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INTRODUÇÃO

•

O presente trabalho constitue uma tentativa de
descrever a história do contacto ocorrido entre os índios Bororo
e "civilii.ados" do Mato Grosso.
Em sua versfo original, os dados aqui apresentados integravam uma tese• cujo objetivo era analisar as mudanças
sócio-culturais sofridas pelos índios Bororo face às novas condições de sob revi vencia impostas pelos "civilii.ados ", com especial
ênfase nos processos de mudança ecológica e nos processos
cerimoniais.
( *) - Trata-se da tese Uvre·D~àa ..A.ROE J'A.RO.

lmpllcacaçlJes adaptativas das crença1 e pr4tlcas {Uner4rlas dos Bororo
do B1asll Central, apiesentada pela autora ao Departamento de Qênclas
SoclaJs da FFLCH da USP e defendida em 1982.

15

•

A organizaçfo dos dados desta história de contacto interétnico
possue a natureza de uma compilaçlo baseada em critério cronológico. Trata-se de material esparso da bibliografia usualmente
consultada pelos investigadores da sociedade e cultura Bororo.
Portanto, nlo se trata de uma pesquisa histórica baseada em
fontes prim4rias, documentos que sabemos existirem espalhados
por arquivos ainda nlo vasculhados ou em depoimentos de
história oral de índios e regionais. Fique aqui registrada, desde já,
a sugestfo que sejam iniciadas pesquisas deste tipo, que, por si só,
mereceriam anos de trabalho de toda urna equipe de historiadores.
A "história" aqui apresentada deixou de
elaborar a rede de relações intertribais entre os Bororo e os
seus "amigos" e " inimigos" tradicionais. Os últimos emergem,
por vezes de forma tangencial, nos relatos de guerras, que estimularam a depend~ncia dos Bororo em relaçfo aos " civilizados"
militares e missionários.
Deixamos de lado também possíveis investigações referentes a antigos contatos entre os Bororo e os Umotina,
linguísticamente aparentados, bem como relações amistosas
recentes, no que tange aos contactos com o "civilizado", entre
os Bororo e os Bakairi, ~unto atualmente investigado por
· pesquisadora da etnohist6ria Bakairi ••.
O cunho antropológico da bibliografia consultada não possibilitou o resgate das histórias locais dos diversos
núcleos "civilizados", excetuando algumas contribuições de
Karl von den Steinen e J. C. Crocker, que não deixaram de
influenciar a vida social das aldeias Bororo mais próximas. outrora
( ••)

Trata-se de E <lr Pina

~

Barros. antropóloga

que. alén1 . das pró prias ohservações de l:an1po. tralx1lha l:Ont dol·111nentos

inéditos.
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alhadas por amplo território. Aprofundar esta pesquisa peresp
· ·
l ai di
mi tiria reconstruir processos de evoluçllo soc10-cu tur .
ver:
sificados para as aldeias Bororo que lograram sobreviver ate
os nossos dias. Apesar de suas semelhanças estruturais, em termos
b . físico
_ .
funeionais , cada aldeia desfruta de um " micro-ambiente"
e hwnano específico, levando a estratégias de so revivenc1a
diferenciadas. Explicar-se-iam também o desaparecimento, a
fusão de aldeias e a inviabilidade de certas comunidades Bororo
do passado frente às pressões ambientais muito diferenciadas
,,
que deveríamos identificar de modo mais pre~iso. " . . .
As histórias locais dos nucleos c1vihzados
representariam também mediações entre as históri as das aldeias
Bororo e as histórias de cunho mais regional , por sua vez, relacionadas com tendências econômicas, sociais e políticas de
âmbito nacional. Não tivemos a oportunidade de encontrar
tais histórias locais e regionais do Mato Gros.50 já sistematizadas
por historiadores. Na falta delas, valemo-nos, mesm~ ~ue a
título precário, como pano de fundo para a apresentaçao dos
dados relativos aos Bororo, de alguns momentos mais marcantes
da história econômica nacional. Preferimos esta solução, bastante
precária visto tratar-se de um panorama genérico, à alte~ativa
de apresent~r os dados sem o mínimo enquadramento, soltos,
descostu rados, e sem nenhuma contextualização. O caráter
provisório e genérico deste enquadramento visa exatamente
motivar novas investigações.
Lembremos também .que, além do aprofundamento da investigação propriamente histórica, o contacto in ter·
tribal e interétnico deve ser analisado inclusive sob a ótica dos
n1étodos mais recentes de inferência histórica desenvolvidas
I
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pela Nova Arqueologia••• e pelos estudos de "Cultura Material,,•••• · Investigações mais aceleradas e diversificadas nesta
linha poderiam proporcionar um panorama multi _ e interdisciplinar da história do contacto interétnico em qualquer
área cultural.
Com todas estas ressalvas, sobrarão motivos
p~a que se publique uma "hlstória" tão pouco ortodoxa?
S~, na medida em que se trata da única e primeira tentativa
feita neste sentido, coisa que sempre assume 0 sentido de uma
"primeira picada", abrindo passagem para caminhadas menos
provisórias e mais seguras. É tentando preencher as lacunas os
des:ios e os descaminhos desta picada que poderemos ir c~ns
t~1ndo no;os. trabalhos sobre a intrincada teia de processos
f1S1cos, ps1qu1cos e sócio-culturais da complexa hlstória de
contacto entre índios e brancos.

