 
homens de mais idade que, geralmente casados, possuem cunha
dos e sogros que podem treiná·los adequadamente para os cargos. 
Todavía, existem velhos desinteressados (o caso de Mano Kurireu) 
e jovens interessados (o caso do informante Raimundo do Me
ruri) que, por contingencias, podem receber educa~ao mais apri
morada e, "adiantados" nos estudos (Airugodo, C.G. 1970) aca
bam por se projetar como líderes de aldeia. 

Os grandes chef es sao sempre chamados de "iedaga-mage" 
nao porque sejam sempre de mais idade mas porque, sob ponto de 
vista de sua conduta, se assemelham aos grandes heróis que conse
guiram se eternizar pelos seus feitos imorredouros porque segui
ram as prescri~oes do poguru. Sem serem humanos, sujeitos a 
carne e as infra~oes, os iedaga-mage expressam a lógica das tracas 
e o oportunismo, coisa imitada apenas pelos indivíduos mais trei
nados ·que conseguem permanecer lúcidos e ativos no ambito de 
sua aldeía apesar de todos os estragos do seu corpo (trazidos pelas 
doenc;as e pela velhice). Mesmo assim, é curto o lapso de tempo 
de sua hegemonía já que, estragados e comidos pelo bope, os Boe 
'eímejerage se convertem em bireuge (mortos), todos enfeitados 
de penugem branca, tal qual os filhos fracos e feios, imoveis e fe
chados ao mundo que os rodeia (bi + reu = fechamento + o que 
tem, cf. 1: 270 "bi 3"), carregados por muga e representados por 
jovens !pare, os seus aroe maiwuges, que subordinados a eles ao 
tempo de suas vidas, passam a combate-los soba forma de barege 
desavergonhados. Os bireuge sao lembrados apenas após o longo 
sano do íebio quando, desfeitos os seus ossos e o cesto em que fo
,ram sepultados dentro do lodo, um dos seus nomes for escolhido 
para um novo corpo de crian~a que, para recebe-lo, deve abando
nar o carpo de sua mae e ser carregada, toda alva de plumas, para 
o meio do bororo iluminado pelo Sol, longe da choupana, dos ces
tos e das ~aixas maternos, lugares dos maus sonhos e do bope. 

3. 2 - Trooas de enfeites e trocas de cónjuges 

· P~~ ·intermédio da traca aki~ó feíta entre os iedaga-mage ioru· 
badarege, os homens passam a ter "bire'' o ·direito de receber urna 
esposa . (1: 275) e as mulheres, irmas dos iorubadarege, pas~am ~ 
ter '~koge" - o direito de receber amarraduras ( 1: 741) do . mari
do,' um iorubadare de seus iwuri-mage (irmáos mais velhos) . . 

· Póssuir urna esposa éter o direito místico do "oredo" - ·a pro
:!ria~ao;. quando o homen1 passa de consumidor a prc:>d~tor .da .c~r· 
ne e de -enfeites associados aos aroe. Possuir um· marido s1gn1f1ca 
preparar-lhe a carne e o peixe, carregar o seu filho, coletar os· seus 
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frutos, a lenh"a e a água, fabricar esteiras e potes e respeitar-lhe 
os enfeites guardados sob o teto de sua choupana. As mulheres, 
limitadas a freqüentar a periferia e as imedia~oes da aldeia, arcam 
com o transporte, do preparo e da manuten~áo daquilo que é pro
duzido pelo marido fabricando os utensílios_ necessários ao resguar
do do carpo - esteiras, usadas para o sano dos vivos e dos mor
tos cestos usados para transportar o alimento, a lenha e os os
sos' dos mortos, e potes usados para guardar a água, alimentar os 
filhos de aroe e tomar o vinho de acuri por ocasiao dos funerais 
quando ardem as fogueiras consumindo os vestígios do defunto. 
As n1ulheres, ao casarem, recebem amarraduras tecidas com fios 
de algodao, enquanto os seus iwuri-mage recebem flechas. Os en
feites da mulher senda de algodao, de cocos e carapacas de caracol 
(utilizados para a confec~ao dos koe) sao tecidos e perfurados, en
quanto os dos cunhados sao amarrados e colados, técnicas m~is 
freqüentes na confec<;ao dos adornos de penas. As me.smas tec
nicas sao utilizadas com rela<;ao aos seres humanos, po1s um ho
mem perfura o filho de sua irma após ter amarrado os enfeites e 
o ba no corpo do seu iorubadare. 

A traca de cónjuges nao se identifica a traca dos enfeites, a se
gunda mais estratégica a manuten<;áo do prestígio do iedaga. Os 
enfeites, baseados na obten~áo de matérias-primas adequadas, sao 
cada vez mais difíceis de serem confeccionados, enquanto os seres 
humanos podem, por. intermédio da técnica de nominacao, ·ser 
transferidos entre sub-clas e clas. O mundo dos homens é mais 
flexível do que o dos enfeites ligados a rígida hierarquía cerimo
nial. Os cónjuges devem alimentar-se mutuamente, processo in
terrompido apenas pelo Meriboe, o tempo das ca~adas, das pesca
rías, cantos e cerimónias proclamadas pelo Baadojeba, e pelo Ari
boe, tempo de abstinencia, apatia e ócio, ligado a menstrua~ao, ao 
parto e ao luto, sempre proclamados pela mulher. Esta deve dizer 
sempre quando tem Lua, vai nascer o seu filho ou vem o seu filho 
ritual (cf. Airugodo, C.G. 1970; la), a fim de impedir que o mari
do, sem mostrar vergonha, vá cacar ou comer carne na hora im
própria e possa recebe-lo coma dignidade de um enfeite. 

S .S - Aije rea (a divisáo entre os ¡w,rtid/JIS) e Utawara (re
l<u;óes entre os iarubadnrege) 

Dada a maior valoriza~ao dos enf eites de penas em detrimen
to dos confeccionados com garras, peles, bicos, unhas e dentes, no
ta-se que o boro (oferta de penas de gaviáo real ou gaviáo caraca
raí) constitui um tipo de traca mais estratégico do que o mori (ofer
ta de peles, garras, dentes, bicos e unhas), pois envolve todos os 
iedaga-mage medidos e comparados por intermédio de enfeites de 
penas maiores ou menores, fechados ou abertos, frouxos ou encor-
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pados, pretos ou vermelhos, vermelhos ou amarelos. Os iedaga
m~ge nao poderao ser comparados por bicos, unhas, peles e de
mais matérias-primas dos felídeos e dos tatus, demasiado simples 
em forma, cor, desenho e demais qualidades encontradas nas penas. 

Qs enfeites de penas do akiró sao ofertados e recebidos por 
membros de partidos diversos, fragmentando-os em receptores e 
doadores de enfeites. Todavía, se lembrarmos que sob o ponto de 
vista das denomina~óes sub-clanicas a divisao de tamanho e cor 
dos iorubadarege vale apenas para os Kie, que os Bokodori e Baado
jebage possuem enfeites vermelhos e pretos, mas sao internamen
te subdivididos segundo outros critérios de diferenci~ao (vide 
modelo do Meruri 1971, Quadro das Denominagoes Clanica8 e Sub
clanicas) e que todos os clas dos Tugarege sao invariavelmente 
divididos em vermelhos e pretos, vemos que as preferencias de cor 
atingem principalmente os Tugarege, especialistas dos enfeites. O 
mesmo nao acontece comos Ecerae que, exceto os Kie, sao subdi
vididos em Bokodori, Cibae, Okoge, Boro, Bakoro e O Ecerae e for
ma!rri um outro sistema de alian~as sobreposto ao das diferen~as 
de cor e tamanho, baseado na distin~ao entre aroes inteiros, o ta
tu, a araracanga, o dourado, o caracol, etc., de propriedades di
versas. Tal diferenciacao se liga ao status de "pai" desfrutado 
pelos Ecerae que, senda casados antes dos Tugarege, se especia
lizam menos em produzir enfeites, já que sao os especialistas dos 
cantos e dos assuntos ligados a comida. Portanto, se de maneira 
geral os "utawara" correspondem a preferencias ligadas a circu
la~ao de penas e de enfeites com elas confeccionados de um para 
o outro lado, existem também "utawara" intra-partidários, prin
cipalmente por parte dos Ecerae que, senda mais velhos, possuem 
maior número de alternativas matrimoniais do que os Tugarege. 

Dentre os Ecerae distinguem-se os "aroe", Bokodori, e os "aroe 
ecebage", Kie e Baadojebage. Os últimos tendo direito aos enfeites 
de melhor qualidade, possuem direito aos iorubadarege produto
res dos enfeites mais belos, enquanto os primeiros, menos presti
giados e eternos ofendidos, recebem apenas o kurugugwa apesar 
de terem criado todas as belas araras, gavióes, gar~as e aracari
pocas. Is to porque a divisao do f ogo associada a divisáo das cores 
e pinturas das aves (la: mito da queima dos Bokodori Ecerae -
536-563; Meri vingou Ari - 1086-1101) nao cabe a eles que mor
reram dentro da fogueira, mas aos Kie e Baadojebage que, usando 
o aroe eceba, podem comandar os funerais dos seus irmaos me
nores. Contudo, os Bokodori, apesar de menos importantes, cons
tituem o aroe a partir de cuja queima foi possível o surgimento das 
aves multicores que, em vez das toscas unhas do tatu, as tinham 
sob a forma de pe~as muito abundantes, multiformes e coloridas 
em suas asas. -Enquanto as penas sao sempre oferecidas entre o~ 
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partidos~ as unhas, sem este privilégio, também sao trocadas · en
tre os próprios Ecerae. Confeccionadas sob a forma de colares 
usados por Akaruio Bokodori, o chefe dos Baadojebage Cobugi
wuge, explicam a "utawara" entre este e Kaigu, o chefe Bokodori 
possuidor das unhas do tatu. O mesmo se dá entre Kiareware, 
Baadojeba Cebegiwu (o dono do grande chio do maracá) e os Kie 
pretos que, ofertando-lhe nao penas mas um grande maracá (ba
po) , se acunhadaram com este. Estas trocas intra-partidárias, 
apesar de pouco valorizadas, nao deixam de ter importancia pa
ra a compreensao do sentido das aliancas entre os iorubadarege 
que sempre valorizam os aroe e cerimónias do outro lado (Mano 
Kurireu, Sangr. 1970), associados ao mundo das penas mas nao 
impederri a existencia dé trocas intrapartidárias. 

No dizer de Cracker, a exogamia partidária constitui mais um 
ideal de vida do que a explica~ao das alian~as matrimoniais em
píricamente observáveis que dependem do entrejogo de diversos 
fatores (avaliac;ao das qualidades do indivíduo pois prefere-se ter 
um bom provedor a ter um mau iorubadare; preferencias indivi
duais mostradas pela mulher e prestígio relativo dos iedaga-rnage 
a que pertencem os cónjuges) . Segundo o mesmo autor, o casa
mento dentro do partido seria urna "sem-vergonhice" desaprova
da pelos aroe que acabam sempre trazendo infortúnios para o ca
sal. Tal ideal é reforcado pelo mito de Merirodo, mulher Kie pre
ta e Kuieje Kuri, homem Baadojeba Cebegiwu, cuja casamento 
comeca com urna "doenca" de Kuieje Kuri e acaba com a morte 
de Merirodo picada por un1a cobra, apesar dos intensos esfor~os por
par te do marido que, tal qual um Tugaregedo, ajudado por sua 
imarugo, tinha ca~ado as mais belas aves, suc;uaranas e oncás pa
ra o seu filho (la: 834-863). Contudo, a "sem-vergonhice" passa 
a ser legalizada com relacao aos iedaga-mage Akaruio Bokodori, 
Kaigu, Kiareware e Ki Bakororo, todos Ecerae, razao pela qual a 
explicac;ao das alian~as matrimoniais em termos de "metades . exó
gamas" é bastante insatisfatória. 

A diversidade entre pais e filhos entrecortada pela diversidade 
entre irmaos maiores e menores nao pode ser explicada· por padroes 
de preferencias baseadas apenas na considerac;áo das metades, tal 
como é proposto por Lévi-Strauss, Montenegro e Cracker. Dentro 
deste esquema, as alianc;as entre representantes de mesma metade 
passam a ser "anomalias" e conseqüencias da ruptura do sistema 
de alianc;as tradicional, releg.adas a segundo plano já que, apesar 
de tuda, predomina nao a prática mas a valorizac;áo dos casamen.;. 
:tos exogamicos. Ao nosso ver, o problema merece tratamento: mais 
.cuidadoso· pois, na prática, existe um grande número de casamen
:tos endogamicos do lado Ecerae e, em teoría, a legitima~ao~ por 
parte dos próprios Boe, de· certos casamen tos endogamicos ao ::mes-
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mo· partido. A incidencia destes casos de endogamia de metade 
nao pode ser desprezada em nome da manutencáo de conceitos 
já consagrados pela tradi~áo etnológica. Estes devem ser redefi
nidos ou abandonados quando implicam em relegar sistematica
mente como "exc~é>es" ou "rupturas acarretadas pelo contacto" 
os dados amplamente confirmados pela bibliografia e pela pes
quisa de campo. Ao contrário dos autores, resolvemos aceitar os 
casamentos endogamicos nao como anomalias, mas como mani
festacáo de um sistema de organiza~ao social baseado no prestí
gio de natureza comunitária. 

Analisemos as alianc;as intrapartidárias consagradas pela tra
dicao (1, la, Meruri 1971, c. Grande 1970): 

1) gente de Kaigu, chefe máximo Bokodori, casa com Mamuia
wuge Eceba, gente de Akaruio Bokodori, Baadojeba Cobugiwu. 
Mamuiawuge Eceba deu matéria-prima para Kaigu, tal como a 
daria a um Tugaregedo, pedindo-lhe que fabricasse os colares 
comas unhas do tatu que ficaram pertencendo a Akaruio Bo
kodori (Ie = o afamado com enfeite de bokodori, porque, certo 
dia, Akaruio Bokodori apareceu em público abundantemente 
ornado com colares feítos de unhas de tatu-canastra, la: 1176; 
3) . O chef e Akaruio Bokodori aliou-se aos Bokodori transfor
mando-se em sogro/ iedaga dos Bokodori dando-lhes como "ime
du" (homem, cunhado) um representante dos Mamuiawuge 
Eceba em troca dos servic;os dos Bokodori, e integrando os ta
tus no rol dos seus animais clanicos sob a forma do okwaru, 
o tatupeba. A primeira mulher Bokodori a casar comos Baa
dojebage Cobugiwuge foi Porireudo, a possuidora do pote fa
bricado pelas suas noras lwagududoge e Aroroe, le da proge
nitora dos Bokodori Ecerae mais importantes. 

