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A COMIDA DOS ESP1RITOS BOPE E O SEU SIGNIFICADO 
PARA A COSMOLOGIA DOS BORORO ORIENTAIS 

Renate Brigitte Viertler (*) 

INTRODUÇÃO 

Antes do contato com o branco, os Bororo do Mato Grosso, índios 
de língua Otuké outrora numerosos, ocupavam um amplo território que 
abrangia zonas de mata, cerrados, campos, morros e cabeceiras espalhados 
pelas terras das bacias dos rios São Lourenço, Garças e Alto Araguaia. 

Por esta época, habitavam numerosas aldeias, bastante populosas, 
<.~ujas choupanas, habitadas por parentelas matrilineares, dispunham-se 
elipticamente em torno de uma grande choupana central circundada por 
um pátio interno, onde se desenvolviam as suas atividades comunitárias 
mais importantes. 

A economia tradicional bororo baseava-se na caça, na pesca, na hor
ticultura e manufatura de materiais, cujos produtos se distribuíam através 
de un1 complexo sistema de trocas. As atividades produtivas obedeciam 
a um ciclo anual marcado pela alternância entre uma estação seca e outra 
chuvosa. 

Os recursos materiais eram distríbuídos segundo dois princípios: um, 
baseado em primazias sobre matérias-primas, motivos decorativos e arte
fatos divididas entre oito clãs matrilineares (1); outro, em primazias de 
certas entidades sobrenaturais designadas Bope, espíritos que, independen
temente da filiação clânica, exigiam a oferta contínua de certos alimentos 
por meio dos seus intermediários, os xamãs designados Baire. 

Os Baire representavam o ~ fundamento da economia política tradi
cional dos Bororo. Recebiam os recursos alimentares obtidos pela caça, 
pesca, coleta e plantio e cuidavam para que fossem cuidadosamente divi
didos, exorcizados e redistribuídos às parentelas das choupanas, procedi
mentos levados a efeito no pátio interno. 

(*) Do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

(1) Os oito clãs Bororo aglomeram-se em duas metades matrilineares exógamas, a 
saber: a dos ECERAE, correspondendo aos clãs BAADOJEBAGE CEBEGI
WUGE (os chefes construtores-de-aldeia de baixo), KIE (os antas), BOKODORI 
(os tatus-canastras} e BAADOJEBAGE COBUGIWUGE (os chefes construto
res-de-aldeia de cima), cujas choupanas se encontram num semicírculo setentrional 
separado por um eixo leste-oeste de outro, meridional, ocupado pelas clroupanas 
da metade TUGAREGE, representada pelos clãs PAIWOE (os bugios), APIBO
REGE (os donos da palmeira acuri), AROROE (os larvas) e IWAGUDUDOGE 
(os gralhas). (Vide fig. 1, p. 196). 
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Fig. 1 - Planta esquemática da aldeia Bororo 
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O esquartejamento dos animais exige muita luminosidade, e deve ser 
assistido pelos membros da aldeia que, respeitosos, circundam o Bari <

2 > e 
seus auxiliares, esperando receber cada um o seu quinhão. 

O exorcismo feito pelo Bari, depois do esquartejamento, possui a 
função de "revisar" os pedaços de carne, peixe, frutos etc., por meio de 
mordidas, tornando-os assim liberados para o consumo comunitário <3>. 
Sem isto, os Bororo imaginam ingerir o próprio Bope que, não liberado 
pelo exorcismo, permanece retido dentro dos alimentos. Na falta da mor
dida de um Bari, o Bope retido dentro dos alimentos não exorcizados 
termina por devorar, de dentro para fora, o consumidor das espécies sobre 
as qua_is o espírito possui a primazia das primeiras mordidas . 

• No passado, os Baire eram tão poderosos que podiam punir com 
a morte a quem desobedecesse às regras das primazias dos Bope. 

Livres da interferência da política de dominação política e econômica 
dos tutores civilizados, como também da intensificação do trabalho da 
roça e da escassez alimentar hoje constatados, os Bororo do passado pos
suíam maior número de aldeias, o que propiciava visitas intercomunitárias 
principalmente entre alqeias espacialmente adjacentes. 

O processo de relações interétnicas acarretou o empobrecimento das 
relações intercomunitárias tradicionais e a dependência em relação ao 
branco, engendrando fortes mudanças no sistema de adaptação das comu-
nidades Bororo que lograFam sobreviver até nossos dias. · 

As profundas alterações que atingiam as condições de existência dos 
Bororo não poderiam deixar de se refletir nas suas práticas rituais. 

Apesar de atualmente continuarem praticando os exorcismos, estes 
são menos f reqüentes em decorrência da redução numérica e da atual,· 
distribuição espacial dos Baire <

4 >. Assim, na falta de Baire na aldeia, os 
Bororo hoje em dia preferem não abater ou coletar as espécies a eles 
destinadas. 

No caso da presença de 1Jm Bari, pode às vezes acontecer que este 
não tenha o poder de exorcizar as espécies passíveis de serem obtidas em 
determinado momento pelos membros de dada aldeia, tomando-as, por
tanto, impróprias ao .consumo humano. 

(2) A forma lingüística "bari" corresponde ao singular de "baire", etimologicamente 
associada a "bai" (choupana). Segundo Hugo Airugodo, os Dope possuem chou
panas visitadas pelos Daire durante os seus sonhos e êxtases (também cf. 
Zerries, · 1952). 

(3) As mordidas do Dari assemelham-se a sinais visíveis atestando a inspeção de 
alimentos feita por agentes governamentais encarregados de zelarem pela saúde 
pública em nossa própria sociedade. Os sinais por nós utilizados, carimbos ou 
rótulos, correspondem ao "tombamento" do alimento bom para o consumo, 
auspiciado pelos representantes da sociedade mais ampla. 

'(4) No início da catequese, houve o êxodo de Daire muito importantes, baluartes 
da resistência moral e política das aldeias de Merúri e Sangradouro frente às 
influências dos missionários salesianos (cf. Viertler, 1982: 68). Atualmente os 
poucos Daire existentes concentram-se em aldeias tuteladas pela FUNAI. 
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E, finalmente, pode ocorrer que, apesar da presença de mais de um 
Bari com poderes diversos, não se consiga obter as espécies em questão, 
dada a localização das aldeias Bororo, política e economicamente depen
dentes do tutor branco e da depredação sistemática que os nichos 
ecológicos na área em questão vêm sofrendo por parte dos civilizados. 

Tudo isto acarreta o empobrecimento da dieta dos Bororo da atua
lidade tornando-os, por conseqüência, mais vulneráveis às doenças <5>. 

Durante o luto, o Bororo tradicionalmente se abstém do alimento por
que, ao consumi-lo, acredita estar correndo o risco de tornar-se vulnerável 
ao Bope associado ao seu parente morto. 

Dada a alta taxa de mortalidade entre os Bororo atuais, muitos deles 
acabam passando por vários períodos de "recesso" alimentar causado pelo 
luto em respeito a parentes falecidos. 

Visto o luto ser levantado apenas por ocasião do abate de uma onça, 
a escassez deste felídeo causada pela depredação das áreas de caça por 
parte dos civilizados acarreta o prolongamento das abstenções alimentares 
e sexuais dos parentes dos falecidos. Além disso, fora do luto, grande 
número de Bororo atual prefere jejuar a ingerir alimentos considerados 
"ruins" ou nocivos à saúde <

6 >, o que dificulta ainda mais a ingestão 
regular de alimentos protéicos nas circunstâncias pouco favoráveis de vida 
nas reservas indígenas. 

Conforme a situação, o "não comer" é a melhor f0rma de conservar 
a 3aúde e a integridade física que, entre os Bororo, são o resultado de 
um intrincado sistema de idéias ligadas aos alimentos, substâncias que 
o ser humano assimila da forma mais íntima dentro do seu corpo e que 
possuem implicações sociais e culturais profundas, tal como se procurará 
mostrar a seguir. 

Objetivos 

O presente artigo visa entender o significado dos exorcismos dirigidos 
aos alimentos entre os Bororo, práticas rituais que serão consideradas sob 
dois pontos de vista: 1.º) o das práticas econômicas desenvolvidas pelos 
Bororo; e 2.º) o das idéias e crenças que têm os Bororo do seu mundo 
natural e sobrenatural. 

(5) Merece ser lembrada aqui a seguinte passagem de Schaden: "Fatores vanos 
geram mudanças nos padrões alimentares. Á transformação ou a destruição dos 
recursos naturais do habitat a que estava adaptado o sistema econômico tribal 
leva muitos grupos a um estado de subnutrição, que lhes reduz sensivelmente 
a resistência às enfermidades a que os expõe o conta to com representantes do 
mundo civilizado . . . Na maioria dos casos, a mudança no sistema alimentar 
representa, assim, em primeiro lugar um depauperamento" (Schaden, 1964:175). 

(6) Um número representativo de homens e mulheres Bororo recusam diversos tipos 
de carne de caça. Por vezes, ocorre a recusa de carne bovina, mesmo quando 
esta é facilmente acessível. 
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Na primeira parte, sugerimos inicialmente a compreensão dos exorcis
mos como expressão ritual de processos de controle comunitário sobre a 
produção e a redistribuição dos alimentos. As espécies exorcizadas podem 
ser vistas também como "marcadores" das principais atividades de produção 
desenvolvidas por homens e mulheres das comunidades Bororo do passado. 

Mais adiante os alimentos exorcizados destinados aos espíritos Bope 
(Bope U-Ke = Bope dele alimento) passam a ser diferenciados das espécies 
que representam o próprio Bope, não destinadas ao consumo alimentar. 
Integram esta última categoria (Bope) espécies consideradas maléficas (Bope 
pegareu = Bope feio, ruim) que associamos a condições gerais de insalu
bridade do habitat; e, espécies consideradas benéficas (Bope pemegareu = 
Bope bonito, bom), ao nosso ver, símbolos do restabelecimento do equilíbrio 
entre as comunidades Bororo e o seu ambiente físico e social. 

Com base nos preceitos metodológicos da Ecologia Cultural, valemo
-nos de dados esparsos contidos em fontes bibliográficas, mitos e cantos 
Bororo para sugerir algumas pistas de interpretação dos exorcismos que 
evidentemente não passam de especulações e sugestões iniciais para futuras 
pesquisas ecológicas, botânicas e zoológicas ainda não desenvolvidas entre 
os Bororo. 

Faltam-nos dados relativos à identificação, aos hábitos alimentares e 
de procriação de animais <7 >, à distribuição espacial, aos ciclos de maturação 
de recursos vegetais (frutos, tubérculos, cipós e milho) <S> no território 
tradicionalmente explorado pelos Bororo. 

Desconhecemos também a maioria das formas tradicionais de organi
zação do trabalho, em especial o das mulheres, cujas atividades de coleta, 
tão importantes, continuam sendo uma incógnita na etnografia bororo. 

Os dados ralos e precários impediram que pudéssemos desenvolver 
mais do que algumas idéias sobre o ciclo anual de atividades produtivas 
(caça, pesca, coleta e plantio) a partir do qual os exorcismos emergem 
como marcadores para as principais modalidades de trabalho cooperativo. 

' 

Já na segunda parte, dad.~ a maior riqueza dos dados etnográficos 
disponíveis, foi possível integrar as práticas e crenças ligadas ao 'Bope ao 
complexo de idéias e comportamentos vinculados às almas dos mortos. 

Sugerimos que os enterros secundários podem ser interpretados como 
exorcismos feitos sobre o Alimento dos espíritos Bope, dos corpos dos 
Bororo mortos. Estes são consumidos debaixo da terra pelos Bope que se 
alimentam da carne e do sangue dos Bororo infratores. 

(7) No presente artigo, utilizamos as informações de von lhering contidas no seu 
Dicionário de Animais do Brasil que sabemos ser demasiado genérico para f orne
cer dados relativos a um território específico como o dos Bororo, mal conhecido 
do ponto de vista de sua fauna. Mesmo assim, preferimos recorrer a ele para 
fundamentar algumas especulações do que deixar de fazê-lo sabendo, de antemão, 
o risco de tal procedimento que evidentemente só tem como objetivo final 
estimular futuras pesquisas de campo. 

(8) Mereceria especial atenção uma espécie de milho "negro", exorcizada pelos 
Baire do passado além de outras espécies de milho nativo hoje substituídas pelo 
.milho do branco. 
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Se a Morte está do lado .da Natureza por ocasião dos exorcismos dos 
alimentos dos Bororo, ela está ao lado dos Homens por ocasião dos funerais, 
do repasto dos Bope e das "refeições das almas" feitas em homenagem aos 
falecidos. Se os exorcismos dos alimentos dos vivos visa apaziguar a boa 
vontade dos Bope, "senhores" das espécies vivas sacrificadas para alimen
tarem os Bororo, os funerais têm como objetivo apaziguar os Bororo "donos" 
dos mortos, os enlutados. 

Os Baire, responsáveis pelos exorcismos · alimentares, e os chefes ceri
moniais, encarregados da organização dos funerais, restabelecem o delicado 
equihôrio cósmico <9 > em que homens, animais e plantas se regeneram uns 
aos outros por meio de fluxos periódicos de energia vital uo>, manifestação 
de uma racionalidade profunda das crenças e práticas desenvolvidas pelos 
Bororo para se adaptarem ao seu ambiente físico e humano. . 

A COMIDA DOS ESPfRITOS BOPE 

1 . Informações bibliográficas 

Segundo von den Steinen, os ~alimentos exorcizados e com isso consa
grados aos espíritos Bope costumam ser os mais saborosos, os maiores e 
os mais importantes da dieta bororo: 

(9) A idéia de um equilíbrio cósmico entre os Bororo já foi sugerida por vcn den 
Steinen, conforme se pode observar a partir da seguinte passagem: ". . . homens 
e animais não são mais do que diversas personagens. A morte de um dos seus 
é considerada como vingança do que foi morto. Um caçador adoece ou n1orre -
quem é o culpado desse mal? Um animal-pessoa, que ele próprio matou e que 
então se vingou; como sempre existe a probabilidade dessa explicação, há de 
formar-se a crença geral de que o morto busca o vivo. Como é que o animal 
morto faz isso? ora ... um bari está encerrado nele ... um que pode tudo, sem 
que a gente saiba como é que ele faz" (von den Steinen 1940:649). 