Em sua primeira parte, a nossa "história" é
dividida em "períodos,, que emergiram a partir do próprio
~terial disponível e, portanto, nfo representam divisões elaboradas a partir de um trabalho analítico mais profundo. Assumem
o sentido de artifícios para a exposiçfo dos dados, razão pela
qual nem sempre possibilitam a delimitaçfo clara de processos
ou "fases,, hlstóricas.
( ....) - A arqueóloga lrmhild Wüst ~tá desenvolvendo, desde 1983, um projeto arqueólogico e etnoarqueológico na bacia
do rio São Lourenço, território tradicionalmente ocupado pelos índios
Bororo.
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( - ) - A antropóloga Thekla Hartmann desenvolveu
esforços neste sentido trabalhando com cestaria Bororo.

Iniciada em 1719, nossa "história" encerra-se
com dados relativos ao ano de 1979, correspondendo, portanto, a
um período de 260 anos de contacto interétnico entre Bororo e
seus dominadores ''civilizados''. Faltaria, pois, completar o
trabalho, incorporando o período que vai de 1979 aos nossos
dias.
Do ponto de vista da apresentação dos dados,
excetuando aqueles de língua estrangeira, tomamos a liberdade
de apresentar as citações, por vêzes comentadas, sob a forma
gráfica moderna.
Na segunda parte, a "história" reune o material re ferente aos efeitos dos impactos sofridos pelos Bororo
sobreviventes, os Bororo Orientais, demograficamente muito
reduzidos, e, territorialmente confinados a algumas nesgas do
seu antigo território, as atuais " reservas indígenas".
Apesar de integrados na economia regional, os
Bororo continuam vivendo em suas aldeias junto aos Postos
e às Missões, o que não impede a presença de pequenos grupos,
geralmente famílias extensas, autônomos das aldeias, que convivem mais intensamente com os "civilizados". É nas aldeias
que são celebrados os grandes cerimoniais funerários, para cuja
realização canalizam todos os esforços.
A elaboração de uma história de contacto
interétnico mais sistemática pode contribuir, em muito, para
a construção de novos modelos de interpretaçã'o, indispensáveis
à análise comparativa entre as diversas "situações de contacto,, e
"tipos" interculturais. Estes constituem chave importante
para a compreensão das tendências evolutivas de qualquer sociedade humana. Para isto, exig~se grande rigor de dados históricos, sociológicos e ecológicos, coisa que ainda não logramos
atingir em nossos trabalhos. E, para esta tarefa, nfo poderíamos
prescindir também da colaboração de geógrafos, ecólogos, biólogos, arqueólogos que, junto com os historiadores e cientistas
sociais, integrariam equipes multi - e interdisciplinares.
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Os diversos grupos de Bororo parecem ter
sido culturalmente diversificados ao tempo dos primeiros contatos diretos com o branco. Evidências para este fato baseiam-se
nos dados históricos e iconográficos coletados por Steinen,
Florence e Taunay. Por este material , notam-se diferenças quanto
a pinturas de corpo, corte de cabelos, tamanho dos arcos e
flechas, matérias primas utilizadas para a confecção de artefatos,
presença ou ausência de choupanas centrais nas aldeias, padrões
de enterro, etc. (cf. Hartmann 1976 : 179-194).
É de se esperar por tal diversificação dada a
grande variabilidade de nichos ecológicos e de condições de
sobrevivencia humana num imenso território tradicional (entre
15 e 20 de latitude sul e, aproximadamente, 51 e 57 de longitude oeste de Greenwhich) de cêrca de 350.000 km2, incluindo
todo o leste e sudeste de Cuiabá, o vale do rio São Lourenço
e afluentes da bacia platina, terras banhadas pelo alto curso do
rio Araguaia, rio das Mortes e seus tributários da vertente amazêr
nica transpondo o Araguaia, além de vasta zona do Estado de
Goiás, e, ao sul, alcançando o rio Taquari, Coxim, Aquidauana,
Miranda e o alto da Serra de Maracajú (cf. Colbacchini e Albisetti
1942 : 20).
Para os Bororo Orientais, os salesianos sugerem
a divisão em diversos grupos: os habitantes dos cerrados (Boku
mogorege), a leste de Cuiabá que, em tempos idos, teriam ultrapassado a oriente do rio Araguaia, o que parece confirmado
pelos topônimos; os habitantes da floresta (Itura mogorege ),