2) gente de Ki Bakororo, chefe máximo dos Kie, pode casar 
com Uwaboreu, Baadojeba Cebegiwu (os donos do maracá, 
porque o bapo coreu é espécie clanica dos Kie) porque Ki Ba
kororo deu aos Uwaboreu o le Atugoreu (o dono das pintas, 
isto é, as dos atores Bokwojeba-doge aroe obtidas dos seus fi
lhos Aroroe, cf. la: 366-379) aos Baadojebage Noapaiepa (pin
tados com tabatinga pelos Aroroe e o le Kiareware (grande 
maracá, nome de Bukiga - homem colocado em chifres pelo 
seu filho Toribugu) (la: 1199, 1226). Outra versao do mesmo 
fato é a de que os Baadojebage Cebegiwuge, por falta de mu
lheres Tugarege, casaram-se com mulheres Kie Aredo (anta 
femea, le Kie preto), tendo delas filhos aos quais cederam o 
le Atugoreu. Os Kie pretos, por sua vez procuraram esposas 
entre as mulheres Baadojebage Cebegiwuge Meri wudu (a que-
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da do Sol = Meri butu, porque os Baadojebage Cebegiwuge es
tao situados na parte ocidental da aldeia - la: 1241) (1:, 451). 

3) no modelo do Meruri confirma-se a "utawara" entre Baado
jeba Kudoro, Ie de Kie pretos, e Oca Kudureu, verdadeiro Ie 
de Noapaiepa, Baadojeba Cebegiwu. Pela tábua das rela~óes 
de aroe, Kudoroe Ewuda (a chegada das araraúnas a choupa
na dos Baadojebage de baixo, le de Kie pretos) também le de 
Baadoj eba Cebegiwu, é marido de Ikuirodo, Ie de Paiwoe, gen
te de Toribugu, próxima aos Apiborege vermelhos. Pelo· mito 
de Toribugu, este brigou com o seu pai Baadojeba Kiareware 
(o possuidor do grande maracá de grande chio, le dos Kie.) 
porque este, além de casar com sua muga Paiwoe, casara ·com 
aquela que seria urna esposa sua Kie, tornando-a urna muga 
(madrasta). Os Paiwoe pretos tinham direito de casar com 
a gente Kudoro, o que se evidencia pelos arcos dos Paiwo~ pre
tos denominados kudoro ika (o arco dos que tem a primazia 
sobre a araraúna - 1: 496). 

Pelo mito de Kuieje Kuri (a grande estrela), Ie Baadojeba 
Cebegiwu menos importante, este conseguiu casar com Merirodo, 
Ie Kie preto, uma aredu baito disputada por todos os homens 
Tugarege. Ajudado por sua imarugo, Kuieje Kuri conseguiu ca
~ar os barege morice, a fim de poder conservar o direito sobre sua 
esposa. Esta fecundada pelo seu labrete de pedra (tori deu a luz 
urna crianca, o mesmo que acontecera coma aredu baito Bo)todo
ri, Araruga Paru, fecundada pelos brincos do seu marido lwagu
dudogedo Araru Kurireu. Apesar dos esforcos do marido, Meriro
do é picada por urna cobra, coisa de bope, e, ao morrer, acaba 
senda chorada por todos os homens Tugarege (la: 834-863) .. Des
tre as araras que receberam pinturas nos rostos pelo fato de terem 
chorado por Merirodo, está kuido, o aroe Paiwoedo, porque; sen
do da gente vermelha de Meriri Baru, é parente de Toribugu, Pai
woe preto, que casa com Kie Kudoro por intermédio do Ie Ikuirodo 
(gente de Toribugu, próxima aos Apiborege menos importantes -
1: 432-433) . 

As alian~as com base no aroe Iku (cordel usado como cinto 
masculino) e Ikuieje (estrelas, ara~aripocas) sao todas de gente 
menos importante: Iku Cereu (cinto de bukidaga preto), le de 
Jerigi Otojiwu; lkuie Egiri (brinco de pele de aracaripoca ornado 
com penugem), le de Kurugugwa Ceriga; Ikuieri (morro das es
trelas e aracaripocas), le de parente de Boroge. Jerigi Otojiwu, 
Kurugugwa Ceriga e os parentes de Boroge sao todos irmaos me
nores e, conseqüentemente, menos importantes. As estrelas nada 
mais sao do que os belos olhos e brincos dos !pare, muito jovens, 
que subindo ao céu pelo mesmo cordel que, feíto de fibras de bu-
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kidaga, é usado por Jerigi Otojiwu homem quando tingido de pre
to. A subida dos moc;os ao céu visa afastá-los de suas maes que 
tentavam entrar no céu, pelo que foram transformadas nos di
versos animais de carne, tal como as aredu baito capturadas pelos 
homens do bai mana gejewu. No céu, os jovens/ estrelas se agluti
nam soba forma de constelac;oes acompanhando Ari, a Lua, irma 
menor de Meri, o Sol, que viaja durante a noite possuída pelo seu 
irmao Meri. O cortejo é representado por Ikuieje Kurireu (a gran
de estrela ou estrela cornuda, os cometas), Je Kurireu (Venus, a 
grande face, Ie de Boroge) e, entre outras, as constelac;oes do cá
gado (jerigigi), da araraúna (kudoro), da coxa e da pegada da 
ema (pari), do veado (pobogo), da tartaruga (upe), dos cilindros 
'~n1arido", do jacaré (uwai) associadas a Ie-mage de Paiwoe verme
lhos, Kie pretos, Iwagududoge, Baadojebage de baixo e Apiborege, 
todos subordinados a Bakorokudu, Baitogogo, Kaboreu, Boroge, 
Kurugugwa e Butore Agadu, os irmaos mais velhos, donos dos 
nomes inspirados no aroe !pare (1: 612 - 614). 

Conforme a importancia dos cargos, um iedaga pode ser mais 
ou menos vulnerável aos casamentos "endogámicos". Airugodo 
combatia tenazmente o casamento entre Eduardinho e Rosinha, 
Baadojeba Cebegiwu Okogere e Baadojeba Cebegiwu Meriribo, res· 
pectivamente, porque "isto é coisa de Baadojeba de cima" que, me
nos prestigiados, podem se dar a este luxo. É condenada a alianc;a 
~J:eriribo e Okogere porque as suas maes, Okogere e Arua, sendo 
inuito próximas e chamando-se de irmas, porque ambas sao gen
te Baadojebage Cebegiwuge: 

Eduardinho a bem dizer casou com a irma embora os pais e 
maes sejam diferentes. O pai (um Butore Agadu) é longe do 
pai de Rosinha (um Kaigu), mas a mae de Rosinha é ituie da 
mae de Eduardo, o que é muito perto (Airugodo, C.G. 1970). 

Nota-se que o problema emerge do fato da mae de Rosinha 
ser ituie (irma mais velha da mae de Eduardinho, parentes dema
siado próximos para acunhadar-se, pois sendo de mesmo cla 
nao podem trocar aroe, a própria neg~ao do status de Baadojeba. 
Esta alianc;a, chocando a todos na aldeia, teve de ser eliminada 
acarretando a expulsao de Rosinha da casa de seu marido que ca
sou com urna Aroroeredo, parente de Joao Batista casado com Joa
quina, Arua Bugu, mae de Eduardinho. Evidentemente, o rompi
mento do casal e o casamento de Eduardinho com mulher Aroroere· 
do vai consolidar o prestígio deste na aldeia pois, segundo as prescri
~oes ligadas a conduta dos grandes chefes, os Uwaboreu-doge e .os 
portadores do aroe eceba devem dedicar-se aos assuntos da aldeut, 
deixar de freqüentar as aredu baito, casar-se apenas com mulheres 
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selecionadas e nao mexer com fogo e peixe, razao pela qual se exige 
que tenham filhos Tugarege, os grandes pescadores. 

Já os casamentos errados de mulheres Baadojebage Cebegi
wuge sao menos discutidos apesar de também serem reprovados, 
porque as mulheres Ecerae valem menos do que as Tugarege, razao 
pela qual podem se amigar com homens civilizados: no Pirigara, 
1971, o caso de Maria Rosa Baadojeba Cobugiwudo; no Córrego 
Grande, Juanita Oca Kudureudo Noapaiepa. Mesmo assim, Bea
triz e Otávio, ambos Ecerae, ela Baadojeba do Meriribo e ele Bo
kodori Ino Kuri, casaram a contragosto de sua imarugo, razao pe
la qual passaram a viver no posto. 

A ausencia de mexericos e comentários, tal como no caso do 
casamento intrapartidário entre Dolor, um Baadojeba Noapaiepa 
e Jorgina, urna Bokodori Ino Kuri, e o entre Alvaro, um Kiedo pre
to e Dionísia, urna Bokodori Ino Kuri, deixam entrever que nao se 
trata de alian<;as estratégicas a vida da aldeia. Segundo Cracker, 
o casamento entre José Kadagare, um Baadojeba Arua, cargo im
portante, e Maria Baporogu, urna Bokodori Ino Kuri, era viva
mente reprovado em 1964, o que nao se observou em 1970 quando 
Kadagare era visto como discípulo predileto de Cuabori e chefe in
conteste da aldeia, tendo casado com Alvina, outra mulher do seu 
partido (2, C. Grande 1970-1971). 

As alian~as funcionam combase nos iedaga-mage mas a sua 
avalia~ao é feita em termos de rela~oes de aroe sempre baseadas 
no poguru recíproco. Cada cla é dividido em iedaga-mage deten
tares de certo aglomerado de aroe, tanto mais valorizados quanto 
menos forem espalhados, a fim de permitir a rede de alian~as mais 
ampla¡ com representantes do outro partido. Ora, tais alian~as 
dependem, evidentemente, de condi~6es demográficas favoráveis, 
constituindo meras preferencias ideais, variando de aldeia para 
aldeia. 

Segundo Airugodo, um Bokodori nao podia casar com um are
do Kie quando estavam todos os aldeamentos. Baadojeba Akaruio 
Bokodori casava com Kaigu "marigudu" (há muito tempo atrás) 
porque hoje nao pode mais. Bom mesmo é Kaigu/ Boroge, Aroia 
Kurireu/ Mamuiawuge Eceba. Já o casamento Kaigu/ Kurugugwa 
Ceriga é bastante bom mas seria melhor se Kaigu casasse com Ku
rugugwa de baixo, mais importante. Jerigi Otojiwu/ Kaidagare é 
casamento regular e seria melhor se fosse Jerigi Otojiwu/ Meriri 
Kurireu ou Jerigi Otojiwu/ Noapaiepa (casamento "endogamico"). 
Bokwarebo, gente de Mamuiawuge Eceba/ Jakomea Atugo, Iwagu
dudogedo vermelho é bom porque ambos sao menos do que os seus 
irmaos maiores Mamuiawuge Eceba e Aroia Kurireu. 

Existem alian~as antigas e atuais, boas e más, certas e erra
das. O que era bom e certo antigamente pode nao valer para a 
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atualidade e vice-versa; o que é certo para os poucos remanescen
tes. de Boe de agora po~e nao ter sido válido para os Boe an tigos, 
mais numerosos, arranJados em aldeias formadas por numerosos 
círculos concéntricos de casas, já que o problema é preservar a coe
sao da aldeia. Se um Baadojeba Meriribo casa com um Ino Kuri 
é porque esta alian~a, no momento, é a melhor dentro do con
texto das diversas aldeias por eles freqüentadas (Pirigara, Cór
rego Grande, Tugo Paru), já que nao havia disponíveis Aroroe 
cónjuges preferenciais. Antonia, Kieredo vermelha, viúva de Joa~ 
quim Ojá, Aroia Kurireu, deve ficar solteira porque nao pode 'ter 
hon1em" Iwagudu, porque estes sao possuídos por suas irmas Mar
garidinha (Butore Agadu) e Margarida Bokodori Kaigu, esposa de 
Mané Piroje. Rosinha, após desligar-se de Eduardinho, ponde
rou que "como nao havia Aroroe na aldeia", acabou casando com 
Bokodori Ino Kuri, cuja gente é casada com seu iedaga Kadagare. 

O importante é que a alianc;a matrimonial exogamica ou en
dogamica corresponda a um mínimo de viabilidade, sempre medi
da em termos da aldeia como um todo. As mais valorizadas - os 
utawara dos enfeites de penas - constituem expressao do mais 
alto nível de integra~ao da aldeia pois estao associados aos aroe 
e as cerimónias funerárias que envolvem a coopera~ao de mui
tos. As menos valorizadas, os utawara sem penas, forjadas pela 
prestac;ao de servi~os entre os iedaga-mage de mesmo partido, cons
t i tuem estigma dos irmaos menores. Kiareware é menos do que 
Bakorokudu, razao pela qual ele pode dar-se ao luxo de casar com 
os Kie, e, Akaruio Bokodori, senda menos do que Bakorokudu, po
de casar com Kaigu. Os utawara de pior qualidade envolvem sem
pre representantes de status diversos na medida em que, avaliados 
em termos de aroe, a equivalencia só pode existir entre doadores e 
receptores dos mesmos aroe, coisa sempre feita entre os partidos. 
Dada a desigualdade entre os iedaga-mage contraentes, os utawara 
piores correspondem a alianc;as "mistas" condenadas pelas prefe
rencias de igualdade de cor e tamanho dos enfeites de penas. 