(10) A concepção de um equilíbrio dinâmico entre Homem e Natureza foi desen
volvida de modo detalhado para populações caçadoras-coletoras e agricultoras 
de floresta sul-americanas por Carvalho que propõe a concepção de ''trocas 
de energia" entre o mundo humano e o das forças naturais e sobrenaturais: 
"L'étude des rites et des mythes nous apprend que l'on trouve chez eux le 
concept de l'existence d'un monde extérieur antagonique et complémentaire au 
monde humain . . . les chasseurs se représentent ce monde "extérieur" comme 
penétrant aussi le monde humain. . . On pourrait dire que, chez les chasseurs
cueilleurs, les relations de ces deux mondes sont lues comme des circuits 
d'échange d'une masse d'énergie donnée qui va de l'un à l'autre. La mort 
que l'homme donne aux animaux est la représentation dominante de ces 
échanges. Le groupe humain vit parce qu'il donne la mort aux animaux et la 
Nature vit parce que les hommes, à leur tour, meurent et nourissent les bêtes" 
(Carvalho 1981:8-9). 
A troca de energia está de certo modo implícita na interpretação da noção de 
"força vital" (rakare) desenvolvida por Crocker quando trata da reprodução 
entre os Bororo (cf. Crocker 1967). O autor enfatiza os aspectos místicos sem 
desenvolver as dimensões ecológicas e cognitivas do problema, que constituem 
exatamente a ênfase do presente artigo. 
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"Os animais, que incondicionalmente haviam de ser benzidos, 
eram os grandes peixes jaú, pintado e dourado, assim como a 
capivara, a anta e o jacaré. Ninguém, exceto o bari, pode comer 
a tromba da anta, que contém a carne mais tenra., e o lombo do 
pescoço; também dos Ol:ltros animais a parte melhor pertence 'ao 
bari e aos seus amigos', que a repartem entre si, depois de assada. 
O sistema tem sido também estendido a algumas frutas, como o 
piqui e a mangaba, e até o milho - outra vez os mais sabo
rosos. . . Até um bari devia estar presente, quando os animais 
eram caçados. Quando um peixe, dos sujeitos a tal inspeção 
oficial da carne, cai na rede, sem que esteja presente um bari, 
tem de ser posto em liberdade" (von den Steinen 1940:626-627). 

O mesmo autor realça a conexão destes exorcismos de alimentos com 
a religião Bororo q~ando se refere à vida de além-túmulo: 

"Quem infringir tais usos, morre logo" (idem, p. 627) ... 
"Os baris depois da sua morte podem também transmudar-se em 
outros animais, por ex., em peixes, bagre, jaú, e especialmente 
dourado, peixes esses todos grandes e suculentos. Por isso é que 
o bari deve estar presente, quando se pescam aquelas espécies e 
até benzê-las. Um papel especial ainda cabe ao veado. . . Nem 
foi Borôro, porém, sim um cachorro, que certo dia matou um 
veado: um homem provou da carne, adoeceu no mesmo dia e 
morreu dentro em pouco. Clemente sabia contar outro caso -
de um homem que tinha matado um enorme dourado e que morreu 
logo depois. "Vêde" ::--- dizam os Borôro, depe>"is de preparado 
o cesto da ossada - "o dourado era bari, e este matou também 
o homem que o pescou" (idem, p. 649). 

Segundo Cruz, existe uma hierarquia entre os diversos xamas inter
mediários entre os espíritos Bope e os homens: 

"Alguns Baere mais fortes e cujo poder com o "espírito mau" 
(Bope) é notório, dado que predizem o futuro e efetuam curas 
miraculosas, não mastigam a caça, limitando-se a encher sua mão 
direita da fumaça do cigarro e com ela tocando a cabeça, o corpo 
e a cauda do animal ou peixe e, encostando a sua à boca da dita 
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caça, soltam boca a dentro desta uma forte baforada de fumo" 
(Cruz 1943:155 - parênteses nosso) 
o que é corroborado pelos missionários salesianos (11). 

Segundo Colbacchin.i e _Albisetti, os Bope habitantes do céu seriam os 
Maereboe (seres eternos), antropomorfos, peludos, de cabeças esburacadas, 
alimentando-se do seguinte: anta, capivara, jacaré, veado mateiro, cervo 
galheiro, veado campeiro, seriema, ema, pirarucu, jaú, cará, mangaba, cajá, 
milho, determinadas frutas (cf. Colbacchini e Albisetti 1942:96). 

Presidindo os fenômenos celestes, os Maereboe movimentam o sol e a 
lua associando-se a insetos como moscas, mutucas, mosquitos pólvora e 
aves como o urubu e o macauã (idem, p. 97), às chuvas e aos ventos criados 
pelos Butao-doge, espécie de lvlaereboe que possuem as unhas grandes, 
narizes e cabelos dos quais deixam cair a água das chuvas (idem, p. 98). 

Ainda segundo os mesmos autores, diferentemente dos Maereboe, os 
espíritos habitantes da terra (os Bope) possuem "uma só perna, ventre 
grande, o peito e as costas peludos como o morcego, e os cabelos muito 
grandes; habitam no tronco oco da aroeirà ... " (idem, p. 99). Não comem 
o alimento dos h?bitantes do céu exceto oko, jatugo, kuiada, e jowe (mel 
de abelha tatira) sendo muito temidos (idem). 

Além dos Maereboe e dos Bope restam ainda os Waiguru, almas de 
Baire, muito temidos, possuindo a aparência de índios (Cólbacchini e Albi
setti 1942:99). 

Segundo a Enciclopédia Bororo, "os maereboe-doge são distribuídos em 
três céus distintos: o céu azul, o mais alto de todos; o céu branco, o mais 
baixo, perto da terra;, e o céu vermelho, entre os dois" (cf. EBI:772). 

Os auton;s da Enciçlopédia não mantêm a distinção entre maereboe
doge e. bope do modo anteriormente proposto pois os "maereboe-do_ge são 
chamados também maereboe bope ou simplesmente bope" (EBl:773). 
Propõem a divisão entre bope pegareuge (espíritos malfazejos) e bope peme
gareuge (espíritos benfazejos) <

12>, os primeiros, habitantes do céu branco 

(11) "Nem todos os xamãs dos espíritos (baire) são dotados do mesmo poder e 
influência. Isto decorre do diferente poder dos espíritos aos quais servem, da 
diversa maneira com que a eles se entregaram, quando iniciados, e da maior 
ou menor dedicação com que lhes obedecem. Podem ser divididos em quatro 
classes: xamãs de máximo poder: ofertam qualquer alimento reservado, realizam 
curas mesmo à distância, predizem o futuro e vêem acontecimentos distantes; 
xamãs de grande poder, mas em parte limitado: ofertam apenas vegetais e 
mel, realizam curas e fazem predições, mas com menos segurança que os 
primeiros; xamãs denominados baire Iwóro que se comunicam com o espírito 
Iwóro oferecendo-lhes apenas charutos para que os bororo sejam felizes 
nalguma caçada ou pescaria; xamãs denominados baire Tupa, que se comunicam 
apenas com os espíritos Tupa-doge: podem predizer o futuro e realizar curas 
em forma limitada; as duas últimas classes, provavelmente, são de instituição 
bastante recente, tanto assim que as palavras usadas nas suas evocações, muitas 
vezes, são corrupções de palavras portuguesas. Não gozam de grande prestígio 
entre os bororo, pois não são circundadas da auréola tradicional que tanto 
impressiona a alma índia" (EBI:250 - parênteses nosso). 

(12) Quer nos parecer que esta divisão maniqueísta talvez possa ter se acentuado 
por influência missionária entre os Bororo do Meruri. 
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ou Vwaikuru-doge (almas de baire mortos), os últimos, espíritos que habi
tam nas árvores e rochas, filhos de Maereboe Etuo (o pai dos maereboe-doge 
do céu azul) (cf. EBI:773), também designado de Burekoibo ou Meri 
segundo a mitologia (cf. EBll). 

De acordo com o mito, os Bororo obrigaram-se a ofertar a Meri, o pai 
dos Maereboe, quando ainda vivia na terra, os alimentos sujeitos aos 
exorcismos do Bari por meio dos quais consumiria a comida a que tinha 
direito sem maiores danos para os Bororo (cf. EBl:773 e EBII: 1139-1153). 

O Bari auspicia o esquartejamento, morde e defuma com tabaco os 
pedaços ou porções posteriormente redistribuídos após as caçadas, pesca
rias, colheitas ou coletas mais importantes (cf. EBl:774) (Vide Apêndice 1). 

Segundo Croker, os alimentos dos Bope possuem cheiro forte <
13>, 

interpretação esta baseada em informações sobre animais terrestres e aves, 
deixando de considerar peixes e vegetais. Estas espécies são constituídas 
por ungulados (veados, antas, porcos do mato) exorcizadas sob a forma 
cozida já que possuem muito cheiro ou "catinga" (jeriniaga) enquanto os 
vegetais o são sob a forma crua (cf. Crocker 1967:331-332). 

O mesmo autor reitera também que os animais alimento do Bope 
são dotados de características anormais: dotados de apenas dois dedos 
(os ungulados), enquanto outros mamíferos possuem cinco (idem, p. 334); 
aves não voadoras (ema e seriema); répteis que moram tanto na terra 
quanto na água, revestidos por algo que não é nem escamas, pêlos ou 
penas, e dotados de dentes de carnívoros sem serem vivíparos (jacaré) 
{idem). 

Com relação aos vegetais consagrados ao Bope, ó autor afirma des
conhecer os critérios de ambigüidades que pudessem explicar a sua 
inclusão <

14>. 

2 . As espécies consagradas ao Bope e o dispêndio de energia nas 
modalidades de trabalho humano 

Visto a lógica dos cheiros não conseguir explicar a integração das 
espécies de peixes e vegetais consagrados ao Bope, é necessário procurar 

(13) Segundo Crocker, os cheiros fortes (jerimaga) associam-se também à impureza 
ou poluição acarretada pelas relações sexuais (fusão temporária das categorias 
sexuais), aos contactos com o cosmos (a possessão temporária do Bari pelo 
Bope, quando o primeiro sua muito) e aos ritos de passagem como os funerais 
ou partos (cf. Crocker 1967:331-332). 

(14) "Yet 1 have no idea as to what ambiguities the Bororo might see in the various 
plant species which they f eed to the bope. lt must be emphasized that the an 
analyst cannot deduce the principies by which certain animais are classified 
by inspection atone. These must be gained from the natives. . . The crucial 
point here is that from the native's viewpoint natural entities can be ambiguous 
in various ways and to various degrees. Ali the bope foods need not contradict 
the sarne set of principies or be disorderly to the sarne extent" (Crock.er 1967: 
334-335). 
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outros princípios, representados, ao nosso ver, pelos padrões tradicionais 
de organização do trabalho. Mais importante do que analisar as espécies 
e suas características morfológicas, comportamentais e olfativas específicas, 
seria investigar as implicações que elas possuem para as diversas moda
lidades de trabalho humano, dispêndio de energia vital (rakare), cuidado
samente planejado pela ordem. comunitária bororo. 

a) animais terrestres e aves: 

Segundo a lista das espécies consagradas ao Bope fornecida por 
Crocker (vide Apêndice 1), algumas delas só podem ser exorcizadas sob 
a forma cozida <

16>, o que implica na coleta adicional de lenha, realizada 
sempre pelas mulheres. Implícita para os Bororo está a idéia da maior 
periculosidade destas espécies, pois são as mais impregnadas de "catinga", 
devel)do ser neutralizadas pelo cozimento em água. 

As antas, as queixadas, os veados-galheiros, as emas e as seriemas 
constituem caça difícil de ser obtida u 6 >. O mesmo vale para os porcos
-do-mato, caça difícil envolvendo ampla mobilidade também por parte 
dos caçadores <

17>. A ema e a seriema, aves que correm rápidamente pelos 
campos (cf. von Ihering 1968:284 e 633), chegam a inspirar o nome 
dos "remédios" destinados a conferir velocidade aos pés dos jovens caça
dores Bororo. 

Em suma, todos estes animais consagrados ao Bope possuem grande 
força física e velocidade de locomoção, dificultando ao máximo a tarefa 
dos caçadores. 

Sugerimos como hipótese que estes animais sejam consagrados ao 
Bope exatamente porque exigem considerável dispêndio de esforço físico 
de grupos de caçadores que se vêem obrigados a deslocamentos através 
de amplos territórios de caça, cooperando nos cercos e demais técnicas 
de abate, reunidos em um só "corpo místico" por meio dos cantos feitos 
na véspera das caçadas~ 

(15) Segundo Crocker, as espécies a serem exorcizadas sob forma cozida são: a 
anta, a capivara, o jacaré, todos os veados, a seriema, a ema, .o pirarucu, o 
jaú, o surubim, todos os tubérculos e o pequi (cf. Crocker 1967:316-317). 

(16) Segundo os cantos de caça à anta, este animal circula entre lambedores de 
tabatinga (noa) (cf. EBIII:3 Nota S), florestas, taquarais, morros, cabeceiras e 
várzeas (idem, p. 76-77). Assim como o veado, a anta se locomove por 
trilheiras (awara-caminho) que descem ou cruzam os rios ( cf. EBIII: 117-121) 
não possuídas pela capivara ou pela paca. Estas últimas duas espécies não se 
deslocam por rotas de migração prefixada, o que implica em técnicas diferen
ciais de caça já que não é possível abatê-las nas "esperas" (cf. von Ihering 
1968:496). . 

(17) "Nadam perfeitamente e assim não trepidam em atravessar rios largos. Na 
mata não conhecem obstáculos, poi4> nem o cipoal, nem o taquari os detêm, 
tamp·)uco os grotões ou as pedreiras da serra" (von lhering J 968:572). 
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b) vegetais: 

De início, é necessário distinguir os vegetais do Bope, destinados ao 
consumo alimentar e exclusivamente benzidos pelos 1Baire, dos vegetais 
usados como remédios ( erubo-mage), obtidos e preparados por qualquer 
homem Bororo iniciado nas tradições. · 

Os remédios são empregados sob a forma e pinturas ou poções no 
tratamento de diversas doenças. São preparados com folhas, cascas ou 
raízes, sob a forma natural, aguada ou carbonizada de arbustos do cerra
do; vegetais do brejo; frutos, cascas e resinas de árvores da floresta; 
cipós, flores e capins (cf. FBl:572-580). 