ocupando a bacia do curso médio e superior do São Lourenço; os
habitantes das plagas do peixe pintado ( Orari mogodoge ), habitando a bacia inferior do São Lourenço ; os habitantes da montanha (Tori okwa/Tnogorege), ocupando a região da Serra do
Jerônimo; os que usam longas flechas (Utugo kuridoge), supostamente originários dos Kadomogarege que mais ao sul que os
outros, habitavain os lugares de muitas taquaras, o curso médio
do rio Taquari (cf. Albisetti e Venturelli 1962 : 281-283).
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Em termos históricO:-culturais, considerando, tal
como o propôs Karl von den Steinen (cf. Steinen 1940: 569) - que
o habitat tradicional dos Bororo tenha sido o vale do São Lourenço - no qual estariam encravados, desde há muito, segundo o
revelam os estudos da toponímia (cf. Drumond 1965), Hartmann
considera que este corresponde a um ponto em que se tocam
várias áreas culturais: o complexo do Chaco, o Alto Xingu, a
área cultural do Guaporé, confonne definida por Galvão (1960) e
a província de Chiquitos na Bolívia (cf. Hartmann 1976).
Outra classificaçfo, a dos Voegelin, considera
os Bororo como passíveis de serem incluídos, como família
linguística separada, na divisão mais ampla dos Macro-Gê, no
que é endossado por Gudschinsky e Huestis (cf. Crocker 1967 :4).
Por esta classificaçã'o, ressaltam-se as relações entre os Bororo e
as demais populações indígenas Gê, o que se confirma por determinados aspectos do sistema religioso.
Segundo Galvão, os Bororo, incluídos em sua
área VI (Tocantins - Xingu), s!o referidos como linguísticamente
filiados ao grupo Otuké, e integrando a mesma área cultural
dos Gê, Assurini, Parakanã, Karajá e Tapirapé, locali.zados na
periferia meridional da área delinútada pelo autor. Destarte
os Bororo estfo apenas provisóriamente incluídos na área VI
na base de semelhanças na estrutura sócio-econônúca que sugerem
ligações defmidas com os Kaiapó meridionais, atualmente
extintos (cf. Galvão 1979 :218). Apresentam cerâmica simples,
ausência de redes, tecelagem apenas de faixas de algodã'o, plumária desenvolvidas, auséncia de navegaçfo antes do contato, casas
de cobertura de duas águas, habitações dispostas em círculo,
casas-dos-homens, grandes aldeias e organização dual matri·
linear tal como os Canela e os Apinayé, grupos de festa, sociedades de função cerimonial, corridas com cilindros, competi·
•
ções esportivas, num rico complexo cerimonial ligado a crenças
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em divindades de caráter solar e lunar, xamanismo desenvolvido,
uso do tabaco, vários tipos de mascaradas, danças, além de
enterramento secundá rio (cf. Galvão 1979 :218-219).
Aprofundando as sugestões de Galvão quanto a
possíveis semelhanças na estrutura sócio-econômica entre Bororo,
Gê, J(arajá, Tapirapé e Mundurucu, Gross propõe a investigação
de u1n padrão de adapt açao mais geral por ele designado corno
"o padrão de adaptaç lí'o do Brasil Cent ral" visando explicar
a organização social tradicional de diversas populações tribais
que compartilham traços tais como a casa-dos-homens, cultos
secretos masculinos, aldeias circulares, uxoriiocalidade e metades
(cf. Gross 1979c: 341 Nota2) e eran1classificados con10 "marginais"
segundo o esquema proposto por Steward 22 (cf. Steward 1948).
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( 22) - Em sua classificação, Gross exclui, dentre os
Tupi, os Assirüú e Parakanã, inclu ídos por Galvão en quanto inclui os
Mun durucu, excluídos por este último.
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CAPITULO 1
I

1) Período 1719

1744:

PRIMEIRA PARTE:
A HISTÓRIA DO CONTATO INTER~
TICO

..

'

1

Os Bororo dos

bandeirantes

Confonne a história econômica do Brasil, a
mineração do Centro-Sul correspondeu a interesses mercantilistas por parte da metrópole portuguesa, no sentido de aumentar as restrições econômicas e a opressão administrativa. Segundo
Caio Prado Jr., foi sobretudo a partir de princípios do século
XVIII, época que correspondeu às grandes descobertas de jazidas
auríferas na co)ônia brasileira, que a mineraçâb do ouro ocupou,
durante três quartos de século, o centro das atenções de Portugal.