As coisas misturadas (okodureuge, 1: 830) sao desordenadas e 
associadas ao bope que vive desordenando as aldeias e estragando 
animais e pessoas quando estes confundem o Boe e-ke. Os consu
midores de alimentos misturados sao os Paiwoe ou Bokodori já que 
o herói Nonogo Pori, um ca~ador de mori, sendo Bokodori para uns 
e Paiwoe para outros, foi levar o alimento certo para o seu claque 
só comia coisas moles e nojentas. Ora, as coisas moles sao também 
Barege e-ke, alimento das aln1as e das crian~as, todos filhos do cla 
(os cac;adores de mori e os bebés do cla). A dieta é misturada quan
do a crianc;a passa a consumir coisas semi-sólidas e quando a máe 
ainda nao está totalmente segregada do seu bebe devendo dar-lhe 
mingaus e líquidos tal como é feito para os aroe maiwuge consu-
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midores de mingaus e vinho de palmeira de acuri coletado e pre
parado pelas mui~eres. Trat8:-se de .urna fase de t~ansi~ao e.ntre ~ 
morte, associada a maleza e a apat1a total, e a vida, assoc1ada a 
dureza e a atividade dos homens. 

A mistura das alian~as é acarretada pela desigualdade de po
si~oes entre os pais dos iedaga-mage. Ino Kuri, miúdo, é filho de 
Butore Agadu, Iwagududogedo vermelho que casando com gente 
Toro Baru (cf. modelo do Meruri 1971), se liga a gente miúda cujo 
pai é Tadugo, Iwagududogedo preto. Portanto, a alianga Ino Ku
ri/ Toro Baru envolve iedaga-mage descendentes de irmáo mais 
velho e mais novo de mesmo cla. Kudoro, Kie preto, unindo-se a 
Noapaiepa, representam iedaga-mage descendentes de Tadugo, 
graúdo, e Kurugugwa, miúdo, irmáos mais e menos importantes 
de clas diversos. Akaruio Bokodori unindo-se a Kaigu, represen
tam descendentes de iedaga-mage ainda mais afastados pois o 
primeiro é pai de Boroge, irmáo menor de Baitogogo, pai do se
gundo. No Córrego Grande, Ki Bakororo unindo-se a Ino Kuri re
presentam descendentes de Tadugo e Butore Agadu, irmáos mais 
velho e mais novo de mesmo clá. As misturas mais desvalorizadas 
sáo representadas pelas alian~as entre iedaga-mage que tenham 
país muito próximos. Quanto mais afastados os iedaga-mage en
volvidos, maior o prestígio dos seus descendentes. As unióes Aka
ruio Bokodori com Kaigu, e, Kie pretos com Baadoj ebage N oapaie
pa sao ainda melhores do que as entre Ino Kuri e Toro Baru. 

A fim de evitar as misturas, os Boe tendem a arranjar as alian
<;as combase na presta~ao dos servigos de mori que, deixando incó
lun1es os limites do cla, representam sempre expressáo de solida
riedade entre iedaga-mage mais afastados, que podem coligar-se 
sem misturar os seus patrimonios. 

3. 4 - Utawarra (relaQ·6es entre o.s iorubadarege) e Mori (re. 
la9oes ·entre ofensores e ofendiao~) 

O embriao de solidariedade responsável pelos utawara · é sem
pre representado pelo mori. Os filhos rituais sao mais importan
tes do que os filhos clanicos, verdadeiros filhos dos Boe, nao nasci
dos de mulheres impuras e ambíguas, mas nascidos da coopera~ao 
ritual codificada pelas cabacinhas powari, as moradas das almas; 
carregadas e tocadas pelos aroe maiwuge quando váo ca~ar o mori. 

Os ca~adores acunhadam-se comos enlutados porque sao· con.: 
siderados seus benfeitores. Nos mitos relacionados com as pombas 
Metugoe, aroe dos Aroroe, ressalta-se que duas mogas sáo adotadas 
na choupana de urna mulher solitária porque lhe tinham prepara
do o seu alimento, tal qual verdadeiras filhas. Acabaram sendo 
adotadas como Aroroe rriiúdas e casaram com os Bokodori Magu..: 
rereu, amigos dos· Aroroe Ikare, gente de Birimodo porque as menil 
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nas pombas lhe prepararam o alimento sem que tivesse sido pe
dido para faze-lo, movidas pela compaixao. O casamento é con
sumado pelo fato de Magurereu queimar no fogo o disfarce da pe
le (biri) de pomba usado pelas meninas (insígnia de luto tirada 
por ocasiáo do mori quando as m~as casadoiras podem ser desti
nadas aos ca~adores, vide Iebio-mage, segurando-lhes os pul
sos tal qual amarradura de algodáo (koge) , tomando-as suas 
obe-mage, esposas ou cónjuges co-residentes (la: 722-725). Em 
suma, a alianga matrimonial acompanha as exigencias cerimoniais 
dos aroe porque Magurereu fez mori por Aroro Ikare, mas escapa 
a obrigatoriedade do mori e do akiró proclamados pelo Baadojeba, 
.convertendo-se em alian~a perene por intermédio da oferta do ali
mento Boe e-ke que, preparado e consumido na choupana da espo
.sa, transforma o aroe maiwu em marido, cunhado e genro. 

Pela lista das rela~oes de aroe existentes em Córrego Grande 
fornecida por Cracker (2), José Buke Inagogo Kaidagare, irmáo de 
Natividade, é filho ritual de Uke Pari (Joáo Candido, Aroroedo Bi
rimodo) que é por sua vez pai ritual do finado Maneomaru Pai
woedo. Também José Boigabe, Meriri Baru, irmáo de José Buke, é 
pai ritual de Samuel, Aroroedo Mano Kurireu, irmao mais velho de 
Judith, Tugare Makareudo. Do mesmo modo, Samuel é filho ritual 
para Boigabe e Joáo Candido. Observamos o mori entre Paiwoe e 
Aroroe que, em 1971, culminou como casamento entre Joáo Com
prido Kaidagare e Judith. Jejo Kaidagare, foi em 1965, pai ritual 
de Samuel, irmáo de Judith, sua futura cunhada por parte de Joao 
Comprido. Alvina foi obrigada a casar com José Kadagare Arua. 
A primeira esposa do Baadojeba Cebegiwu Kadagare foi urna Iwa
gududogedo Aroia Kurireu de mesma gente do pai de Alvina, já 
falecido. Kadagare desposou também Joana Koge Ino Kuri (1964i), 
Maria Baporogu Ino Kuri (1965-1971) e Alvina Kieredo pequena. 
Álvaro, Kiedo preto, filho da irma mais velha da máe de Alvina, é 
filho ritual de Airugodo, Baadojeba Cobugiwu Jerigi Otojiwu. Ka
dagare, Baadojeba Cebegiwu Arua, é pai e filho ritual de Airugo
do e filho ritual de Garcia, Baadojeba Cebegiwu Bakorokudu. De 
modo especial, o Arua Valentim, irmáo de Alvina por parte de pai, 
é pai ritual de Filipe, iedaga de Alvina. Em suma, o iedaga Filipe 
e iwuri Alvaro de Alvina acunhadaram-se ritualmente comos Ba
adojebage Cebegiwuge o que constitui o pano de fundo para o ca
samento entre o Baadojeba Kadagare e a Kieredo Alvina. Valen
tim, Baadojeba Cebegiwu Arua é filho e pai ritual de Canajó, Bo
kodori Ino Kuri, relacáo que permeia o casamento entre Kadagare 
e Maria Baporogu, Bokodori Ino Kuri, irma de Canajó, máe de sua 
ex-esposa Ino Kuri Agwa Cereudo Amelinha cujo pai foi Mané Ku• 
je, um Aroia Kurireu, irmáo do pai de Alvina. Dolor Baadojebá 
Noapaiepa participa desta situac;áo casando, desde 1964, com mu
'lheres Ino Kuri. Garcia Bakorokudu esteve casado com Vanilde, 
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irma de Dolor, antes de ter casado com Eva Jakomea Atugo. Va
lentim Baadojeba, Cebegiwu Arua, atualmente casado com mulher 
Kurugugwa, esteve igualmente casado com Vanilde Noapaiepado. 
O Kiedo Filipe foi casado com Joana Okogere, uma Baadojebado 
Cebegiwudo, antes de casar com Teresa Araroe, mulher Jakomea 
Atugo, irma de E~a. Rosinha Meriribo, afilhada de Kadagare, ca
sada com Eduardinho Baadojeba Okogere em 1964-1970, foi obri
gada a sair da casa do marido e a morar na casa de Kadagare, on
de casou com Oto Celestino Ino Kuri também casado com mulher 
Baadojebado Cobugiwudo no Pirigara. Benedita Bokodori, afilha
?ª de Cade~e Baadoje?a Cobugiwu esteve casada com Upe, Baado
~eb9:_ Cobugiwu, e e~ta atualment~ casada com Francisco Buiogo, 
irmao de Upe. Beatriz, Irago (nominada) de Sebastiao Ukiga este
ve casada com Aroia Kurireu em 1964 e, atualmente está c'asada 
com Otávio Kodokodo Ino Kuri (1970-1971). ' 

Em suma, o mori acarreta a forma~áo de aglomerados que 
independentemente das divisoes partidárias, tendem a trocar eón~ 
j:iges que, pouco valorizados, sao substituidos por outros mais va
llosos, do outro lado, conforme o permitirem as condi~oes da aldeia. 

No Meruri, o Paiwoedo Bentinho ca~ou mori para um defunto 
Iwagudu e recebeu o nome Kudureu, Ie Iwagudu. Foi escolhido 
como nominador de Antonio Grude, um Iwagududogedo Butore 
Agadu a quem outorgou o le Bakuje Kajejewu. Este le se associa 
as rela~oes entre lwagududoge e os Bokodori mais importantes, 
enquanto o seu padrinho Bentinho possui a primazia sobre as mu
lher~s de In? Kur~ Bokodori menos importantes. Se lembrarmos 
da llst~ de inve~so~s dos termos onaregedu/ iogwa, ligada direta
mente a transmissao dos nomes de tipo le dados como recompen
sa ao ca~ador do mori, podemos entende-la como um dos modos 
de alt:rar a distribui~ao dos nomes, e, conseqüentemente, das ex
p.ectativas de comportamento dos individuos na comunidade. Ben
tinho, como Kudureu, filho de Iwagududoge Tadugo, é mais im
port.!1'~te do que Butore Agadu, sendo, portante, um iedaga para 
Antonio Grude. 

No Córrego Gra~~e, Airugod.o matou on~a para Iwagududoge 
e Aroroe. Samu~l Bir1modo considera Airugodo seu iedaga porque 
o morto era mais do que ele, um meio Birimodo (provavelmente 
Uke Jugo,. K.aboreu, cf. 2). Em decorrencia, Airugodo é visto como 
senda mais .importante do que Samuel, podendo assim resolver o 
caso d~ Jud1th, que acabou casando com Joáo Comprido, Paiwoe
d~ Ka1dagare. Judith possui nomes Aroroe e Iwagududoge, peis 
foi ~dotada. por este cla. Segundo os mitos, o nome de seu atual 
m~rido, Kaidagare, se originou da prestacao de servicos de um 
Paiwoedo a um chefe Iwagududogedo, Aroia Kurireu, que o re-
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compensou com urna coroa de folíolos de palmeirinha acumá que 
ficou sendo aroe (patrimonio cerimonial) dos Paiwoe (la: 454-461) . 
Ora, Judith possuindo nome Iwagudu e Kaidagare sendo o dono 
do enfeite kaidaga oto koboreu, podem casar-se pois pertencem ao 
mesmo aglomerado de nomes envolvidos pela troca do enfeite. Ju
dith também possui o le Tugare Makareudo (abundancia de sú
ditos = abundancia de donos de flechas), dos Aroroe. o aroe Tu
go foi dado a Baitogogo pelos Iwagududoge, mais urna razáo para 
justificar a alian~a. Finalmente, Airugodo, iedaga de Judith, ca
sado com mulher Paiwoe Meriri Kurireu vermelha, permite que 
Judith possa casar com Joáo Comprido, Paiwoedo preto cuja ir
ma, Anita Kaidagare, está casada com Cirilo, um Jerigi Otoji
wu impuro, e, consequentemente, um le iwagedu de Airugodo. 
Destarte, Anita representa um Ie aredu (filha) e seu irmáo Joao 
Comprido um le imedu (filho) de Airugodo, podendo destarte 
casar com sua irago Judith. 

Alvina, urna Kieredo casada com Kadagare, um Baadojeba, 
além dos nomes Kdobo ó (rabo do coati) -associado aos Aroroe-, 
e Okoge (dourado) -associado aos Bokodori, Iwagududoge, Kie e 
Baadojebage- recebeu "orelha" e o nome Kugaru (associado a um 
rio com muita areia pertencente aos Bokodori, cf. la: 97) de Cana
jó Ino Kuri, cunhado de José "Kadagare Kia" (o canto do martim
pescador) associado aos peixes. 

Beatriz, Baadojebado Cebegiwudo casada com Otávio Boko
dori, foi batizada por Sebastiáo Ukiga, um Baadojeba, recebendo 
os Je-mage Ikumugureudo (associado ao lugar do cordel usado co
mo cinto pelos Jerigi Otojiwu, Baadojebage Cobugiwuge) e Uki
gao Padu (associado a história do Baadojeba Kiareware chifrado 
- . kiga - por Toribugu dos Paiwoe). Beatriz considera-se Meriribo 
porque este é o lugar de sua irmá Rosinha, Meririboroda, le de Ba
J:corokudu, e Merikajejewudo, Ie de Barame, iedaga dos Bokodori. 
O nome .Meriribo faz alusáo ao rio do metal descoberto por Baa
.dojebag~ ajudados por Bokodori (la: 1238), onde construíram urna 
aldeia em que predominavam os Bokodori. Ora, tal entrecho se re
laciona inclusive com os Aroroe e Paiwoe que possuem nomes de
rivados do aroe meriri, que correspondem aos maridos da mae de 
Rosinha e Beatriz, Joana Okogere, que foi casada com o Paiwoedo 
Boigabe (pai de Rosinha) e o Aroroedo Uke Jugo, homem Kaboreu, 
além de ter estado casada com Ki Kurugo (pai de Beatriz)·, .um 
Bokodori, sem esquecermos que Kurugo foi animal doméstico· de 
Juko, o macaco Paiwoedo, descobridor dos civilizados que trouxe
ram mujto metal. Além de Kurugo, Juko também possuía co~o 
animal doméstico Reko,. o papagaio, que inspira o nome Rekob<? 
(rio da· traíra) possuído pelo. iwuri :pega de Rosinha, Manuel p¡;. 
nheiro . (.la: 599) . , . 
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Na falta de ... gente do outro lado, de gente Aroroe no caso 
de Rosinha e Beatriz, -sao escolhidos os cónjuges que possuam re
Iacao com os aroe den.otado.s p~los mitos ex~ressos pelos Ie:ma
ae: Otávio, marido de Beatriz, e um Ino Kur1 Kodokodo, animal 
:ssociado a Toribugu, herói Paiwoedo gente do seu pai; Kadagare, 
como marido de Alvina, possui, como Baadojeba Cebegiwu, nomes 
associados a Okoge (o Ie Okoge Kujagureu) e a Kugaru (Okiwa 
Kugaru == areia da capiv~ra,. le de Tadugo~ filho ~os ~aa~ojebag~ 
Cebegiwuge, cla de sua pr1me1ra esposa Aro1a K1;1r1reu, irma do. pa1 
de Alvina) e, como marido de Baporogu, possu1, como BaadoJeba 
Cebegiwu o título derivado do aroe Bapo - Uwaboreu - o dono 
dos bapos, Ie de Ki Bakororo e gente de Bakorokudu. 