~ interessante realçar que os "remédios" podem neutralizar os efeitos 
malignos decorrentes da ingestão indevida de alimentos consagrados ao 
Bope us>. 

Oferecem também proteção em ocasiões perigosas, tais como partos, 
ou fases delicadas como o desenvolvimento físico de crianças e jovens, 
picadas de cobras, febres ou realizações de cantos perigosos. Nestes casos, 
associam-se, pelos nomes, aos próprios animais consagrados ao Bope, 
desencadeadores de forças sobrenaturais muito intensas que neutralizam 
perigos 00>. 

(18) "aroe eke jorubo, genciana do cerrado, para afastar as más influências do 
espírito Uwai (jacaré); atuboe etagareu, unha de boi: para poderem comer 
carne de veado-galheiro sem antes apresentá-la ao bari, xamã dos espíritos; 
bace ika, assa-peixe: contra as más influências dos espíritos; bope jorubo, lírio 
do campo: para poderem comer carne de algum animal reservado ao bari, 
xamã dos espíritos, sem antes apresentá-la a ele; ipare epogogareu, vard. de 
árvore do cerrado: para poderem comer milho sem antes apresentá-lo ao bari, 
xamã dos espíritos; kimáo i, algodãozinho: para evitarem maus encontros com 
um bope, espírito; kuiada epa, vard. de arbusto do cerrado: para afugentar 
castigos sobrenaturais" (cf. EBI:578). 

(19) "Uwaetore erubo (remédio dos filhotes de jacaré) . .. ~ um arbusto do cerrado 
com cujas folhas as mulheres preparam tisanas para facilitar o parto. Outros 
usam-nas em chás e infusões, nas quais se banham contra febres maláricas 
(EB1:961). Orogoe erubo (remédio das suaçutingas fêmeas). ~ um arbusto do 
cerrado com cujas folhas as gestantes fazem tisanas para facilitar o parto 
(idem, p. 845). Kie etore erubo (vegetal mágico com folhas semelhantes a 
pés de filhotes de antas). ~ um arbusto do cerrado com cujas folhas fazem 
infusões para banhar as crianças a fim de que cresçam robustas como filhotes 
de antas (idem, p. 721). Okíwoe etore erubo (vegetal mágico com folhas 
semelhantes a pés de crias de capivaras). E. um cipó como cujo carvão pulve
rizado os índios traçam riscos sobre o corpo das crianças para que cresçam 
robustas como crias de capivara (idem, p. 829). Beo uke jorubo (arbusto 
mágico cujos frutos são comidos pela seriema). . . ~ um arbusto do cerrado 
do qual os Bororo mastigam as folhas e introduzem a fina raiz até o estômago 
para produzir vômitos e hemorragias, a fim de adquirirem agilidade e velo
cidade na corrida, como seriemas. . . (idem, p. 267-268). Ki uiorubo (vegetal 
mágico da anta). E. o douradão, cujas folhas a anta gosta de espezinhar. Os 
Bororo costumam esfregá-las nas pernas quando devem caminhar de noite 
para evitar picadas de cobras, pois a anta dificilmente é prejudicada por 
feridas de répteis (idem, p. 732). Atuboe etagareu (arbusto de folhas seme
lhantes, na forma, a fígado de veados-galheiros). . . J! a unha-de-boi (Bauhinia 
fortificata), com cujas folhas preparam infusões nas quais se banham antes da 
execução do Rola Kurireu, Canto Maior, a fim de evitarem as iras dos espí
ritos .. . " {EBI: 181 ). 
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O nexo entre os nomes de remédios e as espécies animais consagradas 
ao Bope baseia-se em diversos critérios: l.º) porque os animais do Bope 
freqüentam tais vegetais - por ex., Ki uiorubo (remédio da anta) é um 
vegetal ''cujas folhas a anta gosta de espezinhar" (EBI:732); 2.º) porque 
os vegetais são consumidos pelos animais do Bope - por ex., Pari u-ke 
jorubo (remédio da ema), "um vegetal mágico de cujas frutas se alimenta 
a ema" (EBl:861); 3.0

) porque os vegetais possuem alguma semelhànça 
com alguma parte ou órgão de animais do Bope - por ex., Atuboe etagareu 
(remédio do veado-galheiro), feito com folhas de um arbusto "semelhante, 
na forma, a fígado de veados-galhciros '' (EBI: 181). 

Diferentemente dos "remédios", os vegetais do Bope destinam-se basi
camente à alimentaçã9, tal como se pode depreender do seguinte trecho da 
Enciclopédia Bororo relativo a frutos, como o pequi (eko), carás e mel 
silvestre coletados pelas mulheres da aldeia: 

''As sementes oleaginosas, especialmente de cocos e de certas 
frutas como o éko, pequi, são ,fontes inesgotáveis desse alimento 
e nunca faltam numa choupana bororo. Os hidratos de carbono 
são obtidos sobretudo das numerosíssimas frutas maduras, dos 
alimentos feculentos e amiláceos, como várias espécies de carás, 
palmitos, estipes de palmeiras e, em grau eminente, do mel silves
tre que as mulheres habilmente procuram e encontram. Vitami
nas e sais minerais, exceto o cloreto de sódio, provêm dos mesmos 
alimentos, muitos dos quais, ingeridos crus, mantêm a plena 
eficiência do seu poder nutritivo" (EBl:320 - grifos nossos). 

Enquanto os remédios podem ser obtidos por homens isolados que 
vão procurá-los no cerrado mais afastado da aldeia (20) e na mata, os 
vegetais do Bope envolvem modalidades de trabalho feminino desenvolvidas 
fora da aldeia. 

Quanto ao seu preparo, o pequi e os tubérculos consagrados ao Bope 
só podem ser exorcizados sob a forma cozida, diferentemente de outros 
frutos a ele destinados sob a forma crua. 

Em termos de trabalho humano, ressalta a peculiaridade do milho, 
espécie plantada pelo homem e colhida pela mulher, envolvendo a sincro
nização das atividades dos membros dos diversos grupos domésticos da 
aldeia, visando a realização da cerimônia de benzimento das primeiras 
espigas, marcador importante do calendário cerimonial associado a outros 
vegetais do Bo pe c:21 

> • 

(20) Segundo Sylvia C. Novaes, os "remédios" são procurados em áreas mais 
afastadas da aldeia por motivos higiênicos. 

(21) Segundo informações pessoais gentilmente cedidas por Paulo Marcos Noronha 
Serpa, a importância social do milho pode talvez ser explicada em termos das 
dificuldades inerentes ao seu crescimento no território Bororo, decorrentes do 
tipo de solos, clima e ataques de aves e insetos etc. Em suma, é mais difícil 
fazer crescer uma roça de milho do que uma palmeira, um jatobazeiro ou 
um coroatá, o que exige maiores cuidados e dispêndio de energia humana para 
transformá-lo em alimento. 
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Se a hipótese do maior trabalho investido explica a inclusão do pequi, 
dos tubérculos e do milho na lista dos vegetais do Bope seria necessário 
confirmá-la para as árvores frutíferas e cipós, cujo acesso, disponibilidade 
e cpndições de crescimento nos são totalmente desconhecidos. 

c) O nexo dietético entre animais, aves e vegetais consagrados ao 
Bope: 

De acordo com os cantos de caça à anta, sabemos que, entre outros 
vegetais como o cumaru (parori) (cf. EBII : 139), este animal consome o 
cajá (jatugo) (cf. EBIII : 29 Nota 44), fruta consagrada aos exorcismos do 
Bari uma vez por ano ( cf. Crocker 196 7 : 317). 

Também a capivara alimenta-se de milho, outro vegetal do Bope: 

"~ o maior de todos os roedores ... Vive sempre à beira 
d'água, que é seu refúgio ... Alimenta-se como perfeito herbívoro 
e naturalmente dá preferência ao milho novo, pelo que nas 
regiões ribeirinhas causa, às vezes, muito dano ... " (von · Ihering 
1968 : 199). ~ 

Apesar de dormirem na floresta, os veados procuram os pastos e são 
atraídos por brotos e capins das roças e capoeiras dos Bororo ( cf. Viertler 
1976 : 44). 

A queixada e o caititu, habitantes das matas, alimentam-se, entre 
outras coisas, de frutos, raízes e talos (cf. von Ihering 1968:571-572 
e 182) que talvez pudessem corresponder a algumas espécies vegetais subor
dinadas aos Bope. 

Em suma, os animais de sangue quente mais importantes do Bope, 
isto é, a anta, a capivara e os porcos-do-mato, tendem a alimentar-se de 
vegetais igualmente subordinados a este espírito. 

Por outro lado, sabemos que os Bororo da atualidade domesticam 
plantas tais como árvores frutíferas e palmeiras que, junto com as roças, 
tendem a atrair animais de caça. Desta perspectiva há a interferência entre 
animais terrestres e mulheres cultivadoras e coletaras que, com suas ativi
dades, poderiam subtrair o alimento aos primeiros. 

Tornam-se necessários controJes cotnunitários para que: 1.0
) os animais 

de caça não deixem de ter garantidas as suas condições de alimentação nos 
lugares e épocas adequados; 2.º) as atividades femininas fora da aldeia não 
interfiram com as caçadas dos homens, razões suficientes para subordiná
las aos chefes de aldeia e aos Baire por intermédio de um calendário 
cerimonial de exorcismos alimentares. Estes têm a função de propiciar a 
não-interferência nos ciclos de reprodução, crescimento e procriação do& 
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animais de carne mais apreciados, reinstaurando assim as condições de 
equilíbrio entre Homem e Natureza. 

Os exorcismos alimentares Bororo possuem, portanto, a função de 
marcar as espécies socialmente mais importantes à sobrevivência das comu
nidades Bororo num contexto de fortes oscilações sazonárias dos recursos 
alimentares (cf. Gross 1979 : 330), ausência de técnicas de preservação dos 
alimentos destinados ao consumo imediato e riscos de insucesso na caça, 
pesca e plantio. 

As espécies consagradas como alimento do Bope, dotadas de muita 
catinga (jerimaga) segundo Crocker, exigem seqüências ordenadas de tra
balho humano (caça, pesca, coleta e plantio) definidas pelos Baire e chefes 
Bororo, os primeiros exorcizando recursos alimentares obtidos durante 
caçadas, pescarias e coletas proclamadas pelos segundos. Engendram-se, 
assim, processos de produção e de redistribuição comunitária de modo a · 
garantir-se o aproveitamento máximo dos recursos. 

Desobedecer a estas seqüências de trocas ordenadas entre Homens e 
Natureza significa insurgir-se contra as formas de organização do trabalho 
social indispensáveis à regeneração da sociabilidade comunitária, cuja salva
guarda é projetada em entidades sobrenaturais muito irritadiças e perigosas 
- os Bope. 

d) Os peixes: 

Trata-se de peixes de grande porte: o pirarucu (kidokia), peixe de 
escama de água doce que atinge mais de dois metros ( cf. von Ihering 
1968:557), o surubim (orarije), peixe de couro alcançando até 3,30 m de 
comprimento (idem, p. 647) e o jaú (poru), peixe de couro de até dois 
metros (idem. p. 390). 

Segundo von den Steinen, também o dourado (okoge), possui grande 
importância entre os Bororo, sujeitando-se aos exorcismos e esquarteja
mento, em especial os de grande tamanho (okoge kuri), peixes em que se 
encarnou o Bope quando ainda vagava pela terra (cf. EBII: 1129). 

De acordo com Crocker, o pirarucu não se encontra no rio São Lou
renço, mas apenas em rios da bacia do Araguaia, área antigamente ocupada 
pelos Bororo (cf. Crocker 1967:316 Nota 1; Wüst e Viertler, 1984). Este 
detalhe é importante para verificar que as espécies vivas consagradas como 
alimento do Bope podem ou não estar representadas na fauna e flora do 
ecossistema explorado pelos Bororo de determinada aldeia <

22>. 
No canto para o início de pescaria pertencente ao clã Kie, surge a 

diferenciação entre "águas escuras", correspondentes às dos rios da bacia 

(22) Segundo o Bororo Manézinho, o doura<;to, peixe muito apreciado, só pode 
ser pescado da aldeia do J arudori para baixo, inexistente nas águas piscosas 
dos Bororo e do Sangradouro, por sua vez, muito ricas em matrinchão lBrycon, 
sp.-EBI:825). 
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amazônica, apelidados pelos Bororo de rios do Sol, da Lua e das Estrelas, 
e "águas mais claras", da bacia do rio Paraguai (cf. EBill:163 Notas 3 e 5), 
de importantes conseqüências para a ictiofauna. 

Apesar de poderem ser obtidos por meio de diversás técnicas, os peixes, 
quando pescados em redes, associam-se a tarefas coletivas orientadas pelos 
chefes máximos de ambas as metades <

23>. 

Segundo o mito dos dois chefes Uwaboreu-doge, os difusores das 
melhores redes de pesca foram os Orarimogo-doge, habitantes de regiões 
próximas aos rios (cf. EBI:843). Fabricavam-nas entre outras madeiras, 
com varetas de marmelada-preta (boko) sob as ordens dos seus chefes (cf. 
EBll:389), vegetal cujos frutos sabemos pertencer aos Bope. 

Tudo indica haver uma associação profunda entre o desenvolvimento 
da pesca com redes e o da chefia Bororo, cerimonialmente associada a 
Bakororo, o chefe máximo das aldeias dos mortos, ornado com redes de 
pesca (cf. EBI: 140). 

A pesca com rede constitui tarefa exclusivamente masculina, congre
gando representantes de metades e clãs diversos, principalmente por ocasião 
dos funerais, que sempre reúnem chefes de todos os segmentos sociais para 
a realização de atividades cerimoniais como danças, cantos, tratamento do 
corpo dos finados e caçadas. 

e) As espécies consagradas ao Bope como marcadores do tempo social: 

Nos cantos de pesca enumera-se uma série de peixes: dourado -
pacu - jaú - surubim - pintado - piraputanga ( cf. EBI 11: 197-199), 
seqüência que se repete de um canto para outro. 