Afirma o mesmo autor:
ºOs metais preciosos tinham preocupado os por-

tugueses desde o início da colonii.ação. As prematuras d~cobertas castelhanas no México e no Peru incen<laram as imaginações, e tomara-se
crença arraigada que qualquer tenitório da América encerrava necessáriamente os preciosos metais. Com a esperança de encontrá-los, não foram
poucos os aventureiros que desde o primeiro momento da ocupação
do litoral brasileiro se tinham internado pelo território desconhecido.
Deles ficariam notícias vagas, pois quase todos se perderam : quando
escapavam dos obstáculos de uma natureza agreste, iam acabar às mfos
dos indígenas" (Caio Prado Jr. 1972: 56).
Segundo Caldas:
''Antes mesmo do descobrimento de Culabi, havia
em São Paulo índios Bororo tirados destes sertões, os quais já domesticados
serviam de guia aos sertanistas para a conquista de outras nações de que
não tinham notícias" (Caldas 1887 : 18) ... "A bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, chamado o Anhanguera, que penetrou nestes sertões
noséculoXVll,f<iguiadapelosBororo"(Caldas 1887 : 46 Nota 36).

De acordo com Caio Prado:
" ... somente nos uJtimos anos do século XVII que
se realizaram os primeíros achados de importância. Devem-se àquelas
expedições acima referidas às bandeiras paulistas que andavam devassando
o interior da colônia à cata de indios destinados ao cativdro. Lá por
1696 fazem-se as primeiras descobertas positivas de ouro no centro do
que hoje constitui o Estado de Minas Gerais ... Os achados depois se
multiplicaram sem interrupção até meados do século XVIII, quando
a mineração do ouro atinge no Brasil sua maior área de expansão geoaráfica e alcança o mais alto nível de produtividade" (Caio Prado Jr.
1972 : 56-57).
.
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Segundo Siqueira, um dos aventureiros paulistas, Antonio Raposo, o mesmo, que dest ruíu as missões jesuís-ticas do Guaíra nos anos de 1626 a 1632, partindo de São Paulo
em 1648, chegou, em 1649, a território mato-gro~ense, onde
encont rou várias aldeias de indios catequizados pelos jesuítas
espanhóis, vindos do Paraguai, chegando depois a encontrar
•
muitas nações de "gentesn, lembrando entre elas os COXIPONESES. A bandeira de Raposo era composta por índios mansos,
mestiços ou mamelucos e, por vezes, portugueses, que enveredavam pelos sertões por longos anos, dada a fertilidade das
terras aonde se colhem os frutos sem plantar, "esquecidos"
das pátrias, mulheres e filhos e das suas obrigações de católicos.
Chegaram a subir · o rio Cuiabá, a~im chamado por acharem
em suas margens cabaças plantadas pelo gentio, que habitava
às suas margens (cf. Si queira 1898-1899 : 8-1 O).
O primeiro a subir o rio Cuiabá, em inícios
do século XVIII, foi seu ftlho, Antonio Pires de Campos, que, em
procura do gentio Coxiponês, chegou a wna de suas aldeias
em outubro de 1718 (cf. Albisetti e Venturelli 1962 : 217),
prendendo muitos deles. Este paulista procurou mais escravos
índios nos sertões de Minas Gerais e Goiás, enquanto Manuel
de Campos realizava 24 entradas nos sertões até o Paraguai. O
filho de Antonio Pires de Campos, de mesmo nome, amansou
os índios Bororo, de que se fez chefe, em meados do século
XVIII, para combater os Caiapó, prestando relevantes serviços
ao governo colonial (cf. Siqueira 1898-1899 : 10.11 ).
Pascoal Moreira Cabral, em búsca dos
Coxiponeses, encontrou, em abril de 1719, a stla aldeia totalmente destruída e
29·

"não achando vestígio algum, su biu o rio Coxipó
acima (Coxipó-Mirim apud Coelho 1872 : 139), norninação derivada do nome do mesmo gentio e, fazendo pouso logo acima da barra,
acharam ouro

em granetes cravados pelos barrancos" (Si queira 1898-

1899 : 11 -12).

Observaram também que alguns índios, que
acharam, traziam várias peças do mesmo ouro (cf. Coelho 1872 :
139-140), o que é corroborado por Siqueira:
" ... aí achou o gentio, em quem fez sua presas com
bastante mostras de ouro em botoquis e outros enfeites" (Siqueira

de Cuiabá , foram descobertas 7 ou 8 léguas acima da barra do
pequeno rio Coxipó por Sutil (cf. Camello 1863 : 499).
Em 1723, fundou-se novo arraial, Vila Real
Bom Jesus do Cuiabá, onde se achou uma da.5 maiores manchas
de ouro que tem dado o Brasil, porque, dentro de um mês, tiraram mais de quatrocentas arrobas de ouro (cf. Coelho 1872 :
140).
As condições sócio-econômicas na área de

ntlneração mato-grossense eram difíceis. Em primeiro lugar,
ao contrário do que se deu na agricultura e pecuária

1898-1899: 12).