3. 5 - Oonclusóes 

As alian~as matrimoniais possuer.a sempre, como pano de fun
do, as associa<;oes místicas de pais e filhos de aroe que, iniciadas 
pelo funeral, geram novas modalidades de solidariedade na aldeia 
transformando os velhos em nominadores e sogros agradeciaos dos 
jovens ca<;adores compadecidos. Pais e filhos de aroe devem tra
tar-se sempre com respeito e delicadeza o que nao se limita a re
la<;oes díades, tal como f oi proposto por Cracker, pois o mori acar
reta conseqüencias mais amplas dada a natureza classificatórta 
dos termos de relacionam.ento sempre baseada no fator antroponí
mico. Pelo mori podemos explicar urna série de alian~as anómalas 
quando vistas sob a perspectiva das metades matrimoniais. Des
tarte, a endogamia sempre foi urna alternativa viável conforme o 
atestam os modelos de aldeia e apenas exacerbada mas nunca 
criada pelo contacto interétnico. 

Na aldeia o problema nao é conservar nítidos os limites entre 
clase partidos, masé o de fazer respeitar as regras mais gerais do 
poguru que devem sempre recompensar os bons e punir os maus. 
Os la~os éticos sao mais importantes do que as origens partidá
rias. E, dentro do mesmo partido, impar~ apenas a solidariedade 
entre os irmaos quando ela decorre do mori e quando, ca~ando 
juntos, membros de clas diversos podem ajudar-se na ca~a do 
mori para um defunto do outro lado. Garcia, Baadojeba Bakoro
kudu e Alvaro, Ki Bakororo, sao "metuie" (companheiros) entre 
si porque ca~aram irara para Anita, mae de um defunto Paiwoedo. 
Consideraram-se tal qual irmaos ou parentes porque, ca~ando para 
o mesmo defunto, devem tratar-se com mais respeito por causa do 
aroe. O mori pode beneficiar qualquer iedaga que nao seja do cli 
do morto. Airugodo ca~ou morí para Bokodori, apesar de ter sido 
batizado por Kaigu pois se considera um Baadojeba. Os Paiwoe de
ram mori para os Aroroe, os Kie o deram para Baadoj ebage, etc . . 
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As tracas de mori feitas sempre entre e nunca dentro dos clas 
(a nao ser em casos extremos: falta de gente, grande conflito en
tre irmaos de mesmo cla, cf. 2), o que significa que sao os clas as 
unidades exógamas cuja patrimonio de nomes, enfeites e cónjuges 
é sempre manipulado pelos seus iedaga-mage. Cada iedaga ma
nipula os seus Ie-mage dentro de um ou outro sentido, conforme 
o contexto de alternativas of erecido pela aldeía. Assim, se um me
nino. for nominado com o Ie Atugoreu, tal como o foi Ismael, filho de 
Alvina e Kadagare, isto significa que ele terá laces preferencial
mente com a gente de Noapaiepa da casJ. de Juanita Oca Kudureu
do, para cujas mulheres poderá ca~ar alilnento e mori. Ismael 
também recebeu os non1es Pore Baru e Kiedu Kuri, ambos Ie-ma
ge de Kie pretos, o primeiro inspirado nas rela~oes com os Iwagu
dudoge e o segundo nas rela<;óes com Iwagududoge, Apib,:Jrege e 
Aroroe, cujas membros femininos mais novas também poderao ser 
suas esposas. Erotildes, filha de Beatriz e Otávio, recebeu os ne
mes Ecerae Emagado pois a gente do seu pai é Ecerae Etuvie, Ari
reudo, le inspirado nas relac;óes entre Baadojeba Noapaiepa e Api
borege, e ó Enawudo, Ie Baadojeba Cobugiwu relacionado comos 
Paiwoe e os Apiborege. 

As aliancas matrimoniais e os utawara nao poden1 ser expli
cadas apenas pela divisao Ecerae/Tugarege que só coincide com 
as aliancas de iorubadare: 1) quando estes vao ca~ar o mori; 2) 
quando os aliados sao homens do outro lado. Esta interpreta~áo é 
inversa a dada por Cracker que sustenta que os iorubadarege: 1) 
sao preferidos para cacar o mori; 2) sempre pertencem ao outro 
lado. É necessário relativizar os termos, a fim de podermos en~ 
tender o funcionamento do' sistema de alian~as e escapar ao mo-
delo de cultura ideal por ele proposto. · 

Os Ie~mage e Iedaga•mage, unidades de referencia bá~icas 
para as aliancas nao se reduzem a aroe mas apenas se inspiram 
neles. Cracker confunde as rela~óes de tipo Ie e aroe maiwuge, 
defuntos recentes, corn as relacóes de tipo Iedaga, sempre basea
das em aroe marigudu, defuntos antigos associados aos homess 
fortes da aldeia e a eternidade dos heróis. É em nome dos grandes 
iedaga-mage do passado que sao resolvidas as ofensas -os aroe- e 
recrutados os ofensores- os aroe maiwuge. E, d~ntro do critério 
diacrónico, os aroe marigudu sao anteriormente aos aroe, raza.o 
pela qual sao os iedaga-mage (sogros, avos, tios maternos e nomi
nadores) dos aroe maiwuge, os candidatos as aliancas matrimo
niais. 

Os aroe marigudu sao sempre bons e bonitos, garantía de boa 
sorte. Já os aroe -defuntos- sao feios ~ vergonhosos, enquanto os 
aroe maiwuge sao bonitos mas perigosos, chegando a matar a quem 
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os carrega nal"dan~a ou tenta matar na ca~ada dos barege morice. 
Por isto, os aroe maiwuge exigem fino trato pois sendo perigosos e 
recentes, ainda nao se acostumaram ao lugar em que moram. O 
poguru entre os parentes rituais é rompido apenas quando rece
bendo muitos enfeites e flechas, o ca~ador tem direito de perma
necer na casa do seu pai de aroe. 

Nao é possível explicar os aroe e os aroe maiwuge sementen
der os aroe marigudu e os iedaga-mage, razáo pela qual Cracker 
insiste na importancia das divisoes dos clase das metades que, em 
última análise, sao zonas ocupadas por ossos e enfeites, mas nao 
por gente viva criadora e consumidora de carne, cuja distribuicao 
segue aos ditames dos iedaga-mag.e que, senda chefes importantes, 
podem autorizar os casamentos intrapartidários. 

As alianc;as sao sempre ponderadas segundo a disponibilidade 
de gente na aldeia. Alterac;óes residenciais envolvem alterac;oes 
de iedaga que, por sua vez acarretam alterac;áo na rede de presta
c;oes de servic;os, acarretando as práticas de adoc;ao por transfe
rencia que visam em última análise salvaguardar os aroe, códigos 
de solidariedade in terpartidária. 

As aldeias sofrem um processo de expansao ou retra~ao carac
terizado pela persistencia do equilíbrio entre os dois partidos ex
presso pela divisao do bai mana gejewu. As choupanas e os seus 
ocupantes, os obe-mage, sao sempre distribuídos segundo um mo
delo ideal da aldeia, debilitando quaisquer interesses faccionais. Os 
Ie-mage visam sempre pacificar e repartir os aroe (ofensas),,: dis
tribuídas segundo o critério de sua magnitude, processo inverso 
aquele descrito por Turner para os Cayapó em que os nomes re
presentam índices de facc;oes que, fortificando-se, podem vir a cin
dir a aldeia (100). No caso dos Boe, as facc;oes sao enfraquecidas 
pela hierarquía entre os irmaos e pelas práticas de substituic;áo 
nos cargos cerimoniais. Os mais novos sao cerimonialmente . su
bordinados aos mais velhos, assimetria esta exacerbada pela rela
<;áo entre os representantes de partidos diversos que se trata~ co
mo "pais" e "filhos". O funcionamento da hierarquía é de natureza 
tal que as aldeias podiam, no passado, chegar a absorver grande 
contingente demográfico ordenado sob a forma de aldeias forma
das por muitos anéis de casas, e, atualmente, absorvem, em alqeías 
cada vez menos nl,lmerosas, os Boe espalhados pela regiao. :,., E, 
dentro deste processo de fusaó das aldeias, os Ie-mage repr~sen
tam .precios8s códigos de direitos e deveres sociais associados fi ·ga
rant1a da hospitalidade em qualquer aldeia Boe, sempre estrútura
d~ a partir da divisáo de terras que associadas· aos iedaga-triage 
sao ocupadas· pelas choupanas ·das .maes e esposas do Boe .. -.1 · ··. \ :,:. 
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4 . IEDAGA-MAGE E ETIQUETA: A HORA E O LUGAR 
DO POGURU 

4 .1 - Respeito e "cagoada" 

Os Boe devem tratar bem aos seus filhos rituais porque estes 
nao lhes pertencem, do mesmo modo como sao bem tratadas as 
mulheres quando elas nao pertencem aos maridos. Já os filhos 
e esposas legítimos (os filhos nascidos nocla e as esposas que nao 
pertenc;am a um irmao: irmas mais novas de ogwa e filhas do ie
daga) podem ser batidos sem que se perca o direito sobre eles (Ma
no Kurireu, Sangr. 1970; la: mito da subida dos mo~os). Iedaga
mage e imarugo-mage nao batem em seus iwage ou irago-mage. 
O direito de "mexer" com o corpo da crian~a cabe apenas ao seu 
obe, ogwa e muga, pois iedaga e imarugo apenas "avisam" ( dao 
conselhos): no Córrego Grande, Joaquina, casada com Tarza Je
rigi Otojiwu, nao gasta que Natividade, filha de Airugodo, bate 
em Adelson pois este é seu iwagedu, filho de Natividade, sua aredu, 
por sua vez filha de Airugodo Jerigi Otojiwu, iedaga do menino 
(S. C. Novaes, C. Grande, 1971). 

As rela~óes entre os obe-mage, pais, maes e filhos, tendem a 
ser mais tensas e formais do que entre os representantes de mesmo 
iedaga quando é permitido falar, gracejar e zombar porque eles 
nao se zangam entre si, coisa sempre feita de superior para infe
rior, nunca em sentido contrário. Segundo Airugodo "conheceñ
do a pessoa, pode ca~oar". Ora conhecer a pessoa é saber das suas 
o'rigens, ter o direito de pronunciar o nome e poder vence-la em 
disputas jocosas, principalmente no caso de mulheres, geralmente 
pouco informadas sobre o assunto. Airugodo pode brincar com Ju
dith, sua irago, chamando-a pelo nome, no que ela acha muita gra
~a. Por vezes ela se zanga e diz: "Eu nao tenho nome de iebio pa
ra voce falar!" Contudo, Judith nao acha ruim. Airugodo também 
pode chamar pelo nome a sua esposa e a sua filha que, por sua vez, 
tendero a chamá-lo de "nowu" ( companheiro, fulano, amigo, cf. 1: 
818) e "ogwa" respectivamente. 

Por sua vez, Airugodo nao pode ca~oar da gente do seu próprio 
iedaga . . Airugodo deve respeitar como iedaga a Lulu Arigao Koca, 
representante Kaigu de sua aldeia e entra na casa deste apenas 
quando souber que Lulu está. Caso contrário, Airugodo nao entra
rá . nem falará com Chita, esposa de Lulu, sua imarugo, urna Ku
rugugwa Ceriga, irma do seu pai. Também Canajó nao fala com 
Amélia Jérigi Otojiwu porque é a esposa do seu iedag.a Meriri Ku
rireu representado por José Boigabe, um Meriri Baru. 
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Antonia Buremoda, Kieredo pequena, pode ca~oar de Júdith, 
irmá mais n'bva de Samuel Birimodo que, tendo sido adotada co
mo Iwagududogedo, é sua imarugo e como Aroroeredo é sua irago, 
irmá mais nova do seu ogwa Samuel. Portante, Antonia nao pode 
ca~oar de Samuel porque este é um pai, casado com Margarida, 
Kieredo preta, irma mais velha de Antonia. Antonia pode ca<;oar 
de sua filha Alvina, de Margaridinha, sua irma Kieredo de mesma 
cor, mas deve respeitar o marido da filha, José Kadagare e a Eduar
dao Butore Agadu, marido de Margaridinha. 

As visitas e os contactos informais em Córrego Grande revelam 
a importancia dos iedaga-mage e imarugo-mage. Airugodo só vai 
na casa de sua irago Amélia, que, como ele, é de Jerigi Otojiwu. 
Com os outros só fala de fora, sem entrar na casa pois esta nao 
lhe pertence. Se tem iedaga, também o visita mas com respeito, 
sem brincar. Se o iedaga tem filho homem, conversa com ele, ca
so contrário nao. Em sua casa, isto é, a casa de Meriri Kurireu, 
iedaga de sua esposa, Airugodo recebe as visitas de Joselino, Amélia 
(ambos de Jerigi Otojiwu) e Joaquina Aroroeredo Mano Kurireu 
casada com gente de Jerigi Otojiwu. 