(23) "(o chefe Bakoro Kudu, chefe dos Baadojebage Boe eiadadawuge) ... Cabe-lhe 
o direito de proclamar uma pescaria coletiva. Por isso, no canto, é convidado 
a dar ordens para o início da pesca" (cf. EBIIl:173 Nota 1). "Nas pescarias 
coletivas, Butore Agadu (do subclã dos lwagududoge Cobugiwuge) desem
penha o ofício de regular a passagem dos cardumes de peixes, que serão 
apanhados nas redes de outros pescadores" (idem, p. 233 Nota 37 - - parênteses 
nossos). "Quando os Bororo realizam uma pescaria coletiva, dividem-se em 
dois grupos. Um sobe a montante do curso d'água, geralmente pequeno, a 
fim de espantar os peixes e tocá-los rio abaixo; outro distribui-se em fila 
indiana, ocupando toda a largura do ribeirão, segurando as redes abertas para 
apanhar os peixes que nadam a seu encontro. O chefe da pescaria, que 
pertence ao subclã de Mano Kurireu ou ao de Birimodu (clã dos Aroroe), 
fica de pé, com as varas da rede apoiadas no chão, na margem esquerda do 
rio, numa das extremidades da fila de pescadores que estão na água. Outro 
chefe, do sub-clã de Kaigu (clã dos Bokodori) está perto dele, mas na água. 
Na outra extremidade, há um chefe do subclã de Ki Bakororo (clã dos Kie), 
e, no meio, um do subclã de Bakoro Kudu (clã dos Baadojeba Cebegiwu Boe 
eiadadawuge)" (EBIII:179 Nota 12 - parênteses nossos). 
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O mesmo acontece com as seqüências de animais arroladas nas diversas 
estr6fes dos cantos de caça, sempre encabeçadas pela anta, seguida de uma 
série ordenada de outras espécies <

24 >. 
No caso de omissão de algumas espécies de peixes, aves ou animais, 

persiste sempre a ordem relativa de sua enumeração. 

Segundo o mito da criação dos peixes, o dourado aparece ao tempo 
da florescência de árvores tais como o paratudo, o ipê e o paratudinho (para 
os Paiwoe), a piraputanga e o bagre, ao do tempo dos brotos de palmeira 
acumã (para os Iwagududoge) e o lambari, ao do tempo da resina amarela 
de pororoca (para os Bokodori) (cf. EBII:463). 

Partindo da hipótese de que as aldeias bororo de antigamente eram 
exclusivas a cada clã e que, portanto, antes de se confederarem, os clãs 
bororo se diferenciavam na sua posição relativa de exploração dos recursos 
naturais no território tribal, as "criações" de peixes de espécies diversas 
feitas pelos chefes dos clãs acima mencionados (Paiwoe, Iwagududoge e 
Bokodori) poderiam ser· interpretadas como calendários de peixes. Isto 
porque estes, ao subirem ou descerem os rios para a desova, atingem ou 
deixam de atingir, em épocas variáveis, os rios, ribeirões e lagoas explorados 
pelos pescadores humanos das diversas áreas <

25>. 

Os cantos e mitos poderiam ser interpretados como retratando a inter
relação dinâmica entre as espécies vivas associadas a determinada estação 
marc~da pelo aparecimento concomitante ou seqüencial de determinadas 
espécies terrestres, aquáticas e do ar. E as variações do número de espécies 
que não alteram a sua ordem relativa nos cantos, poderiam ser indício da 
maior ou menor riqueza do habitat de determinadas áreas de exploração 
tradicionais. 

Com relação às espécies do Bope, podemos notar que, nos cantos, 
aparecem integradas nestas seqüências irreversíveis de um modo peculiar: 
o dourado, encabeçando a lista das espécies de peixes, fechada pelas pirapu
tangas, enquanto o auge da estação pesqueira é representado pelo apareci
mento do jaú e do surubim, ambos bem no meio da seqüência; a anta, 
a primeira da lista dos animais de caça, que se encerra com a seriema, 
enquanto o clímax das atividades de caça corresponderia ao aparecimento 
da queixada, do veado-galheiro e da ema (vide Nota 24). 

(24) Segundo o canto de caça à anta pertencente aos lwagudu-doge, além de dados 
ligados ao ciclo de procriação da anta (cf. EB 111:119-123), do macaco e do 
quati (cf. EBIII:129), a seqüência dos animais de caça é a seguinte: anta -
tamanduá-bandeira - jabuti - tatu-canastra - jaguar - anta - veado
galheiro - queixada - ema - macaco - bugio - quati - mutum -
jaó - jacucaca - inhambu - cutia-fêmea - tatuetê - cutia-macho -
tatupeba - seriema. Interessante é notar que não aparece a capivara e a 
paca, tratadas em outro canto (cf. EBill:141-157). 

(25) As diversas espécies de peixes atraem pescadores divididos em pescadores 
humanos e animais. Os pescadores animais, por sua vez, subdividem-se em 
aves (tuiuius~ martins-pescadores etc.) e mamíferos (ariranhas, lontras etc.), 
ancestrais clânicos dos Apiborege e dos Aroroe, respectivamente, primeiros 
chefes construtores de aldeia (Baadojebage), chefes de pescarias (cf. EB 111:179 
Nota 12). 
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Em relação às espécies vegetais do Bope, o mesmo se observa a partir 
do mito da subida de Meri ao Céu (cf. EBII: 1150-1152), apresentadas em 
uma seqüência iniciada com o pequi, seguido de tubérculos silvestres, e, 
encerrando-se com a colheita do milho <

26>. 
Concluindo, sugerimos que as espécies destinadas ao Bope referidas nos 

cantos e nos mitos podem ser interpretadas como sinais ou "marcadores" 
de tempos sociais ritmados pelas atividades da caça, pesca, coleta e plantio 
Bororo tradicionais. 

Cabe aos chefes de aldeia planejar e sincronizar as atividades de 
exploração dos recursos obtidos através dos ciclos· anuais de caça, pesca, 
coleta e plantio, configurando-se assim a complexa engrenagem da economia 
Bororo tal como parece ter funcionado antes da intrusão do branco. 
E, cabe justamente aos Baire a cobrança para a distribuição comunitária 
das espécies de maior porte e de mais alto valor nutritivo. 

3. O Bope e as espécies que o representam 

O conjunto das espécies consideradas '~alimento do Bope" liga-se a 
outro, formado pelas espécies consideradas como encarnando o "próprio 
Bope" (o Bope "puro" ou "ele mesmo", segundo Hugo Airugodo). 

Ambivalente em relação aos seres humanos, dando-lhes ou tirando-lhes 
a força vital <

27>, o Bope pode manifestar-se sob duas formas: 1.ª) espécies 
que encarnam a sua feiúra, mau cheiro e morbidez; e, 2.ª) espécies que 
repr~sentam a sua beleza, força e exuberante vitalidade. 

a) O Bope feio: 

Expressando calendários sazonais ao nível das espécies que consome, 
o Bope associa-~e também a fenômenos decorrentes de oscilações térmicas 
ligadas à alternância entre o dià e a noite, à mudança das estações seca 
e chuvosa, à formação de ventos e chuvas causando o aparecimento tempo
rário de certos animais, aves, répteis e insetos diurnos e noturnos com 
hábitos dietéticos e procriativos dos mais diversos (vide Apêndice 2). 

Assim como os Bope,. descritos por Colbacchini e Albisetti, estas 
espécies são consideradas feias, pretas, mal-cheirosas (urubus), peludas 

(26) Conforme EB II: 1150-1152, quando os Bororo falam ao Bope (Meri já distante, 
no alto céu). . . "Tua comida será o piqui, marmelada preta, amora, mangaba, 
cajá, tubérculos (oto, oturo, pagaji), cará, cipós (poredawu, meki, kojera, 
poruru), mel de tataíra, fruta de almecegueira, fruta de algodãozinho, fruta do 
pau-serrote e milho ... " 

(27) Na sua interpretação, o autor associa os Bope aquilo que designa como sendo 
"elan vital" ou rakare (etimologicamente "ter força", "ter resistência" - cf. 
EBI: 893), expressão de forças da natureza associadas à alternância entre vida 
e ·morte e aos processos de crescimento e decadência dos organismos vivos 

(cf. Crocker 1967:312). 
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(morcegos), consumidoras de insetos, cobras, carniças, matéria orgânica 
decadente, microorganismos de águas paradas (insetos) e sangue de orga
nismos vivos (insetos e morcegos) <28>. 

Com relação às aves carniceiras, existe uma hierarquia entre as diversas 
espécies de urubus (cf. von Ihering 1968:720-722) que de certo modo 
constitui réplica da que existe entre os espíritos Bope no céu, lembrando 
também a etiqueta do consumo alimentar dos chefes Bororo em especial 
os Baire, que, como o urubu-rei, comem primeiro, sozinhos, para depois 
deixarem o alimento pa~a os seus súditos (cf. EBil:384) <29> 

Digna de nota é a constância das formas onomatopéicas utilizadas na 
designação das aves (as espécies entre aspas · do Apêndice 2). Segundo 
Crocker, as espécies "Bope feio" emitem gritos, soluços e gargalhadas fortes, 
quase humanos, considerados de mau agouro (cf. Crocker 1967:328) <

30 > 

(28) Os caracarás consomem parasitas, carrapatos e pragas dos milharais tais como 
a lagarta (cf. von lhering 1968: 201-202); as corujas, bichos daninhos de 
pequeno porte, insetos, lagartas, gafanhotos, (idem, p. 257-259); os anus, 
carrapatos e outros insetos (idem, p. 94); os macauãs, cobras venenosas (idem, 
p. 76); os morcegos, insetos, frutas [sangue fresco nos casos de pertencerem 
ao gênero Desmodus] (idem, p. 463); as emas, ervas, insetos, vermes, pedras e 
pequenos animais (idem, p. 284); as seriemas, gafanhot"os e outros insetos, 
cobras e lagartos (idem, p. 634); os besouros costumam freqüentar vegetais e 
madeiras podres, a terra (idem, p. 143) enquanto os insetos preferem matéria 
orgânica em decomposição, microorganismos, sangue fresco de espécies como 
o Homem ou então folhas ou capins (idem, p. 468-471). 

(29) Segundo von Ihering: "(com relação ao urubu-rei) não vive em bandos e é 
"rei", porque os outros urubus lhe respeitam a força. Quando ele comparece 
ao banquete dos seus parentes unicolores (o urubu-rei distingue-se pelo colo
rido), estes se afastam respeitosos e, timidamente empoleirados, aguardam sua 
vez, isto é, quando o rei, locupletado, se retira. Só então, o bando volta à 
carniça. ( ... ) contudo nunca vimos o urubu-rei fazer sentir sua superioridade 
pela força" (von Ihering 1968:722 - parênteses nossos). Na mitologia bororo, 
emerge o tema ligado a privilégios do chefe que não deve obter nem preparar 
o peixe, limitando-se a recebê-lo e consumi-lo segundo as normas da etiqueta 
tribal: "Os Orari Mogo-doge. . . armaram um bom moquém, assaram os peixes, 
depositaram alguns sobre uma folha e os ofereceram ao próprio chefe que 
tranqüilamente observava tudo. . . (um chefe ensinando ao outro) 'Lembra-te, 
pois, como meus homens fizeram comigo: não permitiram que eu chamuscasse 
minhas mãos moqueando dourados, piraputangas e curimatãs. Não me deixa
ram ir ao rio, mas gentilmente trouxeram água para beber e para assear-me' " 
(EBII:384). O mesmo tema se repete por ocasião dos exorcismos, quando os 
Daire não obtêm mas recebem os recursos para esquartejá-los e exorcizá-los 
por meio das primeiras mordidas. 

(30) No que diz respeito ao canto agourento de aves, lembremos dos presságios 
(Boe etaradae), tal como nos foi relatado pelo Bororo Canajó (cf. Viertler 
1982: 469-474). São concebidos como estando integrados em um conjunto de 
acontecimentos insólitos (visões extraordinárias, sonhos, barulhos ou assobios 
estranhos) que, como nos casos dos presságios apinayé estudados por Da Matta, 
possuem a função de ordenar acontecimentos nefastos (doenças, mortes) em 
cadeias necessárias. Segundo este mesmo autor, os presságios correspondem 
"a uma confusão de planos e categorias de classificação, gerando a anorma
lidade do fenômeno. A confusão gera a humanização de animais e a natura
lização de seres sociais. Assim o grito de um pássaro é interpretado como o 
choro de um humano . . . " (idem, p. 473), prenunciando a morte de um Bororo. 
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Observem-se também que, como no caso das espécies "alimento do 
Bope", as espécies "Bope feio" são dieteticamente interdependentes: aves 
consomem insetos que para sobreviverem picam espécies de sangue quente, 
em especial o Homem, configurando de certa forma as condições de maior 
ou menor resistência a bactérias e microorganismos transmitidas por insetos 
da população Bororo. 

Deve haver am equilíbrio entre a população de aves insetívoras e os 
insetos que estas consomem, assim como entre predadores e animais dani
nhos para salvaguardar as condições de sobrevivência dos seres humanos 
na área territorial que ocupam. 

As espécies "Bope feio" representariam, portanto, a lógica das condi
ções gerais de salubridade e higiene características do território tradicional 
Bororo. Qualquer distúrbio deste frágil processo de equilíbrio dinâmico 
entre as espécies acarretaria a "poluição" ambiental, a proliferação de 
pragas, a perda de colheitas ... e animais, o aumento da fome e da incidência 
de acidentes tais como picadas de cobra e de epidemias. 

Um exemplo de poluição do ambiente é representado pela presença de 
carniça. Para os Bororo, os animais abatidos não destinados ao consumo 
alimentar imediato devem ser logo sepultados (o gavião-real, por exemplo, 
que logo após a depenação é enterrado atrás da choupana dos seus donos -
cf. EBI: 109). 

O aparecimento do "Bope feio" representa um sinal de mau agouro 
porque expressa condições de poluição, insalubridade, morbidez e decadên
cia associadas à presença da carniça. 

Para os Bororo, o ambiente também é passível de ser poluído por 
infração às normas sociais, em especial àquelas ligadas ao abate e ao con
sumo de alguma espécie viva mais valorizada para a alimentação. A infração 
causa a depredação desnecessária dos recursos pelo abate proibido ou pela 
sonegação ao Bari. 

Portanto, um canto agourento, um animal em decomposição ou a fúria 
de um Bari constituem perigos igualmente contagiosos para os seres huma
nos que vivem ao seu redor. Daí o canto das aves Bope poder ser consi
derado como prenúncio da futura decomposição orgânica de um corpo 
humano ou 

"Bi ! " (''morte", [forma onomatopéica de uma pequena 
coruja]) (cf. EBI : 270). 