" ... a mineração foi submetida desde o início a um
regime especial que minuciosa e rigorosamente a clsciplina ... estabele-
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O sítio foi o mesmo em que , no ano antecedente, estavam os índios aldeados (cf. Coelho 1872 : 140).
Fizeram pouso no lugar de São Gonçalo Velho. Ali fizeram
seu arraial , foram se arranchando, fazendo casas e lavouras
pelas margens do mesmo Rio Coxipó e Cuiabá acima, e, foi
divulgada a notícia pelos povoados, acarretando um afluxo de
gente de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que vinham
em diversos comboios (cf. Siqueira 1898-1899 : 12-13, 18).
Mandaram Gabriel Antunes a São Paulo, para dar parte ao governador do que tinham observado e visto. Fonnando o arraial,
fizeram , em 8 de abril do mesmo ano, uma espécie de regimento
para seu governo, elegendo, para guarda-mor, a Paschoal Moreira.
O regimento dava faculdade para mandar pagar dívidas, formar
autos e castigar que1n nã"o obedecesse ou delinquisse.
Chegara1n ao lugar, que hoje se chama ForquiJha , subindo outra vez pelo Coxipó-Mirim, e. erigira1n uma
capela à N. S. da Penha, depois do que Miguel Sutil mostrou
o lugar en1 que abundava o ouro (cf. Coelho 1872 : 140). Segundo Camello, as primeiras 1ninas de ouro, que levaram à fundaçã"o

cia-se a livre exploração , embora submetida a uma fis calização estreita
e a coroa reservava-se , como tributo, a quinta parte de todo ouro extraído ...
o sistema estabelecido era o seguinte: para <iriglr a mineração ... criav-.t-se
uma administração especial, a Intendência de Minas ... e em cada capitania em que se descobrisse ouro seria organizada uma destas intendências

que independia inteiramente de governadores e quaisquer outras

autoridades da colonia, e se subordinava única e diretamente ao governo
metropolitano de Lisboa. O descobrin1ento de jazidas era obrigat6riamente e

sob i)enas severas comunicado à intendência da capitania em

que se fizera. Os funcionários competentes (os guardas-mores) se transportavan1 então ao local, faziam a demarcação dos terrenos auríferos, e
em dia e hora n1arcados e préviamente anunciados realizava-se a distribuição entre os n1ineradores presentes ... A distribuição se fazia por sorte
e proporcionahnente ao núrnero de escravos com

se apresentava "

que cada pretendente

(Caio Prado Jr. 1972 : 57) ... "A mão-de-oh-a é

quase totaln1ente constituída de escravos africano's; o trabalho livre é
excepcional ...

e o índio não é empregado" {idem p. 59).
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Evidenten1ente, havia os ! Ub terfúgios ao fisco,
que ac;arretararrt a.11 diversas alteraç~.es do Reghnento das atividades rnineradoras na colõnia, um dos fatore& que contribuiram
para acelerar o esgota.111f!nto, já em fins do século XVIII, de
todos os depósitos auríferos superficiais, em toda esta vasta
área. causada, alé_m da rigidez adininistrativa, pelo fato do ouro
brasileiro ser, em sua maior parte, ouro de aluvião, encontrado,
sobretudo, no leito dos cursos dos rios e às margens mais próximas em pequena concentração. Predomina a faiscagem, em
detrimento das lavras, empregadas apenas em jazidas de certa
importância à base da mfo-de·obra escrava. A faiscagem associa-se a uma maior mobilidade e a uma fonna mais desorganizada e rápida de . ocupaçã'o das terras a serem exploradas. Os
faiscadores reunem-se, por vezes, em grande número, ora se
dispersam, aumentando o seu contingente, em áreas de minas
de baixo rendimento, o que, por sua vez, impo~ibilita o custeio
de instalações mais sofisticadas, principalmente em fins do
século XVIII, dadas as deficiências tecnológicas de entrânhar-se
nos solos.
Tal situação corresponde a problemas sócio. econômicos específicos, gerados pelo "rush" ou afluxo populacional desorganizado, já que qualquer um pode, pelo regimento,
sujeitar-se à mineração, sempre associado à deficiência dos meios
de transportes, comércio e abastecimento de víveres (cf. Caio
Prado Jr. 1972 capítulo 7; Camello 1863 : 499).
Segundo Siqueir~ os brancos, que afluiram
às minas nesta primeira fase~ padeceram de grandes perdas, ataques dos Guaicuru e ·Paiaguá, fo~e e miséria, epidemias e doenças
causadas pelas condições climáticas desfavoráveis (cf. Si.queira
1898-1899 : 19). Para o ano de 1727 fala-se de

" l a~rlnto

de execuç<Jes ... excomunhões ... fome

e pcc;te. que tu do ao mesmo tempo laborava. Viu-se o povo tão atenuado
que desertaram muitos para povoados, que pelos barrancos dos rios iam
ficando mortoc; aos montes; outros para os sertões a buscar os gentios
Bororo e Pareci, descobrindo-se então esta nação, depois do que se foram
vendo nestas núnas muitos ven~dos como escravos por aqueles que os
iam buscar" (Siqueira 1898-1899 : 50).