Natividade, Ukiga Meriri, Meriri Baru vai visitar Joaquina, 
sua parente por parte de pai e recebe visitas desta e de Joselino. 
Visita e recebe visitas de Aida Bokuduya, filha de Maridia lno Ku
ri, gente do seu marido Canajó Bokodori lno Kuri. Tanto Maridia 
quanto Aida sao suas imarugo-mage mas Natividade freqüenta 
apenas a segunda porque esta é irago do seu marido Canajó. Nativi
dade vai levar comida para Emília, Apiboregedo Kurugugwa, imaru
go do seu pai, cujo filho Floriano é um "Kiga" (possui o le Kiga Ki) 
tal como ela (possui o le Ukiga Merirf), relacionado com o le Ukigao 
Padu possuído por Beatriz Baadojebado Cebegiwudo. Natividade 
também vai costurar roupas para Davi, Kiedo preto, Kai Kigadu
reu, filho do seu irmao José Buke, um Paiwoedo preto e Benedita 
Bokodori Eno Kuogo (do mesmo grupo "Kuogo" == paratudo, que 
inspira um dos le de Natividade, Kuog.oreudo = arara amarela, se
melhante a flor de paratudo - le outorgado a sua neta Alice) que 
está senda criado por Margarida Kieredo preta. Esta é mae de Al
varo que foi casado com Carmelita, filha de Natividade, Paiwoere-:
do preta. Por isto, Alvaro possui, entre outros, o le Awurubo (cá:r>
sula do urucu) associado ao le Awurureudo (urucuzeiro) possuído 
por Cláudia Meriri Kurireu, avó materna de Carmelita. 

Antonia Buremoda é visitada por seus irmaos Kie Filipe, Ca
ramuru e por seu "filho" (sobrinho, filho da irma) Alvaro. Quando 
vai a casa de algum Tugaregedo, Antonia nao senta "porque tem 
vergonha" já que nao possui cónjuge do outro lado. Antonia visi
ta somente Margarida Ipo que mora com o seu irmao Filipe casa-
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do com Tereza Arare, "filha" de Margarida e, conseqüentemente, 
imarugo de Filipe. Margarida também é irmá afastada do seu fa
lecido marido Joaquim, pai de Alvina. Esta manda bolo para Eva 
Jakomea Atugo, sua imarugo, irma mais nova de Aroia Kurireu, 
sogra potencial de Ismael, filho de Alvina nominado por Garcia, 
marido de Eva. 

José Kadagare freqüentava a casa de Rosinha, sua irago, máe 
do seu iwagedu Norivaldo quando esta vivía na casa de Eduardi
nho. Beatriz, irma de Rosinha, quando vai a aldeia, freqüenta a 
casa de sua irma Meriribo e a de Tereza Arare com quem também 
deixa a sua filha Erotildes. Esta é esposa de Filipe Kiedo que foi 
casado com a sua mae Joana Okogere~ razao pela qual "gesta" de 
Beatriz e Erotildes. Tereza Arare, mulher Iwagududogedo Jako
mea Atugo, é urna Ecerae Cibaedo, do mesmo grupo "Ecerae" a 
que pertence a gente do marido de Beatriz, Ecerae Etuvie, gente 
Bokodori Ino Kuri. Conseqüentemente, Erotildes fica perto de Te
reza pois, apesar de pertencerem a partidos diversos, a primeira é 
Ecerae Emagado e a segunda, Ecerae Cibaedo, Ie-mage derivados 
do mesmo aroe "Ecerae". 

O mesmo raciocínio explica a grande familiaridade entre Ai
rugodo e Margarida do Pobore, ele um Cibae Ekudawu, ela urna 
Cibae Erugo envolvendo inclusive a filha de José Irui, que, senda 
urna Cibae Etuje, participa do mesmo embriao de solidariedade, o 
aroe Cibae. 

4.2 - M exericos e escan<Lcik>s 

Ao ver dos Boe, sao as mulheres as grandes mexeriqueiras. 
Isto nao impede que os homens os fac;am a .~eu modo! ~unca dentro 
da aldeia, a vista de todos, mas por ocas1ao das v1s1tas ao pasto 
quando se valem de alusoes diretas ou indire~as vi~~ndo critic~r al
gum membro de sua aldeia. Dentro da alde1a enr1Jece-se a ~t1que
ta, sao seguidos a risca os caminhos de cada choupana, b~t1das as 
crian~as mexedoras dos cestos alheios e enxotadas as gallnhas do 
vizinho. 

o prato favorito das mexeriqueiras sao os Barae, principalmen
te quando estes procuram entrar na aldeia. A sele~ao é privilegia
da pois os Barae, vivendo fora do ba, podem ser ridicularizados sem 
o perigo de brigas, recebendo urna série de apelidos jocosos bastan
te procedentes. Sao apenas os Barae que entram na aldeia, falan· 
do com todos, sentando no chao sem usar esteira e oferecendo os 
cigarros de modo pouco adequado (Hartmann, Meruri 1964). Os 
Barae sao identificados segundo os diversos sons que emitem, con
siderados "Kidoe-doge" porque falam tanto quanto os periquitos, 
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"Boa-doge'' ,, porque falam "boa tarde~' (la: 601, nota 13, Albisetti 
- comunica~ao pessoal) e segundo a cor de sua pele, "Barae" 
quando brancos, "Tabae" quando negros. Os Barae comportam
se de maneira inusitada porque além da falta de boas maneiras, 
trazem "bapera" (livros, cadernos, cf. 1: 215) associado ao folhoso 
do estómago dos ruminantes, pensando, por meio de suas pinturas 
(escrita), apreender aquilo que só depende da cabeca: . 

Voces civilizados tem papel e caneta, por isto voces fata tudo 
igual. Nós só ternos a cabe~a e cada Boe fala diferente (Ai
rugodo, C. G. 1970). 

O Baraedo quer aprender, por meio do papel, os movimen
tos dos aroe que, escapando a bidimensionalidade do bapera, só po
dem ser entendidos a partir da vida dos animais e as almas dos de
funtos que sempre envolvem a nocáo de espaco tridimensional e 
movimentos de aroe variáveis segundo as espécies. 

O civilizado só passa a receber ·um nome le quando pousa na 
aldeia, o que implica em ocupar o lugar de um le pertencente a um 
cla: no Córrego Grande, Crocker e sua esposa receberam os le Kai 
Kuru (nome de Noapaiepa) e Tudadu Meri (nome Aroroe) respec
tivamente (2). A família de americanos por nós encontrada em 
Córrego Grande em 1970 recebeu os seguintes Ie: o lingüista, pai 
da família - Kuruiedu nome de fera Baadojeba Cebegiwu) ; a es
posa. - Cibaibo (associada ao grupo das Cibae); e o filho - Jure
kíe (associado ao Jure, aroe que envolve relacoes entre Kie e Pai
woe). 

Importante é ressaltar que o civilizado é considerado apenas 
ofertor, nunca receptor de presentes, razáo pela qual também nao 
recebe mori ( 1: 290, 804). Por isto seus apelidos sao sempre joco
sos, nunca iebio-mage ou nomes de morte, pois só é Boe aquele 
que fica para morrer na aldeia, momento quando, soba forma de 
aroe, o defunto é utilizado para reforcar a solidariedade entre os 
·sobreviventes. Por esta razao pediram a Rondon, filho de mulher 
Boe, que viesse morrer na sua aldeia (40). Os Barae nao vem mor:. 
rer no Boe e-wa, razáo pela qual nunca poderáo ser aroe e devem 
.fo!necer objetos e mercadorias sem qualquer contra-prestacao poisj 
nao sendo parente por parte de aroe, náo recebem mori nem se in
serem no mundo dos seres humanos regido pelo poguru. Os Barae 
sao tolerados mas desvalorizados, meros instrumentos de acesso 
as roupas, armas e demais fascínios da civilizacáo que, em contras
te comas coisas do bope, podem ser livremente manipuladas pelos 
seus possuidores. Os Barae sáo Iembrados principalmente por 
aquilo que trouxeram para a aldeia, nunca pelo que dela levaram 
já que os enfeites para Barae náo sáo confeccionados segundo os 
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padróes tradicionais. Tenta-se igualmente evitar fotog.rafias, pro
nunclar nomes e maiores intimidades, parcimoniosamente conce
didas apenas nas imedia~óes do posta, Ionge dos olhos e ouvidos do 
Boe e-wa. 

. Entre si, os Boe se lembram uns dos outros seja pelos choros de 
urna mulher obe, seja pela voz dos Baadojebage, quando volta a 
ser exigido o mori pelo defunto da aldeia. E, onde há aroe, há ie
daga. e respeito, razao pela qual emudecem as bocas e se estendem 
esteiras novas para receber o grande chefe Cuabori. Este, tal qual 
Uwaboreu, sen ta "sozinho", longe dos subordinados, como se tives
se ~~ · sua cabe~a enorme aroe eceba distanciando-o dos seus Boe 
e abaixando-o pelo peso de sua grande responsabilidade de Boe Ei
mej era, sempre "meduia kudawurema" (companheiro mesmo em 
baixo aquele) razáo pela qual os Boe o fazem. o seu centro (boe e
mode to-iado) ( 1: 309) . 

Os mexericos lidam também com assassinatos, feiti~os e bri
gas entre parentes, de preferencia irmaos de mesmo cla e sexo, sem
pre f.eitos fora ou na periferia da aldeia já que o bai mana geje
wu é o lugar da paz entre os homens. 

Nestes casos, os mexericos lidam com ofensas mais ou menos 
graves, geralmente iniciadas por mulheres (2; la: 1158-1167). Um 
dos grandes escandalos acontecidos no.Meruri foi o da mulher Aroia 
Kurireu, urna lwagududogedo preta, batida e ameacada de ser jo
gada. para os vermelhos, briga iniciada por sua irma menor Bu
tore Agadu. O irmao ofendido que mora no Pobore deixou entre
ver que desejava ir ao Meruri, a fim de esclarecer a ofensa, já que 
ele, de direito, um aroe eceba, do grupo daqueles que possuem o 
direito de lidar comos aroe mais importantes, acabou sendo "aroe" 
(ofendido) pelos seus próprios irmáos menores (Hartmann, Me
ruri 1971). As ofensas entre homens sao resolvidas por intermé
dio das verborrágicas "puxadas de tradi~ao" e, no caso de nao se 
resolver a contenda, por lutas corporais no bororo ou fora da 
aldeia. 

O desrespeito é assunto relacionado a bope que "bicho muito 
sem-vergonha" faz o bari dormir, em sonho, com as mulheres do 
seu próprio cla (Airugodo, C.G. 1970). O pai dos bope, Maereboe 
etuo, deixa de dar espigas de milho grandes e belas a todos os Boe 
porque .. estes lhe rogaram urna praga pelo lábio ruim de urna mu
lher. Apenas os respeitosos recebem espigas boas e grandes, os des
respeitosos espigas pequenas e más, e, os que nao desrespeitaram 
nem respeitaram, espigas de qualidade intermediária. Do mesmo 
modo, a avalia~ao mútua entre os Boe nunca é feita em termos de 
opoaicóes mas sempre em -termos de gradacóes que vio do melhor 
para o pior (la. mito de Kuieje Kuri e Merirodo, mito da vingan~ 
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de Meri pela morte de Ari, e mito de Meri que pune os Boe). · As 
nuances de" qualidade sao geradas pelo bope pois a dimensáo do 
mundo ético implica sempre na vida, na carne e no alimento regu
lamentando pela posi~ao Boe / Bope, inexistente ao mundo dos aroe, 
sobras inertes da carne de animais, mortos e inimigos que, desco
nhecendo o poguru, sao apenas manipulados por Boe de boas ou 
más inten~oes. Meri gera o mundo ético nao sob a forma de aroe, 
mas sob a forma do bope que, abandonando a aldeia, sobe para o 
céu, de onde vigía a todos, esquentando as cabeleiras dos Boe, a cal
vície dos Barae e das aves que nao possuem penas na cabe~a porque 
foram muito ruins com Ari, e penetrando com seus raios pelas fres
tas dos bai-doge ocupadas pelas mulheres já que o bai mana ge
jewu, de melhor qualidade, nao lhe permite faze-lo. 

4. 3 - Poguru diurno e poguru noturno 

O poguru existe sempre quando o Boe nao está no lugar de 
seu iedaga. As rela~óes tensas existentes entre homens de l~dos 
diversos sao sintoma de que as rela~oes se fundamentam no res
peito aos aroe trocados pelo mori e pelo akiró. Esta diferencia~ao 
se reflete nítidamente pela alternancia dia / noite ou Meriji / Boe
coji: Benedita Bokodori, casada com Buiogo, Baadojeba de -cima, 
deve, a pedido do marido ausente da aldeia, dormir com Margari
da Ipo, sua imarugo, irma do seu pai Joaquim; Joselino, ·apesar 
de estar "fazendo iwobe", isto é, trabalhando para Margarida Guar
da, mulher Iwagududogedo Aroia Kurireu, vai dormir na casa a_o 
lado que é urna casa Aroroedo, ocupada,por Joaquina Mano Kuri
reu, casada com a gente do seu iedaga, Jerigi Otojiwu; Eva, Iwa
gududogedo Jakomea Atugo, esposa de García, passava o dia ern 
casa de Joaquina Aroroeredo, sua '"muga" porque é irma do seu 
sogro Joao Candido Birimodo, ·pai de seu marido, mas ia dormir -na 
casa de Aída, sua imarugo Ino Kuri, ,esposa do iedaga. As pousa
das real~am a solidariedade noturna entre Boe e os lugares ocu
pados por seus iedaga-mage e imarugo-mage dispersando os c;>be
mage. 

·Enquanto as mulheres vao pousar nas casas dos seus iedaga
mage, os !pare, quando possuem o ba, devem dormir no bai mana 
gejewu. Os !pare dormem e sonham sem companheiras porque pos· 
suem apenas um quinhao ·da aredu baito, jamais urna · mulher 
inteira que pudesse preparar-lhe a comida que, levada nas pane
las e nas bandejas, vai consolidar o seu prestígio dentro da ·aideia. 