As espécies "Bope feio" correspondem a animais de carne pouco apre
ciada (excetuando a ema, a seriema e o jacaré, cuja carne é exorcizada e 
cujos ovos, muito nutritivos, grandes e numerosos, são bastante valoriza-
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dos), penas feias e de hábitos dietéticos e procri.ativos bizarros, em especia1 
os insetos <31>, que se alimentam de sangue. 

Também a fêmea reprodutora humana é perigosa para seus parceiros 
sexuais que devem distanciar-se da parturiente para poderem purificar-se 
por meio de hemorragias gástricas ou pulmonares (cf. EBI : 763) sem o que 
definhariam (cf. Viertler 1976 : 52). 

b) O Bope bonito: 

Segundo os missionários, os Bororo do passado não consumiam as 
espécies animais desta categoria (vide Apêndice 3), razão pela qual não se 
sujeitam às regras do esquartejamento t! adicional (cf. EBI : 33). Sujeitam
se, contudo, às regras tradicionais de esfolamento e depenação <

32>. 

Segundo Crocker, o denominador comum entre os diversos felídeos, 
canídeos e outros mamíferos da lista é representado por semelhanças de , 
dentição que, como os dentes de inimigos humanos, eram utilizados para 
a confecção de colares. Já as aves possuem o mesmo tipo de bicos. 

Denominador comum entre mamíferos e aves "Bope bonito" é a 
limpeza, a beleza e a dieta carnívora, no que se assemelham aos seres 
humanos (cf. Crocker 1967:339-342) <

33
> e diferenciam dos animais necró

fagos e hematófagos do apêndice anterior. 

(31) Segundo von Ihering (os parênteses são nossos): "(falando dos mosquitos) . . . 
Os machos em geral não sugam sangue ainda que às vezes o tentem, não 
conseguem perfurar a pele. Alimentam-se de sucos vegetais e poucos dias 
depois de terem copulado, morrem ... " (von lhering 1968:469); "(falando do 
mosquito-pólvora) . . . Os machos não chupam sangue. As fêmeas, ao contrário, 
atacam o homem, o gado vacum e cavalar, cães e mesmo aves e répteis, 
torturando-os por tal forma, que chegam a tornar certas paragens inabitá
veis . . . " (idem, p. 471-472); "(falando da abelha mamangaba). . . há muitas 
rainhas na mesma colméia e bem poucos machos. Estes distinguem-se pelo 
maior comprimento das antenas e por não terem ferrão. A picada das maman
gabas é, talvez, a mais vigorosa de entre as de todos os insetos ... " (idem, p. 
427), dados que demonstram a hegemonia das fêmeas reprodutoras sobre os 
machos. 

(32) Como se pode ver, as corujas integram também o apêndice dos "Bope feios", 
o que denota haver uma interrelação entre os dois apêndices, aspectos diversos 
do mesmo Bope. As corujas são abatidas talvez como sucedâneas aos valiosos 
gaviões, espécies atualmente extintas na área. 

(33) Ao falar de fatores e processos evolutivos das sociedades humanas, Steward 
ressalta que, dentre as sociedades pré-humanas, existe a partilha do alimento 
(mãe-filhote) entre espécies carnívoras, o que aproxima igualmente os felídeos 
dos humanos, em contraste com as espécies herbívoras, que nunca cooperam 
quanto às atividades de subsistência (Steward, 1972:329). 
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Como nos casos das outras listas de espécies, os Barege Morice apare
cem em seqüências ordenadas <34 >, acompanhando o ciclo sazonário de 
maturação de frutos além do crescimento, maturação e reprodução das 

, . . . 
espec1es an1ma1s que consomem. 

Os Barege Morice, em especial as onças, competem com os Bororo pelo 
alimento mais valorizado, as carnes. A onça, por ex., come anta, veado· 
galheiro, tatu-canastra, tamanduá, queixada, caititu, capivara, jacaré, ema, 
sucuri e tatupeba (cf. Viertler 1976:44 e EBII mito dos Bakororo-doge), 
razão pela qual são consideradas "ruins", mas nunca "feios". 

Além de carne fresca, consomem também o mel (a irara cf. von 
Ihering 1968:359), frutas verdes e maduras (o guará - cf. EBII: 188), 
filhotes de veado, mutuns, seriemas e tatus (o gavião-real, cf. von Ihering 
1968:345), além de insetos nocivos à roça (o gavião-penacho, no 
que ele se assemelha às corujas diurnas e noturnas, animais "Bope feio"). 

Pela dieta, os Barege Morice interferem bruscamente nas atividades 
sazonárias dos caçadores e das cole toras Bororo. Diferentemente dos 
"Bope feios" (exceção feita às corujas, aves corredeiras e jacarés), que vão 
consumindo lentamente a carniça e o sangue das suas vítimas alimentado
ras, fazendo-as definhar por meio de doenças prolongadas, os Barege Mo
rice ou "Bope bonitos" matam suas vítimas de modo fulminante (em 
especial, as onças e os gaviões-reais). 

Os Barege Morice representam espécies não-gregárias. Acompa
nham as manadas de antas, queixadas e capivaras como caçadores soli
tários, mantendo a sua hegemonia por amplos territórios. 

O seu súbito aparecimento majestoso causa grande impacto emocional 
entre animais e homens, fascinando ao caçador que, por um lado, se vê 
seduzido por sua beleza e porte, e, por outro, por sua agressividade 
fulminante. 

Grandes caçadores da terra e do ar, incólumes na mata densa ou 
no alto das grandes árvores, ameaçam a vida dos Bororo <

35
> e expressam 

a vontade dos Bope do céu (cf. EBI : Barege Ekedodu, p. 235), respon
sáveis tamq_ém pelos ataques de inimigos, queda de bólides, eclipses e 
estrelas cadentes. 

Os impactos causados pelos Barege Morice e por outros inimigos <3 e.> 
exigem medidas urgentes ao nível das comunidades humanas afetadas: 

(34) Segundo o mito dos Bakororo-doge (cf. EBII:188), o aparecimento dos Barege 
Morice se dá na seguinte ordem: okwa (o lobinho, consumidor de lagartixas e 
pássaros), ipocereo (a irara, conssumidora de mel) rle, (o lobo, consumidor 
de frutas), aigo (a suçuarana, consumidora de veados), aipobureu (a jagua
tirica, consumidora de cutias e pacas), adugo (onça pintada, consumidora de 
antas e queixadas). 

(35) A onça chega a atacar homens adultos (cf. EBI:2), enquanto o gavião-real 
chega a agredir crianças (cf. von Ihering 1968:345 e EBil:188). 

(36) Segundo a mitologia, os chefes bororo Birlmodo e Aroia Kurlreu lutaram feroz
mente contra inimigos humanos (Kaiamo-doge) com os qu'ais competiam po.r 
cápsulas de um urucu silvestre muito apreciado, que amadurecia em época 
provavelmente associada ao aparecimento da queixada e da capivara, bem 
como à coleta de cocos de babaçu (cf. EBII:61 e 28). 
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revidar ao ataque por meio de um grupo de guerreiros e caçadores dos 
mais aguerridos, formado pelos substitutos de Bororo já falecidos, sempre 
escolhidos entre homens pertencentes à metade oposta à do morto <

3n. 
Segundo se verá mais adiante; as onças e os gaviões são procurados 

pelas almas de Bororo mortos, razão pela qual se pensa poder recuperá
las por meio do abate destes animais. Abate-se uma onça, no caso da 
morte de um Bororo qualquer, e um gavião-real ou um gavião-de-pena
cho, no da morte de um grande chefe, ambos substituídos pelos caçadores 
mais fortes da outra metade. 

O abate dos Barege Morice se liga de modo direto à dinâmica de 
regeneração da vida social das aldeias Bororo, bruscamente alterada pelas 
mortes dos seus membros, em especial quando do fale.cimento de grandes 
chefes (cf. Wüst e Viertler, 1984) <3s>. 

Na verdade, o aparecimento súbito de um Barege Morice é conside
rado um evento auspicioso, já que permite o levantamento do luto pela 
consumação da vingança. Trata-se, portanto, de uma aparição desejada. 

Em retribuição aos seus esforços, os parentes do finado devem enfei
tar o caçador, passar-lhe urucu e presenteá-lo com armas e enfeites, 
presentes que se destinam à alma que ele representa ou, então, a um 
Maereboe (Bope do céu) (cf. EBI: 235). .. 

Em outras palavras, o aparecimento dos Barege Morice possibilita a 
comunicação entre os seres humanos, os parentes do morto, e os 1"1.aere
boe-doge mais distantes ·do céu. Engendra-se uin movimento entre os 
moradores do céu e os seres humanos da superfície terrestre, elaborado 
pelos funerais ritmados por cantos diurnos e noturnos, caçadas, pescarias, 
coletas, colheitas e danças rigorosamente sincronizados com o movimento 
dos astros carregados pelos Bope. 

Interessante é notar que, diferentemente das espécies "alimento do 
Bope" e "Bope feio", os Barege Morice ou "Bope bonitos" não possuem 
nenhum nexo dietético entre si: nenhum Barege Morice consome outro. 
Portanto, a lógica interna a esta categoria de espécies n~o é dada por 
cadeias de alimentação (no caso do Bope U-Ke), mas pela lógica que 
preside a vida dos seres humanos, vivendo em comunidades organizadas 
dotadas de normas sociais. 

Voltando à seqüência do aparecimento dos diversos Barege Morice 
terrestres (cf. Nota 34), é preciso ressaltar que ela é encabeçada pelos 
lobos, animais mais ariscos e covardes (cf. von Ihering 1968:332) do 

(37) Em linguagem sociológica, trata-se da divisão entre as duas metades Ecerae 
e Tugarege reavivada pelo impacto de mortes na aldeia, quando são escolhidos 
os substitutos dos finados sempre pertencentes à metade oposta à do seu morto. 
Estes substitutos devem, entre outras tarefas, abater o inimigo causador da 
morte e apresentar os troféus da vingança aos enlutados. 

(38) As vinganças ao agressor human~ foram substituídas pela intensificação das 
caçadas aos Barege Morice, sucedâneo provável das antigas guerras no con
texto social criado pela pacificação (cf. Viertler, 1982). Deste modo, o contato 
interétnico parece ter reforçado a importância política da caça dos Barege 
Morice. 
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que os felídeos, e que estes últimos aparecem seguindo uma ordem de 
crescente tamanho, beleza e agressividade. 

Acreditamos que se trata aqui de seqüência gerada pelo ciclo de 
desenvolvimento das qualidades dos caçadores humanos. Estes, quando 
meninos, caçavam apenas caça miúda e lagartixas (cf. Hartmann e EBll : 
mito de Toribugu). Quando adultos, desenvolvem gradativamente a força 
(rakare) aliada ao conhecimento (erudu) para caçar animais cada vez mais . perigosos. 

Já os Barege Morice do ar, o gavião-real e o gavião-de-penacho, nos 
remetem à hierarquia entre os chefes de aldeia, cujas funções complexas 
tendem a ser desempenhadas pelos homens mais velhos, depositários de 
conhecimentos e experiência obtidos em muitos lugares a partir de muitos 
outros chefes Bororo. 

Os chefes têm como função eliminar os distúrbios que ameaçam a 
integridade e o bom funcionamento das comunidades bororo <

39>. 
Cabe aos chefes máximos das aldeias bororo exatamente construir 

a cooperação harmoniosa dos membros da aldeia, eliminando distúrbios 
críticos para o abastecimento alimentar e moral de suas comunidades. 
Cabe a eles planejar a sua reconstrução em outro local e época adequados 
quando houver grande número de mortes, fome e descontentes. 

Enquanto os Barege Morice terrestres nos remetem ao desenvolvimento 
da "força vital" dos homens da aldeia, os Barege Morice do ar expressam 

(39) Segundo o mito dos Bakororo-doge (almas dos grandes chefes bororo), os 
distúrbios que ameaçam a sobrevivência das comunidades bororo surgem na 
seguinte ordem: periquit.os -· peixes Pawoe (?) - garça - gavião-real - larva 
Marugodo (cf. EBII:181-191). Sem a identificação de Pawoe e Marugodo, 
sugerimos algumas pistas para a interpretação dos elementos que integram 
esta seqüência: de acordo com informações de Paulo M. N. Serpa, os periquitos, 
além de outras aves, podem ameaçar o desenvolvimento adequado das espigas 
de milho quando aparecem em grande número nas roças dos Bororo; as 
garças, segundo von Ihering (1968:319), podem fazer grandes estragos consu
mindo enormes quantidades de peixes desejados pelos pescadores bororo; os 
gaviões-reais, muito agressivos, atacam veados, bugios e crianças (cf. Nota 35 
e cf. EBII:241); as larvas, freqüentadoras das árvores das matas, atrapalham 
as atividades de coleta feminina quando causam dor. Em suma, tratar-se-ia, 
portanto, de distúrbios afetando o andamento normal das atividades produtivas 
desenvolvidas pelos membros das comunidades bororo. Uma outra interpre
tação desta seqüência seria a de conceber as diversas espécies arroladas como 
resultado da morte de infratores humanos que, segundo os mitos de Meri 
e Ari (cf. EBll), acabam sendo punidos e transformados em espécies animais. 
Conforme já se viu atrás, para os Bororo a poluição ambiental ou os distúrbios 
ecológicos podem ser gerados por infrações às regras sociais, exigindo-se a 
eliminação dos infratores para preservar o bem-estar de todos. Assim, o 
pescador Bace (garça) morre por ter maltratado o herói Ari, castigado pelo 
herói Meri com a queima dos cabelos (sinal de luto); o chefe Aroe Eceba 
(gavião-real) morre porque atacava os Bororo e não cuidava dos ossos de 
suas vítimas bororo que se empilhavam em volta do jatobá em que morava; 
o bari Marugodo (larva grande), segundo a versão de Tiago Marques, apre
sentada por Baldus (Baldus 1937:175), é Ke Marugodo, associado a Ke 
(morcego) um animal Bope que mata a mãe dos Bakororo-doge, pelo que 
acaba sendo morto por estes. Portanto, tratar-se-ia de distúrbios causados por 
infratores humanos cujo sacrifício é autorizado pelos chefes de aldeia. 
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os atributos dos grandes chefes que, lá do alto do céu, pairam sobre os 
extensos territórios de moradia e exploração de suas aldeias, visando 
neutralizar crises de abastecimento e tensões internas. 