Segundo Camello, em 1727 , os produtos
cultiva dos para a alimentação, principalmente na área perto de
Cuiabá , eram a cana-de-açucar (principalmente por causa da
aguardente), bananas (as primeiras foram introduzidas em Cuiabá
a partir do gentio do Rio Porn,idos - o Rio São Lourenço, o
coração do território tradicional Bororo ), milho, feijão (havia
dua s colheitas ao ano: março e setembro), mandioca, melancias,
batatas e fumos, além do peixe, criação de porcos, galinhas
e cabras (cf. Camello 1863 : 497-498)
O sal era monopólio da coroa, embora houvesse
grande riqueza de terrenos salitrosos, principalmente na região
do Pantanal, que procurava extorquir altíssimos preços dos
consunúdores locais.
. Além dos problemas de abastecimento, havia
os ataques dos gentio, que comprometiam o andamento das
atividades necessárias à produção e ao comércio dos brancos.
Em 1728, Luiz Rodrigues Villages tentou
solucionar os problemas mais prementes da área propondo
o envio de uma expedição punitiva contra os agressivos Paiaguá,
que viviam atacando os comboios que vinham de São Paulo. A
ex pedição foi custeada pelo povo visando garantir a intensificação das atividades agrícolas. cada vez mais necessárias à
sobrevivência na área (cf. Siqueira 1898-1899 : 56}
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Para o ano de 1732, relata-nos Coelho:
·•Era já grande a decadência destas minas no ano
de 1732, como se sentia na casa da fundição de São Paulo, e se deixava
ver pela extensa e confusa petição ... os mineiros estavam quase a desertar
pelos estragos que havia feito o gentio, e pela not6rJa falta de ouro nas
falsquehas, e dos peros de comércio e ainda dos víveres da tena. Dium
que chegara a vender-se o prato de sal por dez oitavas, a camisa de linho
por doze, e a libra de pólvora (necessária para a guerra e a caça) também
por doze; e que nos anos antecedentes, se vendo'a o alqueire de núlho ...
v<>r dor.e oitavas, e o de feijão por vinte e quatro, e que chegara a trinta.
Queixam-se de que não havia medicamentos e concluem finalmente que
era multo interessante otabelecer fazendas de gados nos sertões, para
se comunicarem por terra com as de São Paulo e que só assim poderiam
conservar aquelas minas" (Coelho 1878 : 150 - parêntesis nossos).
Fez-se então a guerra aos Paiaguá e seus confederados (Guaicuru e Tuque cf. Caldas 1887 : 8, 44 Nota 21),
que interceptavam a navegação pelo rio Paraguai, assaltando
• · embarcações dos civilizados, roubando, em 1730, o ouro
destinado a Sfo Paulo e matando mais de 400 das 4.000 vítimas
entre os cristãos (cf. Caldas 1887 : 16-17). Visava-se queimar
e d~struir as aldeias Paiaguá, ficando os cativos como prisioneiros
a serem divididos por aqueles que, tendo entrado na ' dita guerra,
pagassem o quinto à coroa (cf. Coelho 1872: 152).
Da expedição contra os Paiaguá participou
Antonio Pires de Campos Filho, que havia conseguido dominar
os remanescentes da tribo dos coxiponesesl (cf. Albisetti e

..

denominação Coxipones foi dada por Virgilio
Con'éa Filho que, ao ver dos autores da Encictopedia Bororo, não poderia
ter sido dada a outro gentio que não os Bororo, inferência esta que se
baseia no estuoo da toponímia pois a fonna "coxiponês" é corrupção da
forma Kujibo, que significa .. ribeirão do mutum", na língua Bororo. Do
mesmo mooo, os .. Arippconês .. , aldeados nos rios Coxipó-Mlrlm. no Peixe
e Butuca, ostentando adornos de ouro e violentamente combatidos por
Pascoal Monteiro Cabral, devem ter pertencido à tribo Bororo (cf. Alb~
setti e VentureW 1962 : 2'17-218).
.
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(l) - A