• ! • 

( As ref ei~oes se dao a tarde, após as ca~adas e pescarías, quan
,do se ouvem, de dentro do bai mana gejewu, os gritos de saudacao 
as panelas trazidas pe~os Ime.- Dividida e consumida· a co~ e 
enfraquecido o Sol, os homens, reunindo-se as esposas, disper~~m-
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se pelas picadas usadas pelas mulheres para buscar lenha e água 
pela manha, os ire-doge, sinais do chao semelhantes a troncos dei
tados ( 1: 645) . Ninguém vai andar em trilha alheia, pois ela cons· 
titui a via de acesso ao único lugar e momento em que, longe dos 
filhos cuidados pelas parentes o casal temo direito de mexer com 
os frutos, palmitos, cocos e demais sementes da natureza por in
termédio da colheita - ra - (1: 891, também membro viril em 
ere~ao) . O in tercurso é visto como decorrencia do plan tio - tugo 
- ( 1: 955), expressao Boe sempre associada ao preparo do alimen
to e as formas de tratamento interpessoal baseadas no poguru. o 
intercurso é suspenso durante a noite, o Boe coji, tempo dos ieda
ga-mage e imarugo-mage, e durante o Ariboe quando o casal é 
obrigado a trocar o dia pela noite, ficando a toa, sonhando na pe
numbra da choupana. Tal inversao chega ao seu auge por ocasiao 
do parto quando o pai, tal qual um Iparedo, dorme no bai mana 
gejewu longe da esposa que, isolada no bai, tal qual Pobogo Aredu, 
(veado-femea da mitología Boe) é tao feia e cabeluda quanto o 
seu recém-nascido. Onaregedu sobrevive apenas quando for levan
tado a hora do Sol nascente, embelezado por seus parentes, e enri
jecido por seu iedaga que tenta afastá-lo de muga barogo e apro
ximá-lo da beleza fascinante dos seus aroe. 
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CAPITULO VII 

1. A NATUREZA DOS LA~OS CLANICOS 

Pela bibliografia, os clas sao primordialmente tratados como 
se fossem grupos · reais ou fictícios, de certo modo destacáveis do 
seu contexto mais amplo. As transferencias e substitui~oes sáo en
caradas como sendo "anomalias" funcionais explicadas em termos 
do processo de desequilíbrio demográfico acarretado pelo contacto 
interétnico. Crocker, combase na análise da terminología de rela
cionamento ressalta a fluidez do seu emprego, concluindo que o 
sistema de relacionamento, para poder sobreviver, deve ser o maís 
flexível · possível. Ora, caracterizar um sistema como flexível nao 
explica as razoes desta flexibilidade. O uso dos termos de relacio
nam·en to se baseia sobre o sistema de nomes pessoais, orden~dos 
dentro de urna hierarquía de títulos, os iedaga-mage, cujo senti
do é eminentemente comunitário, sempre fundamentado sobre mo-
dalidades de troca segundo as prescric;oes do poguru. · 

A partir da análise dos nomes entre os Boe verificamos que 
o núcleo da sociabilidade nao é representado por grupos de des
cendencia, mas pelos membros de mesmo iedaga que constitµem 
chave importante a compreensao da organizac;ao da vida da aldeia. 

A outorgac;ao dos Ie-mage e, com eles,-dos direitos e deveres de 
troca a eles associados, é profundamente ritmada por um poder 
central, o conselho dos chefes da aldeia que, por uro porta-voz au
torizado, o Baadojeba, proclamam as decis0es que devem ser aca
tadas por todos. 

Os iedaga-mage representam índices de coalisao de uro conjun
to variável de Ie-mage .outorgados ·a indivíduos de ambos os sexos, 
residencialmente esparramados pelas casas da aldeia e entre al
deias ·diversas. Os_ iedaga-mage sao divididos segundo dois crité
rios: o de clá e o de partido. Ambas as modalidades de coalisáo 
de iedaga-mage emergem predominantemente no contexto do fu
neral. Iedaga-mage de mesmo cla devem reunir-se por ordens su
periores do conselho da aldela, a fim de prestar servi~os de mori e 
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confeccionar enfeites para retribui-los em nome de um defunto. 
Desta maneira" o funeral en vol ve um precioso instrumento de con
trole dos iedag~-mage cujas Ie-mage acabam, por ocasiao do iebio, 
senda comprimidos em bandos ou clas, por sua vez comp_!imidos 
nos dois partidos do Boe E-wa. Est~ proc~ss.o de compressao po~e 
ser minuciosamente analisado por intermedio dos nomes pessoais 
que cuidadosamente ponderados em cada caso, visam nao eterni
zar' os mortos mas garantir a coexistencia entre os sobreviven~es. 
os membros de clas próximos podem substituir-se nas suas fun~oes 
de representa~ao junto aos do outro lac;lo. Já membros de partidos 
diversos tendero a fundir-se pela procria~ao, pela troca muda de 
enfeites e comida e, apesar de poderem representar-se os seus de
funtos, nao perd~m jamais a sua identidade partidária. Dentro 
deste contexto, as alian~as matrimoniais nao passam de aspectos 
parciais do processo de formac;a~ ~as alian~as interpartidári~s que, 
vinculadas ao cerimonial funerario, envolvem a compreensa.o , dos 
aroe e do bope. 

Os defuntos sao conseqüencias do bope quando o Boe nao· mos
tra a vergonha e o respeito aos outros. Conseqüentemente, os de
funtos sao "fabricados" ou "fabricáveis", segundo o comportamen
to do Boe. 

Cada cla possui matérias-primas e técnicas específicas de ma
nufatura e tem o direito de receber os animais abatidos por ele 
possuídos, a fim de fazer a separac;ao entre a carne e as partes im
perecíveis. Conseqüentemente, retalhando e depenando as su~s es
pécies, os homens casados com mulheres de mesmo cla tendero 
a "mexer" com o corpo das· mesmas espécies a ela associad~, .Vis
to que aquilo que fica na terra ou na panela da mulher. é sempre 
a carne e aquilo que vai sao sempre as pa.rtes duras utilizadas na 
confec~ao dos enfeites, os clas ou ·bandos podem ser definid:ó.s co
mo zonas de carne que, enterrada ou.·consumida, é preparada, por 
técnicas das mais diversas." Se a carne dos defuntos deve séi .. en
t~rrada e abundantemente regada no aije muga, a fim de ser me
lhor consumida pelo bope, a carne da anta e do tatu deve ·ser co
zida· porque é "muito forte'~ , a da irara· e de queixada é assada .. por
que é "menos forte", alguns .peixes podem ser consumidos apenas 
sob a forma defumada, outros, como o jaú, devem ser preparados 
pelo bari. E, lembremos das técnicas do seu preparo. N em todas 
as carnes sao tao cuidadosamente retalhadas quanto a da _ap.ta .e 
nem todos os peixes sao amarrados com embira. Surgem . a~im 
urna série de pratos - o Boe e-ke, de gosto e cheiro diversQS;:)JlaS 
to.dos igualmente bons e. apr~éiados porque ''~em ,.pfeparadps'!.. -:
pe.mega:re - segundo as preS.cri~ó~s de lugar. e .. ~eI;Opo. · Também 
os enfeites .sao '.'.p~mega" quando feitos, na.nora.,;;i,C:IequaCla", segun
c;lo as . seqüencja~. c<?rretas ·ele ordena~ao .da& ~ ll.la.t~ria.s~pr:irnas,~ ifoi;-
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mando um conjurito apreciado por todos. E, tal qual as mulheres, 
o bari, munido de suas gigantescas panelas de barro, conchas e 
colheres de madeira, lida como preparo do alimento dos Boe. A di
feren~a com rela~ao ao preparo feminino decorre apenas do tama
nho de sua cozinha. Enquanto as mulheres preparam o alimento 
dos Boe associados ao seu cla, o bari prepara o bope u-ke para os 
mais diversos habitantes do céu, distribuídos em bandas multico
res.. E, um aspecto do preparo determinado pelo bope, exigencia 
de poguru, é a perfura~ao e a amarra'.tao dos !pare que, tal qual 
o alimento, devem ser devidamente preparados no lugar e na hora 
certa, a fim de poderem ser consumidos pela aldeia sob a forma 
.de Boe. O Bari realiza para a aldeia o que as mulheres realizam pa
ra o cla: a partilha entre aquilo que pertence a "nós" (Boe, no ca
so do bari, obe, no caso da mulher) e aquilo que pertence aos. "ou
tros" (bope, no caso do bari, iedaga-mage e imarugo-mage, no ca
so da mulher). Os "outros" estao do outro lado, no caso dos Boe, 
e, ''acima", no caso do bari. Os "outros" moradores do outro lado 
gemem e sussurram no bororo sob a forma de bailarinas de aroe 
etawujedu, enquanto os "outros" lá de cima, visíveis e audíveis por 
intermédio dos baire, gesticulam e berram nas choupanas da peri
feria sob a forma do bope que, tal qual um obe, se faz ouvir com a 
chegada do seu filho defunto, um animal ou urna planta de tipo 
Bope u-ke. 

As rela~óes com os aroe do outro lado se dao por intermédio 
de cantos, as como bope sao mediadas por gritos, discursos e pro
clamacoes. Ora, os aroe só aparecem no bororo quando proclama
dos pelo Baadojeba ou qualquer outro Boe Eimejera que, pelo fa
to .de ter muito poguru, está aliado ao bope. A autoridade e intran
s~toriedade dos grandes chefes é, portanto, pré-condi~ao para a de
creta~ao dos aroe que vivero em fun~áo do seu Boe e-wa, o que 
constituí urna inversa.o da interpreta~ao surgida por Crocker - a 
de que os Boe vivam em fun~ao dos seus aroe. 

As divisoes clanicas nao podem ser entendidas forado seu con
t.~xto cultural que, no caso dos Boe, emerge da dina;mica da parti
lha entre homens e animais, vivos e. mortos, fortes e fracos, cujo 
ponto inicial é sempre demarcadp pelas ofensas de morte, cuidado
sámente identificadas, proclamad~ e eliminadas pelos entendidos 
já que envolve o problema delicado do "aroe e-rea" (o caminho das 
almas) que fragmenta a aldeia em dojs grandes partidos antagóni
cos: os Tugarege e os Ecerae. Imediatament~ . após a morte de um 
Bo~, suspendem-se tod~ as garanti~s individuais - os Ie-rr.µ\ge 
~ .os Iedag.a-mage - e.nao é permitido utilizar a linguagem cotidia
.na ... Os. enlutados utilizam a linguagem dos. pran~os, os ... especialis
~as dos aro~ . empregan;t .a linguagem do~ : aroe etawa~a. a~ege,. ~ 
Cf,tntor~. realiz.am os seus ;Roia clanicos e os demais se coniunicam . . .. . . ·,. . . 

-251-



por meio de ~obios. Suspensos os Iedaga-mage, restam ape
nas bandos de ofensores, bandos de ofendidos e os iebio-mage que, 
subordinados ao conselho da aldeia, visa~ eliminar o ~rig~ do. re
talhamento. Pela fragmenta~ao dos códigos de co~unicacao, un
pede-se que baja a cisáo entre os moradores da .aldeia que, por or
dem superior dos aroe decretados pe~o Baa~o1e~a, deve~ a~~
donar as choupanas da perif~ri3:, dedicar-~ as lldes ~enmoruais. 
Deste modo evita-se a emergencia d~ tens~es na aldei~ ~aseadas 
num processo cumulativo de acusac;;oes mutuas, substituidas por 
formas de agressividade. cerimonial tais com!>. os cantos, os choros 
e a amarra«;ao dos enfeites. O momento critico da morte do !3ºe 
é superado por elaborada técnica cerimo~ial e~pressa pelos part1.dos 
e pelos clas. Primeiramente feíta pela 1~vest1dura do ar?e ma1wu 
a reconcilia«;ao entre ofensores e ofendidos cede l~gar as ofertas 
do alimento de carne e das choupanas que, nos va1s-e-vens cana
lizados pelas "estradinhas", acabam red~n~~ndo em formas d.e 
agressividade sexual e reestabelecem a v1ab1lldade da comensall
dade e das rela~óes jocosas próprias aos iedaga-mage. Impe~em
se assim as cisóes rápidas da aldeia que poderia desencadear ciclos 
irreversíveis de vendetas tal como sucede entre os Xavante (61). 
A explica~ao deste mecanismo de controle repousa s?bre os aroe 
que possibilitam a cria~ao de alian~as, sempre em detrimento nun
ca a favor das ofensas, paroe. Os bailarinos e ca~adores devem 
ser sempre amarrados e pintados antes. de enfrentar os barege. mo
rice exigindo-se assim um contacto direto entre os antagonistas 
no· bororo da aldeia, impossível quando o diálogo após a ofensa se 
trava apenas por intermédio de flechas e cacetes agitados nas e~
boscadas. o controle da situac;ao se fundamenta na decreta~ao 
de um "tempo de aroe", situacao extraordinária, quando, suspen
sas quaisquer exigencias dos iedaga-niage, é dilatado .º intervalo 
entre a morte e a vingan«;a. Neste lapso de tempo, .reune~-~e ~
for~os no sentido de retribuir aos enlutados, por intermedio ~a 
concessao dos servic;os, dos filhos de aroe. Sabendo destes desig
nios, os enlutados esperam pacientemente, a toa, limitando-se aos 
"avisos" dos seus choros e cantos exigindo mori. Se a soluc;;ao nao 
for do agrado, náo faltara.o meios de matar o cac;ador ou o baila
rino sempre expostos as patadas das feras ou a ira dos aroe~ E, 
morrendo um filho ritual, poder-se-á escolher outro provavelmen
te menos negligente do que o seu predecessor. 

As trocas de homens entre os partidos podem ser acompanha
das a partir da distribuic;áo dos Ie-mage, iebio-mage e iedaga
·mage (títulos), símbolos de estados de paz e superac;áo de confii
tos intra-comunitários por intermédio da partilha dos aroe - as 
ofensas de morte. A paz interna depende de urna série de trocas 
·que-inspirando os Ie-mage reconstroem a aldeia, lugar de poguru, 
eliminando os Barege e Marege, coisa sempre iniciada pelo con-
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selho do bai mana gejewu, no bororo, no aije muga e no aije rea, 
lugares dos homens, cadáveres e bailarinos do aroe etawujedu, pro
tagonistas do julgamento de um desavergonhado. Em contraste 
coro o Boe que se movimenta rapidamente entre as choupanas e 
aldeias, cerrados e florestas, protegido pelas garantias do seu ieda
ga, o aroe (morto) é enclausurado em um cesto bem costurado, 
Ionge da luz e do calor, visando mostrar a todos qual o destino de 
um infrator. Os seus Ie-mage válidos em todas as aldeias sao 
comprimidos em um único iebio pertencente a urna única aldeia, 
envolvendo a alianc;a ritual entre um único casal e um só ca~a
dor que, em nome do seu vexame, devem respeitar-se até o fim 
das suas vidas. 