Como gaviões, os grandes chefes de antigamente faziam incursões 
rápidas contra seus inimigos, celebravam a paz, estimulavam as trocas e 
as "substituições" dos mortos para proteger a integridade física e moral 
dos seus subordinados. 

São apenas os chefes máximos que podem usar as coroas feitas com 
as penas de gavião-real, secundados por seus "irmãos menores", donos da 
coroa de penas de gavião-de-penacho. De modo semelhante ao urubu-rei, 
emerge mais uma vez a hierarquia, réplica visível daquela que preside a 
ordem no mundo dos Maereboe do céu. 

Sugerimos, como hipótese de interpretação, que os Barege Morice 
representam um modo específico aos Bororo de superar crises sociais 
decorrentes do ciclo de vida humana, no caso, uma vida gregária concebida 
sob forma de um modelo político sui generis: um modelo ideal de aldeia 
subdividida em metades e clãs ma trilineares (vide Nota 1). 

Estas espécies animais são abatidas segundo a dinâmica de regeneração 
da ''saúde social" das aldeias bororo, periodicamente "higienizadas" contra 
perigos deletéreos como mortes, fraqueza física, infrações às normas 
básicas, à alimentação e ao bom comportamento recíproco (poguru - cf. 
Viertler 1976:40). 

A regeneração interna dos "corpos sociais" ou aldeias cabe aos chefes, 
enquanto a dos indivíduos isolados cabe aos Baire, xan1ãs totalmente 
submissos aos seus espíritos e às regras de uma conduta exemplar. 

Em resumo, os Barege Morice envolvem a dinâmica de regeneração 
das comunidades humanas, unidades políticas planejadas pelo Homem 
visando a harmonia in~erna e a sua articulação satisfatória com o ambiente 
natural e social mais amplo. Representados por espécies predatórias 
zoomorfas (antropomorfas no passado), que irrompem, de forma brusca 
para dentro do seu território, os Barege Morice simbolizam a manifestação 
benigna do "poder humano", que, sem consegui-lo, tenta reconstruir na 
superfície da terra uma ordem imutável semelhante à dos Maereboe 
do céu. 

O BOPE E A COSMOLOGIA BORORO 

1. Almas dos mortos e espíritos Bope 

a) Almas humanas encarnadas em animais. 
Após a morte causada pelo Bope 

"a alma (aroe) vai habitar uma das duas aldeias de mortos, 
uma no extremo ocidente, pr~sidida por Bakororo e outra no 
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oriente, onde domina Itubore. Mas como as almas se aborrecem 
de ficar lá, transmigram para o corpo dos animais. As almas 
encarnam-se em gaviões kurugugwa, aroexeba, nabure, kuido, 
kuddoro, em araras, tuiuius e outras aves, em ipie (lontra) e em 
adugo, aigo (onça) e em várias espécies de peixes, como okogue, 
pobu, orari etc. Os velhos se encarnam no jacaré, hipopótamo, 
caitetu, sapo, wai, aige, jugoru,, (Colbacchini e Albisetti 1942:87 
- o primeiro parênteses é nosso). 

De acordo com os autores, as almas encarnam-se em diversos animais 
para poder se alimentar da comida dos Bope, o que lhes é vedado quando 
se manifestam sob a forma antropomorfa <

40>. 

As metamorfoses das almas em animais são interpretadas pelos xamãs 
designados como aroe etawara arege (os conhecedores dos caminhos das 
almas) que com elas se comunicam. Estes xamãs possuem também a 
capacidade de se transformarem em animais de caça tais como anta, arara, 
lontra ou peixe, propiciando caçadas e pescarias bem-sucedidas (cf. 
EBI: 116). Esta capacidade também é característica do Bari (cf. Colbacchini 
e Albisetti 1942:100 e EBl:245), iniciado nas suas relações com o Bope 
por meio de um encontro com este espírito encarnado em macaco, anta, 
gavião ou outro animal (EBI:243) . 

b) Baire vivos encarnados em animais 

Diferentemente dos aroe etawara arege, os conhecedores dos caminhos 
das almas dos mortos, os Baire, ~lém de poderem prever o lugar da caça 
e do peixe, predizer o futuro e realizar ações extraordinárias (cf. 
EBI:244-245), podem também transformar-se em onças e cobras venenosas 

(40) "Aroe refers to the collectivity of souls of deceased Bororo ... These cari enter 
certain kinds of animais and birds, seldom those customarily entered by the 
bope. This transmigration expresses rather neatly one of the relations between 
aroe and bope. During the funeral ceremony, the aroe of the deceased is 
told to possess in succession a jaguar, a macaw, an otter and a hawk. Each 
of these preys on or eats some of the f ood~ reserved for the bope. Thus the 
sou! is able to consume, through the jaguar or macaw, deer, wild pigs, fruits 
and so forth with complete impunity. According to the Bororo, the soul can 
secure in this manner revenge on the bope which probably killed the person 
precisely because he ate one of these substances without first off ering it to the 
bope. After these initial transf ormations, the soul may possess any feline, 
parrot, hawk or fish that it fancies (Crocker 1967:335-336). 
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(idem, p. 249), animais que, sabemos, matam suas vítimas com grande 
rapidez <41 >. 

As cobras ''alimentam-se unicamente de animais vivos, vertebrados 
ou também insetos, vermes" (von Ihering 1968:239), deixando rastros 
cuidadosamente observados pelos Bororo. 

Interessante é lembrar que as cobras venenosas constituem outro tipo 
de oráculo de mau agouro. Uma delas, a coral, inspira um desenho facial 
usado pelos membros do clã Aroroe, os chefes mais antigos dos Bororo 
("bakorororeu atugo" apud EBl:300). Bakororo, o espírito associado à 
chefia, apresenta-se com um instrumento de sopro feito de casca de jatobá 
(que sabemos ser associado ao gavião-real e aos Maereboe) cuja embocadura 
pode ter a forma de cabeça de cobra (cf. EBl:54), tocado por ocasião de 
todos os ritos de passagem celebrados nas aldeias Bororo. 

Segundo o mito de Kuieje Kuri e Merirodo, a cobra pica a infratora 
das regras estabelecidas pela comunidade < 

42> • 

O nome da protagonista, Meri+rodo associa-se a Meri, o Sol. Seu 
esposo, Kuieje Kuri, a Grande Estrela, é Vênus (cf. EBll:1231), associada 
à noite <43>. 

de 
tal 

Pela ordem celeste, Vênus jamais poderá juntar-se ao Sol. A junção 
ambos corresponderia ao caos da sobreposição do dia com a noite, 
como os eclipses, tidos como altamente perigosos. 

Partimos da hipótese de que os mitos ligados à morte e à ressurreição 
dos heróis Ari (Lua) e Meri (Sol) correspondem a eclipses <44 >. 

(41) Passagem sugestiva nos é oferecida pelos autores da End.clopédia quando 
diferenciam entre o sentido literal e o sentido metafórico da expressão bororo 
''bari u-re kó" (o bari [xamã dos espíritos bope] o comeu), expressão idiomática 
para dizei que "o bari vingou-se enviando uma fera ou mesmo uma doença 
contra o seu inimigo" (cf. EBI:250). A vingança só pode ser desencadeada 
pelos baire não pelos aroe etawara arege, o que os toma homens poderosos, 
capazes de "lançar a morte" em suas comunidades. 

(42) Trata-se de uma mulher muito bonita, querida por todos os homens da aldeia, 
e, portanto, obrigada a prestar serviços sexuais na choupana dos homens. Esta 
insurge-se contra tais determinações gerando um filho, coisa não permitida 
a mulheres de sua condição. Apesar de todos os esforços do marido. a mulher 
acaba morrendo por picada de cobra (cf. EBII:831-833). 

(43) Vênus, Kuieje Kuri (a Grande Estrela) também é designada de Je Kurireu (a 
Grande Face), nomes pertencentes ao clã dos chefes máximos, os Baadojebage 
Cebegiwuge (vide Nota 1). Também os nomes dos Maereboe, Bope do Céu, 
inspiram seus nomes em raízes como: Je (rosto), Ao (cabeleira) e Bure (pé) 
(cf .. Colbacchini e Albisetti 1942:99), extremidades do corpo dotadas de olhos, 
cabelos e unhas. O céu noturno cheio de estrelas é interpretado pelos Bororo 
como correspondendo aos olhos dos jovens (lpare) que para ele subiram por 
um cordel (cf. EBII:473). 

(44) Os títulos dos mitos são "Ari bi" (morte de Ari), que também quer dizer 
eclipse lunar (cf. EBI:92) e "Meri bi" (morte de Meri), significando também 
eclipse solar (cf. EBI:791-792). 
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Contam estes mitos que os dois irmãos celestes Meri e Ari lutam 
contra os Bororo que têm muito medo do ataque de inimigos, .onças e 
cascavéis, animais que representam encarnações de Baire vivos (vide p. 32). 

A etnografia Bororo revela que, nos momentos de eclipses, a 
agressividade dos Baire chega ao seu auge justamente quando escolhem 
a vítima humana a ser sacrificada em prol do bem-estar da comunidade 
(cf.· EBl:92, 791-792). 

Associados aos eclipses, os mitos falam de fenômenos faunísticos 
extraordinários: o aparecimento de formigas, cupins e ·abelhas, o medo 
do ataque de inimigos (Kaiamo-doge) e de civilizados (Barae) (e/. 
EBll: 1044), o perigo das picadas de jararacas, jararacuçus, as investidas 
de tribos não-Bororo (Marege) e dos mortos vingativos (Bireuge) (idem, 
p. 1075). 

A agressividade dos irmãos Meri e Ari, os Bope do céu, representa 
o revide a ofensas feitas pelos próprios Bororo, redundando na queima de 
"cabeleiras" das aves (dos Bororo) que haviam ofendido a Ari durante a 
ausência do seu irmão mais poderoso, Meri (idem, p. 1083). Esta queima 
nada mais é do que o fenômeno celeste da queda de bólides (aroe kodu 
- trajetória da alma), terrível prenúncio de morte, causado por um 
Maereboe encolerizado, nem sempre passível de ser neutralizado pela força 
dos Baire, que, fortemente pintados de urucu e fumando muitos cigarros, 
tentam aplacá-lo (cf. EBl:168-170). 

2 . Os ritos funerários e a regeneração dos movimentos cósmicos 

A mistur~ do dia com a noite, causada pelos eclipses, bem como os 
movimentos desregrados no firmamento (bólides, estrelas cadentes) com 
suas conseqüências letais para os humanos, exigem que estes tomem a 
iniciativa de reordenar o universo. Fazem-no, então, por meio de rigorosa 
prescrição de cerimônias funerárias e cantos. 

Visando apaziguar os Bope, "senhores dos animais" enfurecidos por 
alguma infração, os Bororo, após o bater seco do tambor por ocasião da 
agonia - de um dos seus, começam a soar os chocalhos para celebrar a 
presença destes espíritos no túmulo feito no pátio da aldeia <41S). 

Presentes, apesar de invisíveis, os Bope entram nos puxadores de 
canto que envergam os diademas de penas de arara, emitindo suas 
mensagens a Meri (Sol) pelos cantos diurnos, e a Ari (Lua) e ao seu 
séquito de estrelas e constelações, pelos cantos noturnos. 

( 45) b por causa da presença dos Bope que os Bororo se protegem com o remédio 
vegetal "atuboe etagareu", quando cantam o Rola Kurireu, Canto Maior (cf. 
Nota 19), associado à presença dos cadáveres que são devorados pelos Bope 
embaixo da terra. 
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Seguem-se as danças funerárias ou a ''extração das almas" (arof 
etawujedu) a partir do mundo subterrâneo e subaquático representado pelo 
túmulo do morto recoberto de folhas. 

E, pelos cantos, surgem as almas dos finados recentes, e antigos, sob 
a forma de "ancestrais" ou "almas" de animais, peixes, aves, vegetais e 
outros espíritos da natureza. Dançando em coreografias variadas, repre
sentam recursos mágicos para entrar em contacto com os "senhores dos 
animais", os Bope. 

Estes ''ancestrais", recursos de acesso aos Bope, são igualmente 
perigosos, pois representam a mescla de seres humanos vivos com almas 
de animais mortos que, por sua vez, representam almas de mortos humanos, 
o que redunda na lógica da substituição dos finados (cf. Nota 37). 

A poluição acarretada pela m<?rte de um Bororo, além de forçar 
alterações nas relações entre os seres humanos graças à rápida escolha 
dos substitutos dos finados, e de envolYer caçadas e pescarias coletivas 
sistemáticas, engendra também movimentos mais intensos em direção ao 
mundo vegetal, visando a confecção do cesto-ossuário, das bandejas, das 
roupas cerimoniais, o preparo de pinturas e . remédios protetores <46>. 

o tempo das junções ou "misturas" entre vivos' e · mortos~ almas 
humanas e almas de animais, céu (moradia dos Bope) e terra (moradia dos 
Homens) é encerrado quando da entrega dos Barege Morice, a compensação 
do corpo de um morto pelo corpo de 11111 animal. Encerra-se o ciclo 
funerário de retribuições e oferendas feitas aos mortos e a seus parentes 
ao mesmo tempo em que se consolida a integridade das comunidades. 
Renovam-se os circuitos de troca entre os vivos e regenera-se o contigente 
de homens e mulheres da aldeia que, liberados dó luto, voltam a desenvolver 
as suas atividades rotineiras de plantio, caça, pesca e coleta ritmadas de 
acordo com o movimento das constelações, gerando abundância de 
alimentos e saúde para os membros da comunidade. 