Venturelli 1962 : 290), ajudado por seu irmão, o frade Manuel
de Campos Bicudo, que se encontravam aldeados ao sopé da
Serra dos Coroados, onde hoje se denomina "Baía do Frade" e
existem fontes minerais próximas do rio Cuiabá e do ltaici
(cf. Carvalho 1937 : 91). Em 1728, os i.rrnfos possuiam ~rca
de 600 índios Bororo aldeados, e, mwtos deles, aguemdos
para as lutas que eles determinassem (idem p. 92).
••A 12 de agosto de 173 3 (Antonlo Pires de Campos)
foi pelo conde de Sarzedas (governador de São Paulo) nomeado coronel de
um regimento de infantaria, seus irmãos, Pedro Vaz de Campos e fftlli
Manuel de Campos, respectivamente tenente-coronel e capitão-capelão.
Com seu exé(clto de' Bororo, fazia parte das tropas que sedam enW.das
de São Paulo para exterminar os Paiasuá. Seu prestígio crescia também
nas lavras de Cldabá e no melo dos Bororo que agora o tinham como
seu chefe e contra quaisquer tdbos que quisessem inva<lr seus domínios
oo· do São Lourenço e pantanais próximos" (Carvalho 193 7 : 93 parêntesis no~os).
Os Paiaguá foram derrotados em 1734, morrendo 600 e capturando-se 266, que foram repartidos como escravos
entre ~ pessoas da mesma expedição (cf. Caldas 1887 : 11).
No ano de 1736, no mês de agosto
••houve uma moléstia geral, que chamavam peste
como primeko· fruto das novas dMcobertas (faisqueiras do rio Bn1mados) ...
E se a abundância do ouro fazia ricos, a carestia os reduzia a pobres"
(Coelho 1872 : 153 (parêntesis no~os).
"A notícia das minas do rio Arinos que corre para o
norte em contravertentes do Paraguai, quase deu um golpe mortal em
Mato Grosso, desertando para aquelas, como fuga, os moradores destas.
Por esta causa, e por falta de roças e por alauns fogos (incendlos) nos
países se conheceu uma notável fome neste anoº (idem p . 175).
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As lon~s hostilidades com os Paíaguá e Guaicuru refletiam ingerências por parta dos castelhanos na área
do Paraguai. Em l 740
" ... chegaram notícias ... pelos Bororo do rio acima
e por alguns homens brancos, que nas cabeceiras do Cuiaoo estavam padres
da Companhla castelhanos aldeando o gentio Guaraporé ... Determinou-se
que enquanto à nova fWldação rio acima se mandassem catequizar os gentios

de novo aldeados e puxá-los para cá pelo Bororo domésticos, dando-lhes
para isso algumas prendas para melhor os obrigar. Por estas determinações
foram se logo recolhendo os Guaraporé do rio acima, induzidos e convidados pelos Bororo domésticos destes nossos distritos que nenhum lá ficou,
. .. , ..
,,
retirando-se consequentemente os nuss1onaqos que os congregavam

(Si queira 1898-1899 : 89-90 - grifo nosso).
Segundo Caldas, os Guaraporé teriam sido
arrastados pelos Bororo do rio acima, após a decisão de uma
junta de todo povo, que também iria tentar amizade com os
Guaicuru e os Guaná (cf. Caldas 1887 : 11). Tratava-se, pois, de
garantir e expandir as terras portuguesas em região de fronteira,
entre terras espanholas e portuguesas, razão pela qual a metrópole
mantinha além do ouro, um interesse estratégico-militar nesta
área.
Na mesma época tomou-se necessário lutar
contra os Kaiapó. "inimigos dos bandeirantes". e, consequentemente . inimigos dos Bororo. subordinados a Antonio Pires
de Campos. Por volta de 1739. o governador de São Paulo. D.
Luiz de Mascarenhas conseguiu ordem régia autorizando a
contratação do coronel Antonio Pires de Cantpos para fazer
guerra de extermínio aos índios Kaiapó. visando afugentá-los
e destruí-los. já que "infestavam.. o carninho das Minas para
São Paulo. dominando cerca de 800 léguas do sertã'o. No cum-
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primento desse novo encargo de guerra, o coronel recebeu armamentos adequados, que distribuiu pelos seus Bororo aquartelados
e adestrados no São Lourenço. Nesse mesmo ano de 1742, montou
ele seu exército aguerrido, no rumo da Serra das Araras e, dali,
veio varrendo como um vendaval de morte, todas as aldeias
dos Kaiapó, desde os rios Verde, Sucuriu, Aporí, Serra Pelada, rio
dos Bois ... donde prosseguiu - perseguindo-os até o rio Paranaíba, na passagem da estrada para São Paulo. Percorreu com
seu exército 150 léguas em três meses (cf. Carvalho 1937 : 93).
Tal feito lhe valeu, em 1744, a concessfo de urna sesmaria
de três léguas em quadra, na paragem chamada Rio das Pedras,
distante tr!s léguas do rio Paranaíba, para ali estacionar com
seu exército de Bororo (idem p. 94). Antonio Pires de Campos
morreu em Paracatu, divisa de Goiás e Minas Gerais no ano
de 1756, assumindo entfo o comando dos Bororo, João de Godoi
Pinto (idem p. 95).
Segundo a Enciclopédia, aldeados a partir
de 1744, os Bororo de Antonio Pires de Campos vieram a ser
conhecido corno os "Bororo do Rio das Velhas", pois o Rio
das Pedras é afluente do Rio das Velhas (atual Rio Araguari),
por sua vez tributário da esquerda do rio Paranaíba, onde teriam
permanecido por muito tempo. Devendo ser ainda bastante
numerosos em 1811, uma parte deles foi levada para formar
um aldeamento na extremidade meridional da ilha do Bananal,
onde não tardaram n1uito a engrossar os bandos dos Canoeiros, reencontrados, em 1819, mesclados com outros grupos
tribais (cf. Albisetti e Venturelli 1962 : 292). Segundo Siqueira
•• ... viviam no 5UI de Goiá5 e ainda ali resldeln hoje.
pouco ao norte de Sant'Ana do Parnaíbu en1 u111 lugar cluunado Jatahy.
Deste lugar ainda há pouc~ rC\.:Cheanos um quadro fotográ8co de uni
grupo ~ Bororo todo~ nuc e armados de arco e flecha .. (Si queira 1898-