Os clase os partidos constituem expressao nao de g.rupo, mas 
de urna técnica de classifica~ao e manipulac;ao utilizada pelos 
planejadores da aldeia que, visando tomá-la "aberta a todos", de
vem impedir que se misturero as alian~as antigas, boas e fortes -
aroe marigudu, com as alianc;as recentes, perigosas e fracas -
arce maiwuge. O tempo do Boe e-wa é ritmado pela alternancia 
entre aroe marigudu - tempo de bonanc;a e de paz, associado aos 
iedaga-mage, ªº alimento, a noite e as fogueiras das mulheres que 
pontilham a periferia da aldeia - e os aroe maiwuge - tempo 
de adversidade, abstinencia e luto, associado aos pais e filhcs de 
aroe, a cac;a, ao dia e ao calor de Meri, o Sol, ardendo no meio do 
céu. Ambos, a noite e dia, aroe marigudu e aroe maiwu, iedaga e 
ogwa, sao aspectos do mesmo Boe que, respeitoso ou desrespeitoso, 
representa o fulcro do funcionamento do seu Boe e-wa. 

A persistencia das aldeias se fundamenta sobre a continuidade 
das idéias ligadas a vida e a morte inalteradas, apesar do desfal
que populacional acarretado pelos contactos com os Barae. Vida 
e morte sao codificados pela distribui~ao ordenada dos iedaga-ma
ge dentro de partidos e bandos, pois se os iedaga-mage sao variá
veis pelos Ie-mage e enfeites que possuem, sao inalteráveis os ban
dos e os partidos sempre associados ao poder central do Boe e-wa. 
A irredutibilidade dos dois partidos propicia a formac;ao de alian
c;as interpartidárias tanto mais valorizadas quanto maiores forem 
os blocos envolvidos, com possibilidades ilimitadas de arranjos e 
re-arranjos segundo as contingencias demográficas. Quanto maio
res os aglomerados humanos envolvidos pelas alianc;as de. aroe, 
maior a responsabilidade dos representantes dos iedaga-mage por 
elas envolvidos já que devem resolver as "dúvidas" de muitos. Quan
to mais fortes os iedaga-mage, mais intenso é o fluxo de comida 
e de enf eites circulados pelos seus Ie-mage e mais altas se tomam 
as suas vozes que, fazendo arengas notumas, dao conselhos e "ca
~am" os casos de todos, a fim de, tal ·como nas ca<;adas, circunscre
:ver e eliminar os pomos de discórdia entre os seus subordinados. 
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As posi~óeS> de prestígio associadas aos Ie-mage que, aglutina
dos em iedaga-mage, derivam o seu sentido das diversas modalida
des de alian~as interpartidárias, orientam profundamente o ema
ranhado das rela~óes sociais entre os Boe propiciando grande flui
dez entre as aldeias, já que cada le constitui um feixe específico de 
direitos e deveres inalienáveis a hospitalidade oferecida em deter
minada "casa" ( choupana ou setor de urna choupana), nódulos de 
solidariedade que fragmentam o grupo de mulheres co-residentes. 
A riqueza de critérios de diferenciac;ao hierárquica entre os Ie
mage expressos sob a forma de tan:anhos, 1!1ovi~entos, so~s, co
res e outros atributos dos aroe dos clas, permite a ineorpora~ao e a 
coexistencia paaífica de grandes contingentes piOpulacionais jlá 
que Ie-mage Iedaga-mage representam códigos de embrióes de so
lidariedade outorgados a todos aqueles que temem o bope. 

Os iedaga-mage constituem vínculos entre os indivíduos e o 
mundo que o rodeia, fusao do passado, presente e futuro, sempre 
baseados no poguru entre mais velhos e mais novos que, subdivi
didos segundo clas e partidos, geram arranjos hierárquicos que 
além de preservar a solidariedade intercomunitária permitem re
forc;á-la por meio de absor~ao do contingente de aldeias demográ· 
ficamente desfalcadas, já que os Boe ainda nao abdicaram da va
lidade de urna idéia básica, a de que "tudo isto, doenc;as, mortes, 
falta de animais é 'servi~o' de bope que, como sempre, continua ca
c;ando os que nao mostram vergonha e que só podem ser Boe por
que os outros, Barege e Barae, podem continuar vivendo porque 
nunca a conheceram'' (Airugodo, C. Grande 1970). 

2. O ESTUDO ANTROPOLóGICO DOS NOMES PESSOAIS BOE 

A multidimensionalidade dos nomes pessoais torna-os dados 
privilegiados a investiga~ao etnológica, na medida em que inte
gram, de modo sui-generis, elementos de cultura material e espi
ritual. Os heróis, protagonistas de fa~anhas imorredouras, expres
sos pelos títulos, constituem unidades dotadas de atributos morais, 
expressos sob a forma de sons, enfeites e objetos confeccionados 
segundo variai;óes de cor, tamanho e motivos. Os heróis / títulos 
representam pois urna série de estilos ou modos de "ser Boe" que, 
arranjados no pantheon imorredouro do Boe-ewa, desfazem a idéia 
da equivalencia sócio-cultural entre os membros das aldeias, cuja 
continuidade depende da manuten~ao das próprias diferen~as cul
turais. Os nomes e títulos representam modos variáveis no tempo 
e no espa~o de ser a mesma coisa, constancia esta expressa pelo ba. 
o princípio da aldeia e do sentimento de vergonha associado a hu
manidade, que fundamenta as diversas interpreta~óes locais. O 

- 254 -

~rincf pio do ~a, expresso pelos Boe ·e-wa, por sua vez baseados em 
t1t~los aglut1n~do~es. d_e nomes. pessoais, se fundamenta em mo
dall~ades da d1str1bu1c;ao de do1s tipos de carne: a carne de ca~a 
o ~llmento por excele~c~a~ consumido segundo um complexo pa~ 
drao de preparo e de d1v1sa? no consu~o; e a carne viva represen
tada pelas mulheres casado1ras, consumidas pelo intercurso confor
me os ciclos de alternancia entre Ari e Meri. 

As unidades f~r~adas pe!os . títulos nao correspondem a pes
so~s ou grupos soc1a1s destacave1s em relac;óes díades ou explicá
ve1s em termos de estruturas formais de relacionamento tidas co
n10 básicas. Básic~ é o se~tido com eles assaciado, expresso em di
ver~~s esfer::i~_de v1~a so:1al - economia, parentesco, organizac;ao 
pollt1ca, rellg1ao, mitolog1a e cultura material, esferas estas codifi
cadas por in termédio de um único Ie. 

Tratar do relacionamento humano sem considerar os con
teúdos culturais ou transformar as nuances qualitativas em me
ros epif e~ómenos ~deoló~cos .mais ou menos adequados a realidad e 
estabel7c1da J?elo investigador, ne~ sempre nos permite aprofun
dar satisfator1amente a compreensao de um conjunto de dadcs. E 
deixar de considerar os con teúdos associados ao sistema de rela~ 
cionamento humano implica em relegar, a segundo plano as pró· 
prias "racionalizac;óes" dos Boe que, nem sempre expressa~ dentro 
dos limite~ esperados pelo etnólogo, nao deixam de representar da
dos tambero. Se os no mes lidam com heróis, animais, plan tas ou 
ei:ifeites, como entende-los sem analisar os mitos, as espécies cla
n1cas e o mundo dos adornos? E, se os nomes lidam com termos de 
parentesco, como entender o sistema de relacionamento sem pas
sar primeiro pelo emaranhado dos tecnónimos? O problema todo 
consi~te nao em testar a validade de um modelo por si mesmo, 
mas s1m o de, por meio de um modelo, mero artifício hipotético, en· 
tender as formas de comportamento humano variáveis nao ape
nas pela freqüencia mas também pela qualidade das inten~óes 
dos a gen tes. 

Ao nascer, o Boe nao encontra mais do que um contexto de ex
pectativas segundo os desejos nem sempre tao inconscientes dos 
moradores de sua aldeia na tal. N ascem condenados como nascem 
~eróis pois os Boe tem a consciencia de estar 'investindo" expecta
tivas em cada novo ser humano. O processo de outorgac;ao dos 
nomes nao pode jamais ser visto como mera "transmissao" mas 
implica sempre em "cria~ao" ou "senso de oportunidade" na sele-
9ao do nome, a partir de um conjunto de nomes possuídos (os do 
iedaga da crianca) e permitidos (os aroe marigudu) , verdadeira 
estratégia semelhante as técnicas de luta e do jogo. Estas profun
damente entrelacadas com as determinantes situacionais, nao po
dem sujeitar-se as leis ou regras determinadas por modelos abstra-
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tos baseados em conexóes de descendencia que evidentemente, fa
zem parte do conjunto da situac;áo. Todavia, tal como no jogo das 
cartas, existem os naipes, as figuras, os números e conjuntos que, 
ponderaclos pelo jogador, configuram um emaranhado bem mais 
complexd De modo semelhante, as alianc;as e descendencias, am
bas expressas pelos iedag.a-mage dos Boe, sao tao ponderadas e "fa
bricadas" quanto o sao os enfeites e os pratos da boa cozinha Boe 
e, o agente fabricador é sem pre o iedaga. Este, por sua vez, fabrica 
o seu patrimonio na companhia de outros iedaga-mage do ba. Os 
iedaga-mage ubíquos e eternos persistem fabricando a solidarieda
de da aldeia em detrimento do bope, eterno inimigo representado 
pelos conflitos humanos. Destes emergerá.o, como em qualquer jo
go ou luta, os espertos e os tolos, bons e maus, vencedores e venci
dos, já que vencem apenas os mestres sabidos e bons que, indo dos 
chistes aos duelos, sabem aplicá-los no lugar e na hora adequados. 

Nao é possível entender os lac;os de descendencia ou as alian
~as matrimoniais sem entender primeiro quais as "regras do jogo 
social" que, evidentemente, partero sempre de certas idéias ligadas 
a vida e a sobrevivencia. E, por sua vez, a sobrevivencia tem como 
ponto de referencia o poguru estipulado pelo bope, ponto nevrálgi
co da diferenciac;ao entre bons e aptos e maus e inaptos. Em suma, 
um sistema de relacionamento, como qualquer outro código de 
classificac;ao social, é urna constru~ao de natureza cultural, razao 
pela qual náo pode ser satisfatoriamente explicado quando, des
prezados os ditames situacionais derivados do espac;o e do tempo 
culturais, é formulado em termos de modelos abstratos, baseados 
na terminología, sempre propostos por esquemas bidimensionais. 
Os próprios Boe, por meio dos seus modelos, propóem um esquema 
de interpretac;áo que consegue integrar, ao mesmo tempo, fatores 
de descendencia, alianc;a, tempo e espac;o social, ao nosso ver, bem 
mais preciso quando houver, por parte do pesquisador, interesse 
em compreender as "racionalizac;oes" dos teóricos Boe, mesmo que 
isto venha a reduzir o ámbito de validade das "racionalizac;oes" dos 
teóricos Barae que, eficientes para seus próprios interesses, náo 
consideram a lógica das práticas e ponderac;óes dos Boe . 

• 
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AP1!NDICE 1 

QUADRO DAS ESPÉCIES CLANICAS 

Baadojebage c ·ebegiwuge 

pobu (pacu) 
o (socó) 
bace (gar~a) 
eregejeje (pica-pau) 
kadomo (martim pescador) 
meri (tié-fogo) 
monoko 
kurege (ave aquática mitológica) 
ewo ( cascavel) 
rea (tipo de tatu) 
uwai (jacaré) 
pogodo (boa constrictor) 
bokwadi (jatobá) 
nonogo ( urucu) 
kaibori (mao de piláo) 
kurugutugo (borboleta) 
Okoge Bakororo (grande dourado) 
Okoge Kujagureu (dourado vermelho) 
Meri (herói, Sol) 
Ari (herói, Lua) 
Bokodori (tatu-canastra) 
Bokwamo 
Iwararege ( espírito) 
Paiku-doge (espíritos) 
Adugo Oro (filhote de on~a) 
Edogodogo (pássaro) 
Tabo kujagureu (espiritas) 
Jowari (espíritos) 
Butao-doge (espíritos) 
bope (espíritos) 
maereboe (variedade de bope) 
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atubo (veado-galheiro) 
buiogo (piranha) 
korao (papagaio-verdadeiro) 
mea (tabaco) 
muiao bori (cera de abelha) 
reko ( traíra) 
barugi (pequeno gaviáo) 
baruare (ave dos campos) 
tui-tui (canário da terra) 
bakurere (ser como bakure =macaco) 

Kie 

porowe (japuira) 
kudoro (araraúna) 
bataro coreu (joáo pinto) 
bai (urubu) 
apodo (tucano) 
kuo (jaó) 
pari (ema) 
tuiotorogo (pássaro) 
mudu (juruva) 
ki (anta) 
bokodori coreu (tatu-canastra preto) 
aigo <i'-1ma) 
aipobureu (jaguatirica) 
amo (tapiti) 
apu (paca) 
baceje (gua~uti) 
pobogo (veado da floresta) 
Okoge coreu ( dourado preto) 
jure ( sucuri) 
toro (tanga de folíolos de baba~u) 
kugu bari 
bapo coreu (maracá preto) 
barogu kurireu (maracá pequeno) 
ika coreu (instrumento de sopro preto) 
kaia (piláo) 
koe coreu (colar preto) 
Bokwojeba 
Ikabeo 
Merijokimoio 
Baparu Kadojebage 
upe ( tartaruga) 
awage ikodureu (cobra com asa) 
bika (anu branca) 
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ori ( an u pre to) 
noido (baba~u) 

Bokodori 

cinadatao (canea) 
bataro kujagureu (joao pinto vermelho) 
ciwabo (japu) 
aogwa (tico-tico-rei) 
meriaku (pássaro pequeno) 
baruare (pequeno pássaro preto) 
kadagare (martim-pescador) 
okoge ( dourado) 
cibae ( araracanga) 
iturawori (tatu da floresta) 
bokodori (tatu-gigante, coleópteros) 
ruwo (caracol) 
ika (instrumento de sopro) 
bapo rogu (maracá pequeno) 
akigu ( algodao) 
boaro (tipo de brinco) 
koe (colar) 
koere\.l (colar) 
poiwo (recipiente de bambu para beber vinho de palmeira; canula 

para sorver o vinho de acuri) 
barae (civilizados) 
Cibae E-iári (antigo cemi-tério dos Boe) 
acuri novo 
ecogo (pássaro) 
jugureu (porco de casa) 
kogori~a (galinha) 
akuarea (gato) 
barago kurijeu ( cavalo) 
kugaru ( areia) 
iro (arroz) 
takoreu ( cana-de-~úcar) 
arigao kigadureu ( cáo branca) 
bottowu (bichinho de casca) 
pogo (passarinho) 
koáru ( cavalo) 
tu (burro) 