Segundo Fabian (cf. Fabian 1982:292), existe a possibilidade inicial 
de considerar como marcadores do tempo astronômico o aparecimento de 
Marte (Bika /oku), associado ao olho do anu branco, ave do Bope, Vênus 
(/e Kurireu), também associado ao Bope (cf. Nota 43); as Plêiades 
(Akiri-doge) associadas à penugem de aves e à paina de uma árvore (cf. 
EBI:45); o cinto de Orion (Bace lwara Arege), associado à garça; o 
Cruzeiro do Sul (Pari Burea-doge), associado à ema, animal do Bope; 
Pavo (Kudoro), associado à araraúna, animal em que se encarnou Meri 

(46) Pelo canto de caça da capivara, por ex., observa-se que este animal gosta de 
freqüentar os pirizais (keoiabo, cf. EBIII:154), de onde os Bororo obtêm o 
caeté ou piripiri (uma marantácea dos brejos), com cujos talos preparam 
cilindros para representações funerárias chamadas Mano Aroe e Mano Akura
rareu Aroe, também denominadas keo (cf. EBI:781). Tais cerimônias podem 
ser vistas como um modo dos Bororo se comunicarem como o "senhor das 
capivaras", o Bope responsável pelo alimento consumido pelas capivaras que 
o procuram nos pirizais. 

- 220-



(cf. EBll: 1123 Nota 13); Escorpião (Upe), associado ao cágado; e Corvus 
(/erigigi), associado ao jaboti. 

Predominam, portanto, espécies associadas ao Bope, expressão astro
nômica de um ritmo cósmico que se manifesta ao nível do aparecimento 
dos animais Bope interpretados como "marcadores" de tempos sociais. 

De especial interesse é a seqüência de certos "animais" encontrados 
pelos irmãos Meri e Ari que, atemorizados pela dupla, fogem para 
Bakororo, isto é, para o Oeste (cf. mito da excursão dos espíritos Meri e 
Ari pelos campos - apud EBII: 1019): 

onça (um Barogo Morice ou ''Bope bonito") 

jaguatirica (idem) 

suçuarana (idem) 

gavião caracaraí (idem) (gavião-de-penacho, cf. Apêndice 3) 

gavião-real com cria (idem) 

gavião com cria (?) (provavelmente idem) 

pequeno gavião com cria (?) (provavelmente idem) 

garça 

Periquito 

macaco 

jacaré uma espécie "Bope feio" e "alimento do Bope") (apud Fabian 
1982-292 - os parênteses são nossos): 

Fabian interpreta esta seqüência mítica como expressão de conceitos 
calêndricos sinalizando ciclos faunísticos e florísticos (épocas de apareci
mento, crescimento e procriação das diversas espécies animais e vegetais) 
muito semelhantes àqueles encontrados por Urton entre as populações 
andinas (idem, p. 293-296). 

Os fenômenos celestes espelham a vida terrestre, enquanto a vida 
orgânica espelha os acontecimentos do céu. Por outro lado, a visão 
deslumbrante do majestoso céu noturno salpicado de estrelas lembra os 
belos couros de onças ou penas salpicadas de harpias, expressando um 
estado de profunda harmonia. 

As oscilações delicadas da luz dos astros são o piscar de belos olhos 
de jovens (vide Nota 43), tão b_onitos e límpidos quanto os dos caçadores 
Bakororo-doge do mito depois que lograram vingar a morte de sua mãe 
(cf. EBll:251). . 

E, lá do alto do céu azul do dia, Meri (o Sol) sorri calorosamente 
quando o Bari lhe grita: 
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" 

. . . 
,, 

" 

" 

ó, ó, 6; ica iogwa ... " <•4 > 

(ó, 6, 6; eia meu pai) 

A t 
. , ,, origa reo ... 

(Eis a tua faca) 

M ea riga remawu " 
(Eis um verdadeiro charuto de tabaco) 

A-ke ki aoreu ... " 
(Eis o teu alimento cabeça de anta) 

ao que o Maereboe responde pela boca do Bari: 

"O Bari chamou-nos porque a cabeça da anta está cozida?" 

e dá algumas dentadas nos pedaços esquartejados para em seguida des
pedir-se e voltar ao céu: 

''Sim, estou satisfeito; vou-me embora" (cf. EBI :245-24 7), 

encerrando-se com isto o exorcismo de um alimento do espírito Bope. 

3 . As duas modalidades de exorcismos entre os Bororo 

O Bororo concebe as forças da Natureza sob a forma de cadeias 
envolvendo seres reais e sobrenaturais que se comem uns aos outros (vide 
também Nota 41). 

O sentido destas cadeias entre "seres-alimento" e "seres alimentadores" 
não é sempre o mesmo, podendo chegar a inverter-se totalmente, pois os 
Bororo imaginam que os espíritos Bope, fornecedores dos seus alirpentos 
mais importantes, sempre acabam matando os infratores humanos. Estes 
são comidos pelos vermes Bope que aparecem dentro dos túmulos, vermes 
que, por sua vez, são consumidos por aves e mamíferos (como os tatus), 
"seres-alimento" que reabastecem os organismos humanos que, por sua vez, 
voltam a se tomar vulneráveis aos ataques dos Baire furiosos, feras e 
inimigos <47>. 

Os exorcismos têm a função de identificar as cadeias responsáveis 
pelo Alimento, fato que nos permite sugerir como necessariamente integrados 
os dois tipos destas práticas rituais: os exorcismos feitos sobre os 
alimentos dos Bororo, e, os exorcismos feitos sobre os mortos humanos 

(47) Permanece ileso por tempo mais prolongado apenas o Bororo que respeitar 
fielmente as regras comunitárias, não se deixar seduzir pela gula ou avi4ez. 
E, no mundo animal, sobreviverá por mais tempo quem não cajr no engodo 
dos caçadores humanos que, observando suas pegadas, rastros e mordidas na 
vegetação, assobios, grunhidos e fezes, planejam o seu abate. 
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''seres-alimento" do Bope. A interdependência lógica entre os exorcismos 
dos alimentos e os funerais não tem sido suficientemente ressaltada pela 
bibliografia, que usualmente remete a dois sistemas de crenças pouco 
relacionadas entre si (cf. Viertler 1982:320-325). 

Na expressão feliz de von den Steinen, os exorcismos dos alimentos 
correspondem a tentativas de ressurreição do ser morto por meio de 
baforadas de tabaco sopradas pelo Bari, visando a liberação do Bope 
aprisionado dentro das suas carnes <

4 s>. Segundo a seqüência do ritual, 
feito o esquartejamento e a defumação com tabaco, o Bope ressuscitado 
come o seu alimento pela boca do Bari e desaparece. 

Também os funerais correspondem a tentativas de ressurreição dos 
mortos humanos por meio do consumo de tabaco, bebidas doces e carnes 
e peixes cozidos preparados para os substitutos dos finados. Visa-se 
fortalecer as almas para a longa viagem rumo ao reino dos mortos e, ao 
mesmo tempo, acordá-las para a vingança do seu matador. 

Como um Alimento, o morto humano é amarrado em uma esteira, 
tal qual um pedaço de peixe ou um tuiuiu morto, igualmente envolto em 
embira, antes do esquartejamento e do seu preparo. Segue-se o banquete 
dos comedores de carniça humana dentro do túmulo, isto é, os Bope 
que vivem embaixo da terra, que também recebem água despejada pelos 
humanos sobre o túmulo, visando acelerar o processo. 

Dada a presença dos Bope no pátio da aldeia, a presença de carniça 
representa um período perigoso para os sobreviventes que devem cooperar 
intensamente durante longas cerimônias e cantos intermináveis, evitando 
quaisquer brigas ou tensões na aldeia. Em outras palavras, o período da 
decomposição do cadáver humano é neutralizado pela regeneração ceri
monial do "corpo social" mutilado pela morte. O banquete dos Bope 
associa-se à expulsão de um infrator, inverso do banquete dos Bororo feito 
após a vingança do morto, que representa a expulsão do Bope para o céu 
(cf. "Barege Ekedodu" EBl:229). 

O banquete do Bope, representado pela putrefação do cadáver, ocorre 
antes do "esquartejamento" e da ''defumação" do corpo do finado, práticas 
representadas pela lavagem dos ossos, quando os limpadores separam 
um a um todos os ossos do morto ("esquartejamento"), fumando intensi
vamente ("defumação") para neutralizar o mau cheiro (jerimaga, associado 
ao Bope). Este procedimento constitui uma inversão do exorcismo dos 
alimentos, quando o banquete dos Bororo se dá necessariamente após o 

(48) "O benzimento era efetuado exatamente do mesmo modo por que se procura 
ressuscitar um morto. A lógica é muito simples: em primeiro lugar, os animais 
a benzer são exatamente os mesmos em que penetram os báris mortos, e, 
depois, os bar is transformam-se "post-mortem" nos animais, que são reputados 
como a melhor caça. Aqui é preciso persuadir-se de que o animal apanhado 
não pode mais ser ressuscitado, e nesta tentativa é que consiste o benzimento" 
(von den Steinen 1940:626). Evidentemente o animal não pode mais ser 
ressuscitado, mas ressuscita o Bope contido nele, isto é, o princípio de que 
este animal se sujeita às regras do exorcismo instituídas para o bem-estar 
das comunidades. 
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esquartejamento, a defumação e as mordidas dos pedaços de carne e 
vegetais feitos pelo Bari. 

Feita a lavagem ou "liberação" dos ossos da carniça Bope (do mau 
cheiro), é possível ressuscitar a alma do morto reconstruindo o seu corpo 
a partir de ossos ''bons e bonitos", muito limpos e brancos, acrescidos de 
"remédios" (urucu, penugens, plumas, sangue coagulado dos parentes etc.) 
e "folhas mágicas" (bandeja para pôr o crânio, o cesto ossuário, ambos 
feitos de folhas de palmeiras), técnica mágica empregada por Meri para 
ressuscitar seu irmão menor Ari (cf. EBII:1020, 1044 e 1075) <49

> 

enquanto ainda perambulava pela superfície da terra. 

A alma, já dotada de ossos purificados, necessita também de nova 
pele, já que a anterior lhe foi roubada pelo Bope. Daí incitar o seu 
substituto à caça de animais belos e fortes como a onça e a harpia <

50>, 
mais adequados na medida em que consomem o mesmo alimento dos 
humanos. 

O abate de uma onça ou harpia pelo substituto de um finado 
representa a morte de um predador que, em vida, consu1nia alimentos 
tais como a anta e a queixada, animais considerados como encarnações de 
almas humanas <

51>. 

A morte de um predador tão potente acarreta o aumento quantitativo 
e melhores condições de regeneração das populações animais que ele 
costumava consumir. Como o predador animal é abatido pelo caçador 
substituto da alma de um morto, o aumento das manadas de antas ou 
queixadas é concebido como tendo sido causado pela boa vontade das 
almas já vingadas, definitivamente liberadas para o reino dos mortos porque 
já receberam suas novas peles por meio do esfolamento de um Barogo 
Marice. Os couros, garras, dentes, penas e bicos permanecem como relí
quias, evidências palpáveis de um desfecho feliz da prolongada comunicação 
com o Bope desenvolvida durante os funerais <52>. 

O alimento dos indivíduos Bororo é representado por animais, 
peixes, aves e vegetais mortos. Já o alimento das comunidades bororo 
ou ''corpos sociais" bororo são os mortos humanos, eternamente alimen-

(49) O herói mítico Kuieje Kuri, Grande Estrela, emprega técnica mágica seme
lhante para ressuscitar animais de caça: caracaraí, gavião-real, suçuarana e 
onça pintada (cf. EBll:831-832). 

(50) A voz das almas manifesta-se pela boca do xamã aroeetawara are 
que, tomando água com tabatinga, a bebida das almas, fala por elas (cf. 
EBI:l 19). 

(51) A anta é a metamorfose "post-mortem" de grandes chefes pertencentes ao clã 
Iwagudu-doge, celebrada por ocasião da festa do Marido (nome de canto da 
anta). Já a queixada é a transformação do chefe Birimodo, do clã dos Aroroe 
(cf. EBJl:27). 

(52) Daí o fato de os Bororo da atualidade considerarem as aldeias infestadas de 
Bope, conforme o dizia Hugo Airugodo, já que, sem oferecer os Barege Morice, 
cada vez mais difíceis de serem caçados (os gaviões, por ex., parecem estar 
extintos na área), os "Bope feios" predominam sobre os "Bope bonitos", 
gerando tensões, brigas e a degeneração da vida comunitária. 
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tados por cantos e refeições comunitárias periodicamente renovados <53>. 
Ambos os alimentos são cerimonialmente preparados pelos exorcismos 
auspiciados pelos Baire e pelos chefes Baadojebage, os "re-construtores" 
das comunidades depois dos abalos bruscos causados pela morte dos que 
nelas viviam. 

4. O sentido da concepção de "força vital" (rakare) entre os Bororo 

O conjunto de "forças vitais" (rakare) associado ao Bope, segundo 
Croker, constitui na verdade um conjunto de cadeias de transferência de 
energia entre os seres vivos mediado pelo Alimento: mortos humanos, 
animais e vegetais, que regenera1n o ciclo vital dos sobreviventes de sua 
espécie. Neste sentido amplo, o Alimento representa a transferência por 
parte de um ser vivo (bi bokwa - morte não), que morre (bi == morte), 
de condições de regeneração para outro, leitmotiv da cosmologia bororo 
que consagra a interdependência profunda entre as espécies vivas. 

E, entre elas, está o Homem, que, além da força e esperteza animal, 
é dotado da linguagem e da moral, exigências indispensáveis à sua 
sobrevivência semprE- alcançada em sociedade (cf. mito de /uko e Adugo 
- EBll:615). O respeito do Homem por seu semelhante aumentará a 
fertilidade de suas roças de milho (cf. EBll: 1155). 

As espigas de milho mais belas e bem feitas são fruto da boa vontade 
do Maereboe Burekoibo em decorrência do bom comportamento de quem 
o colheu para ofertá-lo aos Baire e restribuição do enorme esforço despen
dido para o seu plantio. 

Maereboe Burekoibo ou Maereboe Etuo ou simplesmente Burekoibo 
designam o grande Pai, criador da Luz (cf. EBil1:265 Nota 20), aquele 
que faz germinar, crescer e frutificar as plantas procuradas pelos animais 
e cultivadas pelo Homem. Criou-as dotadas de tamanhos, cores e cheiros 
diversos em retribuição às qualidades morais do Homem Domesticador 
de plantas: espigas de milho bonitas e grandes para os homens respeitosos, 
espigas mirradas e pequenas para os ofensores (cf. EBll: 1155). 

Maereboe Etuo (Meri na terra) gerou igualmente as cores e cheiros 
dos pássaros, animais, peixes e frutos consumidos pelo Homem Caçador 
e Coletor. 

Também a comida dos Bororo tem cheiro e cor certa: não deve 
conter ''catinga", tirada pelos exorcismos do Bari, e deve ser limpa e 

(53) Daí ter sentido a briga entre as comunidades bororo da atualidade pelos mortos 
bororo falecidos fora das reservas, já que a realização de funerais é sempre 
expressão do prestígio da aldeia onde será feito o preparo do cesto-ossuário 
definitivo (a fase precedente parece ser menos valorizada exatamente porque 
associa-se ao "Bope feio") e para onde afluirão o Barogo Morice, os cantos 
e as refeições em homenagem aos finados (n1anifestações do "Bope bonito"). 
O símbolo desta "ressurreição periódica" dos aroe (falecidos de há muito tempo, 
já vingados) é representada pelas cabacinhas mortuárias, powari aroe que, como 
os chocalhos para os vivos, são carregadas nas caçadas e pescarias coletivas 
feitas pelos homens em homenagem às almas. 
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branca, nunca suja, escura ou sangüinolenta (vermelha) (cf. Viertler 
1976:41-42). 

Evoquemos a hierarquia dos Bope habitando céus de cores variadas, 
em especial o céu diurno azul, morada de Maereboe Etuo e sua mulher, 
casal hierarquicamente superior aos Bope filhos, habitantes dos céus de 
outras cores. 

São apenas os Maereboe que podem vir consumir as carnes 
enquanto estiverem vermelhas, cor de sangue ou sujas e escuras, cor 
das carnes putrefatas consumidas pelos Bope da terra <

54 >. Ambas as 
cores denotam que as carnes se encontram em estágio perigoso, "quente", 
razão pela qual devem ser "esfriadas" pela ação dos exorcistas humanos. 
Daí tomarem-se "brancas", ''purificadas" como os ossos limpos dos mortos 
que, tal como árvores secas que devem ser revestidas de cascas e folhas, 
precisam ser revestidos de penugem, resinas, urucu e plumas, e encerrados 
em suas "folhas", os cestos-ossuários <55>. 

Meri (Sol}, o Maereboe na terra, isto é, o tempo de funeral, que nada 
mais é do que um longo diálogo com ··o Bope que irrompeu perto dos 
Bororo pela morte de um dos seus, cria "homens" dando-lhes unhas e 
dentes que não possuíam, pelo que lhes ensinou as regras da ''compaixão" 
aos enlutados: a necessidade de oferecer-lhes garras, dentes em nome dos 
mortos e, com isto, regenerar, em seu nome, os laços' sociais entre os 
sobreviventes. 

(54) Etimologicamente, "kujagu" (vermelho) quer dizer "sangue mesmo'' (cf. EBI: 
759), associado a menstruações, partos, pinturas -de urucu muito carregadas 
do Barl, por ocasião de eclipses, e às dos caçadores de onças. Também Meri, 
antes de subir ao céu, recebeu pinturas de um intenso vermelho de urucu, que 
o tornou tão "quente,, (perigoso), que foi abanado tanto, a ponto de voar para 
o alto. Já o "co" (preto) quer dizer "escuro, sujo,, (cf. EBl:543) associado ao 
luto pelas pinturas negras de jenipapo; ao enegrecido pelo fogo (os restos 
carbonizados dos pertences do morto queimados pelo seu substituto pouco 
antes da lavagem dos ossos), às cores mais escuras de penas de aves geralmente 
pertencentes aos irmãos mais velhos dos clãs, de maior poder, como Meri, 
do que os irmãos menores, possuidores de penas menores e mais claras. 

(55) O "kigadu" (branco) significa "cor de uma árvore seca, desprovida de casca 
e folhas", representando "limpeza, palidez, alvura e brancura" (cf. EBl:723). 
Representa portanto a cor de algo inofensivo e "frio" (cf. EBII: "O menino 
guloso"), como as almas que beneficiam os Bororo por meio dos xamãs que 
com elas entram em contato quando bebem bebida branca de tabatinga, que 
também recobre o corpo dos Aije-doge Aroe quando recebem a nova alma 
com manifestações de amizade. O branco é a conjunção efêmera de todas 
as cores, a presença da luz que, associada aos Maereboe do céu, pode desdo
brar-se em todas as cores presentes no arco-íris (Jure), sinal da transição 
pouco duradoura da chuva para o tempo bom. Maereboe Etuo, o Pai de todos 
os Bope do céu, mora no céu azul (kaworu) significando "verde, brilho, lucidez, 
beleza, serenidade" (cf. EB1:714). Note-se que o azul para n6s associado às 
penas de araraúna são "coreu" (= "pretas", "escuras", "sujas") para os Bororo 
já que, no mito, Kudoro (araraúna), encarnação de Meri, é descrita como 
Cibae Coreu (cf. EBll:1123, Nota 13). Note-se também a associação entre o 
céu "azul" no sentido bororo e o "brilho", associado às penas de aves como 
o beija-flor (piodudo) que voa alto no céu, lugar dos Maereboe, e, aos cole6p
teros (boreu), cuja carapaça possui um brilho multicor, que sabemos serem 
os "Bope feio" pois originam doenças curadas pelos Daire (cf. EBI:248). 
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Além de outro benefício, a outorga de bicos fortes às aves comedoras 
de cocos muito duros, Meri também pune os Bororo avessos às trocas 
transformando-os em aves (cf. EBil:973, 979, 987). 

Em suma, Meri na terra, ou, o tempo de funeral, é o tempo da 
reestruturação dos laços sociais, um novo ponto de partida para estimular 
circuitos de troca de serviços, artefatos e alimentos entre os membros de 
uma aldeia de Homens. Estas trocas implicam em cadeias -de transferência 
de energia humana ( rakare) benéfica não só para os próprios seres 
humanos, mas também para outras espécies vivas, pois é apenas o Homem 
vivo o detentor de instrumentos mais eficientes do que os órgãos do 
corpo dos seres que são "apenas aves, mamíferos ou outros entes 
sub-humanos" (cf. EBll: mito de Bakororodoge e ciclo de Meri). 

Isto aumenta a responsabilidade ética do ser humano perante a ordem 
das outras espécies vivas, coisa sistematicamente lembrada pelos Baire, que 
trêmulos e cop.vulsos, dramatizam a reação dos Bope, "senhores dos 
animais" ao se darem com o corpo abatido de um dos seus súditos, o 
animal ou vegetal morto feito em pedaços. Embora tivessem concordado 
em enviar um dos seus súditos ao encontro dos Bororo, persuadido que 
foi pelos belos cantos dos caçadores às estrelas da noite anterior, o 
Maereboe, quando entra no Bari, se apresenta muito alvoroçado, falando 
em tom selvagem e irritado pela boca deste, ao se deparar com o seu 
súdito todo esquartejado. Apaziguado pela comida que lhe foi oferecidà, 
o Maereboe volta ao céu, que torna a receber as persistentes ondas sonoras 
das vozes e dos chocalhos dos Bororo, que se propagam por enormes 
distâncias quando cantam: 

"ó doador de luz, desce para nos dar uma anta ... " 
(cf. EBill:265). 

APE:NDICE 1 

Bope U-Ke: alimentos dos Bope 

A lista dos alimentos consagrados aos _Bope fornecida pelos missio
nários (Colbacchini e Albisetti 1942 e EBI: 252) foi confirmada e ampliada 
por Crocker ( cf. Crocker 196 7: 316-317), que enumera os seguintes . . an1ma1s: 

1. Mamíferos 

ki, anta: Tapirus terrestris 
okiwa, capivara: Hydrochaeris hydrochaeris 
jugo, queixada: Tayassu pecari 
jugo kigadureu, queixada com pêlos brancos no pescoço 

(== caitetu): Tayassu tajacu (espécie maior de porco-do
mato/apud von Ihering, p. 586) 
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jui, caitetu: Tayassu tajacu (espécie menor de porco-do-mato/ 
apud von Ihering, p. 182) 

pobogo, suaçuetê (= veado-mateiro): Mazama americana 
pobogo boroga, suaçutinga (= veado-catingueiro) : Mazama 

guazouabira 
orogu, suaçutinga fêmea: Ozotoceros bezoarticus 
bacieje, suaçuti macho: Ozotoceros bezoarticus. Pode ser Mazama . americana. 
atubo, veado-galheiro: Se for galheiro é o macho de Ozotoceros 

bezoarticus; se for o cervo do pantanal, é Blastocerus 
dichotomus. 

2. Répteis 

uwai, jacaré: Alligatoridae 
uivai okea kigadureu, jacaretinga: Caiman crocodilus 

3. Peixes , 

kidokia, pirarucu: Arapaima gigas (apud Crocker, p. 316); 
pirarara: Pirarara bicolor (apud EBI: 709) 

poru, jaú: Paulicea lutkeni 
orarije, surubim: Siluridae: Pseudoplátystoma .corruscans (apud 

Crocker p. 315 e apud von Ihering, p. 64 7) 

4 . Aves 

beo, seriema: Cariama cristata 
pari, ema: Rhea a111ericana 

5 . Insetos 

jowe, mel de abelha tataíra: Trigona (Oxitrigona) tataira (?) 

6. Vegetais 

a) Tubérculos 

oko, vard. de cará silvestre: (?) 
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oturo, vard. de cará comestível: (?) 

pagaji, vard. de cará comestível: (?) 

pu, cará da floresta comestível (semelhante a inhame): 

Dioscoreaceae (apud Crocker, p. 317) 

b) Frutas 

eko, pequi: Caryocar braxiliensis (apud Crocker, p. 317) 

boko, marmelada preta: (?) 

bato, mangaba: Hancornia speciosa 
jatugo, cajá: Spondeas lutea (apud Crocker, p. 317) 

oko, amora: ( ?) 

aimagadu, fruta do pau-do-serrote: (?) 

kido, fruta de almecegueira: Burseracea 

kimao, fruta do algodãozinho: (?) 

c) Cip6s comestíveis 

kojera: (?) 

meki: (?) 

poredawu: (?) 

poruru: (?) 

d) Gramíneas 

kuiada, milho escuro: (?) 

APtNDICE 2 

O Bope feio (pega) 

O conjunto dos animais encarnando o "Bope puro" apresentado por 
Ctocker corresponde, ao nosso ver, apenas ao seu aspecto negativo, 
representado pelos seguintes: 
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1. Aves 

pobureu, urubu: Coragyps atratus 
ciwaje, urubu-caçador: Cathartes aura 

bai, urubu-rei: Cathartes urubu 
kaga, gavião ·caracará: Polyborus plancus = kituireu (vard. de 

cará comestível cf. EBI: 732) 

"pia", pinhé (forma onomatopéica; semelhante ao caracará/apud 
Crocker, p. 327): Milvago chimachima 

pari, ema: Rhea americana 
beo, seriema: Cariama cristata 

2. Répteis 

uwaz, jacaré: Alligatoridae , 
I 

3. Insetos 

boreu (coleoptera e insetos com carapaça) 

Completando esta lista, o Bororo Hugo Airugodo considera sendo o 
Bope tudo aquilo que o Bari usa para fazer o mal, ou seja, o apare
cimento de: 

1. Insetos 

ruke, mosca: Diptera schysoptera 

tobare, mutuca: Tabanidae 

tobugo, mosquito: Diptera 

kigoridoge, mosquito: Diptera 

mace, pernilongo: Diptera 

migi-migi-doge, mosquito pólvora: Chironomidae 
paripedu rogu: (?) 

mekugo, mamangaba: Bombus sp. 

marugodo jokureu, vard. de larva das matas com pintas arre
dondadas na pele - possivelmente Lepidoptera. 
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2. Aves 

"makao,,, macauã (forma onomatopéica): Herpetotheres cachin
nans; acauã (apud von Ihering, p. 76) 

"bika", anu branco (forma onomatopéica): Guira guira; também 
denominada "cijiji" 

tuvo, provavelmente "tudu", caburé (forma onomatopéica): 
Glaucidium brasilianum 

trogo: (?) 

varugareu: (?) 

"tagogo", coruja do campo (forma onomatopéica): Speotyto 
cunicularia 

"kaikai", vard. de coruja (forma onomatopéica) (?) 

"kugu", vard. de coruja (forma onomatopéica): Pulsatrix perspi
cillata; "murucututu" (apud von Ihering, p. 478) 

"bi", vard. de pequena coruja (forma onomatopéica) (?) 

"ke,,, morcego, considerado "ave" pelos Bororo (forma onoma
topéica) (?) 

kedaro kurirel!, vard. de morcego: (?) 

3. Elementos de origens diversas 

pio, cera de abelha 

erubo, venenos de origem vegetal 

cabelos, unhas e objetos usados pelo Bari 

AP:E:NDICE 3 

O Bope bonito (pemega) 

O conjunto de animais associado às manifestações positivas do Bope 
é representado pela categoria dos Barege Morice, abatidos em nome de 
mortos humanos. 

Eis a lista destes animais fornecida por Crocker (cf. Crocker 
1967:339): 

adugo, onça-pintada: Panthera onca 
aigo, onça parda: Felis concolor 
aipobureu, awogodori, jaguatirica: Felis pardalis 
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barakaia, espécie de gato silvestre (apud Crocker): Felis sp. 
aimeareu, gato mourisco: Felis yagouaroundi 
rie, guará (= lobo guará): Chrysocyon· brachyurus 
okwa, lobinho (= cachorro do mato): Dusicyon thous 
moribo, cachorro silvestre: (?) 

ratugeru, pequeno felídeo cinzento: (?) 

ipocereu, irara: Eira barbara 
bakure, macaco noturno - macaco da noite: Aotus sp. 
meridabo, furão: Galictis vittata 
ierarai, guaxinim: Procyon cancrivorus 
aroe eceba, gavião-real: Harpia harpyia 
kurugugwa, gavião-de-penacho: Spizaetus ornatus 
"kocaga", saracura (forma onomatopéica): Aramides saracura 
"bokuruwodo", murucututu (forma onomatopéica): Bubo virginianus 
"kugu", coruja grande (forma onomatopéica): Pulsatrix perspicillata; 

murucututu" (apud von Ihering, p. 4 78) 
"tagogo", coruja do campo (forma onomatopéica): Speotyto cuni-

cularia' <'" 

"bi", pequena coruja (forma onomatopéica): (?) 

"kaikai", coruja (forma onomatopéica): (?) 

"makao", macauã (forma onomatopéica): Herpetotheres cachinnans; 
acauã (apud von Ihering, p. 76) 
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