Baadojebage Cobugiwuge 

adw.go ( on~a) 
okwaru (tatupeba) 
rie (guará) 
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bokodori (colar de suas unhas) 
o (socó) " 
boro (caracol) 
ari bo ekureu ( arara-pedra, a ve) 
buiogo (piranha) 
bokwari (peixe) 
je kujagureu (piava vermelha) 
reko (rubafo, peixe) 
buke imorireu (barba de bode) 
acuri grande 
pogobo ( curcubitácea silvestre) 
pana (instrumento de sopro) 
Tabo Coreu 
Itubore 
Iworo 
Ari 
Meri 
okoge j erigi are ( dourado) 
akiri ( angico) 
bakaigo ( aranha) 
ikuiej e ( estrela) 
ice (jibóia) 
jerego (tatu-liso) 
barugi (pequeno gaviáo) , 
kurugugwa rogu (pequeno caracara1) 

Paiwoe 

korao (papagaio-verdadeiro) 
tano ( quero-quero) 
tagae (tacha) 
turubari (pato) 
bace akorog.oreu (tipo de gar~a) 
kugu (coruja) 
mokuruwodo (corujáo) 
tagogo (corujinha) 
bi (coruja) 
kaikai 
kugo coreu ( quiriquiri) 
ciwabo (japu) 
kerekere ( ararinha) 
curui (papagaio-urubu) 
keakorogo (guava, ara~á) 

' 

ore (jandaia, periquito-estrela) . 
kuritaga (periquito, papagaio-cornete1ro) 
makao (macauá) 

-262-

) 

kuído (arara) 
nonogo ( urucu) 
kidoguru (resina) 
kaidaga (palmeira acumá) 
kuiáda ( milho) 
micori (cipó imbe) 
akigu ( algodáo) 
me (tabaco) 
kuno (papagaio campeiro) 
Aturuari (montanha) 
meriri (metal) 
bu.ke (tamanduá) 
j uko (macaco) 
apogo (tamanduá-mirim) 
ató (jabuti) 
j erigigi ( cágado) 
rie (guará) 
iwe ( ouric;o) 
mea (cutia) 
a tubo ( veado-galheiro) 
ru (sapo) 
baraetaitai (sapo de árvore) 
uwai coreu (j acaré preto) 
poru (jaú) 
orarije (surubim) 
orari (peixe pintado) 
kudogo ( abotoado) 
nareu (bagre) 
rokoreu (tipo de lambari) 
buke (rede de pesca) 
akoro (jurumpensem) 
rekudo (surubim-chicote) 
koma (jurupoca) 
juireu (cuiú-cuiú) 
rureu (palmito) 
Tori 
Butori 
U to baga 
Bakagwei 
Aturua 
ika (taquara, arbusto) 

Apiborege 

aroe eceba (gaviáo real) 
kurugugwa (gaviáo caracaraí) 
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toro a ( ga viao} 
parabara (marreco) tano (quero-quero) 
tudu (coruja) 
beo ( seriema) 
bace ( gar~a) 
cugui (ara~aripoca) 
ba.ce kuguio (tuiuiu) 
bakure (macaco no turno) 
a.tomoio ( tartaruga do rio) 
aipobureu (jaguatirica) 
a wagadari ( ocelot maior) 
tubore (lambarí) 
buruwo (pequeno peixe) 
akurara (pacupeba) 
barikia pada (joao-de-barro) 
Adug.o Coreu 
atu (concha) 
aturebo (conchinha) 
irui ( iguaná) 
kuiej e ( estrela, bicho do pé) 
kuieje kurireu (Venus) 
kuiej e kuj agureu (Marte) 
baku (bandeja) 
bapo (caba~a) 
apido (acuri) 
Ikuieri 
Ipareri 
Torowari 
Turubari 
Ikuiemomo 
buruo 
roko 
kuriba 
rogo 
powari ( caba~a) 

Aroroe 

aije (zunidor de madeira, monstro aquático) 
bakuguma (gaviao requinta) 
boro (caracol) 
ierarai (guaxinim) 
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nabure (ararapiranga) 
reo reo 
korao (papagaio) 
metugo (pomba) 
tamigi ( anhuma) 
batagaje (biguá) 
barakaia ( ocelot) 
jugo (queixada) 
jui ( caititu) 
i pie ( ariranha) 
tarigo ( queixada) 
jomo (lontra) 
aokurumodo (lontra) 
kudobo (coatí) 
meridabu (ferrao) 
kudugi (pequeno macaco) 
moribo (cao selvagem) 
i pocereo ( irara) 
bokwari (grande lontra) 
tug.ure ( ariranha) 
rio-rio 
okwa (lobinho) 
ratugero (lobinho) 
aimeareu ( ocelot) 
nonguje (urucu silvestr~) 
mano ( caeté, cilindros,' gaviao) 
botoro (seriva usada para arcos) 
iparereiwoe (entrecasca para cintos) 
kogwaiw6i (outra entrecasca) 
baceiwoe (tiliácea) 
kodobi (cipó) 
aroro (larva de certa borboleta) 
bakororeu (cobra coral) 
karori (libélula) 
jokugo (gafanhoto) 
buke (rede de pesca) 
arago ( cacete) 
muiao oori (mel de termitas) 
aragioro (mel silvestre) 
meriri ekureu (metal amarelo) 
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Bakororo 
Marugori 
kidoguru (fraco, de mato, ralo) 
noido (baba~u) 

Iwagududoge 

bakuja (urubu) 
keago (gaviao de fuma~a) 
aere (urutau) 
karao (ave aquática) 
kido (periquito) 
ceje (pequeno gaviao) 
ciwaje (urubu-rei) 
pobureu (urubu) 
aroe bai (grande gaviao) 
keagu (gaviao) 
kujibo ( cardeal) 
maridogareu (pássaro pequeno) 
piodudo (beija-flor) 
piroje (andorinha) 
pogori wo ( andorinha) 
kuje (mutum) 
mokureabo (urutau) 
kurutui (ave) 
uwarinogo (gaviao-tesoura) 
tururu 
iwagudu (gralha) 
kocaga (saracura) 
Jakomea 
Tugo 
okiwa ( capivara) 
arigao ( cao) 
n1arido (buriti, cilindro) 
beragu (resina) 
micori (cipó-imbe) 
arori (cobra coral) 
araru (piraputanga) 
jarudo (bagre) 
aroia (líber) 
Aroia 
butore ( chocalho de unha de porco silvestre) 
buke (rede) 
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aria (panela) 
pori (pote para água) 
micigu ( cestinho) 
beto ( esteiras) 
ruwobo (grande tigela de barro) 
joru (fogo) 
acuri pequeno 
barogo ó (dente de capivara) 
buturu (larva) 
okiwareu (rato) 
rotu (argila) 
iwaru (capim da praia) 

NOTA: As espécies iniciadas em maiúscula representam espécies 
cerimoniais. 

FONTES: 1, 2, 3 - Córrego Grande, 1970, Airugodo. 
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AP~NDICE 2 

BAREGE MORICE 

adugo (on~a pintada) 
aigo ( on~a parda) 
aipobureu (jaguatirica) 
awagadari (jaguatirica grande) 
barakaia (gato silvestre) 
aimeareu (gato silvestre) 
rie (guará) 
okwa (lobinho) 
moribo (cachorro slivestre) 
ratugeru (pequeno f elídeo pardo) 
i pocereo ( irara) 
bakure (macaco noturno) 
meridabo (furao) 
ierarai (guaxinim) 
aroe eceba (gaviao real) 
kurugugwa (gaviao caracaraí) 
kugu (todas as corujas grandes) 
bokuruwodo (murucututu) 
tagogo (coruja do campo) 
bi (pequena coruja) 
kaikai (tipo de coruja) 
makao (macaua) 
kocaga (saracura) 

FONTE: 2:339 
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AP~NDICE 3 

O BOPE U-KE 

ki (anta), caber;a com coluna, parte do lombo, cora~ao, de ambos 
os sexos, cozida; okiwa (capivara), toda exceto os pulmoes, ambos 
os sexos, cozida; jiwu; uwai (jacaré), todos es ovos, ambos os sexos, 
cozido: pobogo (veado), todo, ambos os sexcs, cozido; a tubo (veado 
galheiro), todo, cozido; orcgo (cervo do campo), todo, cozido; ba
cieji (gua~uti macho), todo, cozido; beo (seriema) toda mais os 
ovos, ambos os sexos, cozida; parí ( ema) toda mais os ovos, ambos 
os sexos, cozida; kidokia (pirarucu), todo, ambos os sex:Js, cozido; 
poru (jaú), em parte, ambos os sexos, cozido; oto, uturoe, pagaji 
(tubérculos), urna vez por ano, cozido após a primeira colheita; 
pu (cará), urna vez por ano, cru; jowe (abelha tataíra), o mel, 
urna parte de cada colheita; bato (mangaba), a fruta urna vez por 
ano, crua; eko (piqui), a fruta urna vez por ano logo após a primei
ra colheita, cozida; boko (marmelada preta), urna vez por ano, 
crua; oko (amara), urna vez por ano, crua; jatugo (cajá), a fruta 
urna vez por ano, crua; kuiada (milho), algumas espigas de cada 
r~a, urna vez por ano, cruas; jugo kigadureu (queixada com pelos 
brancas no peito), cabe~a e intestinos; jugo (queixada), ambos os 
sexos, caber;a e intestinos, patas, crua; jui (caititu), cabec;a, intes
tinos, patas, ambos os sexos, cru; orarije (surubim), todo, ambos 
os sexos, cozido; aimagadu (pau do serrote), a fruta urna vez por 
ano, crua; kido (fruta de almecegueira), urna vez por ano, crua; 
kimao (fruta do algodaozinho), urna vez por ano, crua; kojera 
(cipó comestível), urna vez por ano; meki (cipó comestível) urna 
vez por ano; poredawu, poruru (cipós comestíveis) urna vez por 
ano, crus. 

Pertence ao bope tu do aquilo que o bari usa para fazer o mal: 

ruke (moscas), tobare (mutuca) tobugo, kigoridoge (mosquitos), 
migimigi-doge (pólvora), paripedu rogu, Mekugo (mamangaba), 
mace (pernilongo), pio (cera), kago, pia, ciwaje (urubu-cac;ador), 
bai (palha), makao (macaua), pobureu (urubu), bika, tuvo, trogo, 
varugareu, tagogo (coruja), kaikai (coruja), kugu (coruja), bi (pe
quena coruja), ke (morcego), kedaro kurireu (morcego), maru
godu jokureu (larva com pintas arredondadas), marugodu jodu
reu, boreu (coleóptero), jorubo (remédio), cabelos, unhas e obje
tos usados pelo bari. 

FONTES: 3:80, 1:252, 2:316-317; Airugodo, C. G. 1970. 
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GLOSSARIO 

AIJE MUGA - área circular fora da aldeia, a oeste, ondeé feito o 
primeiro sepultamento de um defunto 

AIJE REA - o caminho que leva do AIJE MUGA para o pátio da 
aldeia, o BORORO 

AKIRó - troca cerimonial, presente 
AREDU - mulher, irmá mais nova - plural: AREME 
AREDU BAITO (WUDU) - mulher da casa-dos homens ou BAI 

MANA GEJEWU 
AROE - defunto, ancestral, ca~a abatida, coisa bonita 
AROE ETAWUJEDU - dan~as funerárias realizadas no pátio da 

aldeia 
AROE MAIWU - representante ou substituto de um defunto 
AROE MARIGUDU - gente morta há muito tempo 

BA - aldeia Bororo, estojo peniano 
BAI - choupana - plural: BAI-DOGE = choupanas da perife-

ria da aldeia 
BAI (MANA GEJEWU) - casa-dos-homens, no centro da aldeia 
BARAE - civilizados 
BARI - representante do espírito mau denominado BOPE - plu

ral: BAIRE 
BAROGO - bicho, animal - plural: BAREGE 
BAROGO MORICE - animal ca~ado em nome de um defunto -

plural: BAREGE MORICE 
BI - morte 
BIO - assassínio 
BIREU - morto 
BOE - indios Bororo 
BOE E-KE - alimento dos Bororo 
BOPE - espírito mau, coisa ruim 
BOPE U-KE - alimento dos espíritos maus 
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BORORO -" o pátio da aldeia, lugar dos AROE ETAWUJEDU 
ERUBO - remédio, f eiti~o 
ERUDU - previsao, compreensao 
IE - nome de vida 
IEBIO - nome de ca~a após a marte 
IEDAGA - chefe clanico, herói mítico, tio materno, nominador 

- plural: IEDAGA-MAGE 
IMANA - irmao mais velho (homem fala) - plural: ~MANA-

MAGE 
IME - homens casados 
!PARE - imaturos, homens solteiros 
IORUBADARE - cunhado - plural: IORUBADAREGE 
IRAGO - filha da irma, nominada - plural: IRAGO-MAGE 
IWAGEDU·- filho da irma, nominado - plural: IWAGE 
IWURI-irmao mais velho (mulher fala) - plural: IWURI-MAGE 

KIOGO - ave - plural: KIEGE 

MAREGE - inimigos 
MOR! - retribui~ao feita em nome de um defunto . 
MUGA - mae de urna crian~a, mae de um defunto 
OBE - casal de pais de um defunto - plural: OBE-MAGE 
OGWA - pai de urna crian~a, pai de um defunto 
ONAREGEDU - filho - plural: ONAREGE 
ORO - filhote, cria 

PEGA - ruim, feio, desordenado 
PEMEGA - bom, bonito, ordenado 
POGURU - sentimento de vergonha, respeito 
POGURUREU - envergonhado 11 

POGURUBOKWAREU - desavergonhado - plural: POGURU-
BOKWAREUGE 

RAKARE - for~a vital associada ao BOPE 

~I 

FONTES: 1e2 
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