1899: 155).
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A história do contato interétnico entre 1719 e
1744 mostra a diferença entre Bororo domésticos, ou, Bororo
"rio acima", e. Bororo de Antonio Pires de Campos, ou, Bororo

dos bandeirantes, ambos a serviço do branco. Retrairam-se,
nesta ~poca, aqueles Bororo que viriam a constituir os Bororo
orientais (os Coroados ou antigos '"Porrudos", habitantes do
Rio Sfo Lourenço) e os Bororo Ocidentais (Cabaçais e da Campanha), que continuaram lutando contra o branco.

ºOs Bororo-Cabaçais tomaram este nome por terem
tdo habitar u martens do rio Cabaçal, que é aOuente do Paraguai, e onde
entra pela margem clrelta &ia!! léguas acima da cidade de Slo Luh de
Cáceres; estes mesmos fn<los eram conhecidos pelos nomes de PURIANA
ou PARARION~. Os Bororo da Campanha, chamados também ARA VIRA, nio tinham morada certa, vagavam pelas campanhas e por Isso
foram apelidados Bororo da Campanha" (Idem p .4 7 Nota 38 grifos e parêntesis nos,,os).

Segundo os autores da Enciclo~dia Bororo

Com relaçfo aos Bororo Orientais, o mesmo
autor escreve :

" ... Onalmente desbaratados, (os Bororo) afastaram-9e
das minas de modo que os Invasores acabaram ocupando permanentemente
a localidade, dlvi<lndo a poderosa tribo em duas partes que nlo tiveram

m.as relaç&s entre si e que originaram a atual denominação de "Bororo
Orientais" e ··eororo Ocidentais", respectlvamente a leste e a oeste dos
rios
Culabá-Paraguaf'
parêntesis nos,,os).

(Albisetti e Venturelli 1962: 217-218-

,

Caldas, referinde>se a um destes ramos, o dos
Ocidentais. afrrma :

''A trlbo dos Coroados que faz parte desta nação
(a naçfo Bororo) por descender dos antigos Ponudo!I, principal origem
dos Bororo ficou habitando O!I mesmos sítios dos seus antepassados.
Dividida em grupos assás numerosos acupa o alto e baixo São Lomenço
at' 01 sertões dos aeus confluentes Piqulrl e ltiqulra. Tendo cessado
a navegaçlo fluvial que desta provinda se fada para a de São Paulo, e
extingttlndo-se por Isto a povoaçlo de Camapã, que lhe servia de apoio, os
Coroadm ftcaram senhores d~ vastos sert&s que medeam entre o referido
rio Slo Lourenço e a margem direita do Paraná, e ainda dos que se acham
compreendidos entre u origens do Araguaia e as de um dos seus principais
aflucntes.-o do du Mortes" (Caldas 1887 : 18).

"Reduzida a nação (Bororo) a menos da metade
dMdlu-se em dversas tribos mah ou menos numerosas que procuraram
refugiar-se em sítios diversos, onde pudessem viver n1ab tranqtdlos, deixando os lupres dos eeua pdmldvos alde!amentos. Foi assim que as duas
tribos Bororo, cabaçals e Bororo da campanha transpondo o do Ctdabá.
foram habitar

a.~

lme<lações da entrada que desta capital vai à cidade

do Mato Grosso e onde por muito tempo causaram 1randes males ao!!

vlajant• e •nda mais ao!! estabelecimentos daquelas paragens•· (Cal·

38

das 1887 : 18).

Nlo dispomos de fontes bibliográficas que
nos pudessem permitir acompanhar o processo de adaptaçfo
ao contato interétnico dos Bororo do Rio das Velhas, problema
este que exigiria uma nova pesquisa ·das fontes históricas. Tudo
leva a crer que tenham se miscigenado com outras populaçOes
tribais. Quanto aos Bororo domésticos, ou, ."rio acima", pela
localizaçlo, talvez possam ser considerados os predecessores
dos Ocidentais, embora nfo disponhamos de dados para comprovar esta hipótese.
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Período 1744 - 1843 : O controle dos Bororo
Ocidentais
As calamidades continuavam assolando a
população civilizada das zonas de mineração mato-grossenses.
Em 1758 houve um surto de peste
"com to s.~s e cursos de sangue, de que moneu muita
gente, principalmente velhos e crianças, e durou até o seguinte ano .. ::
morrendo bastantegente" (Siqueira 1898-1899: 133).

.. As transformações provocadas pela mineração
deram como resultado final o deslocamento do dxo econômico da cotonia.
antes localizado nos grandes centros açucardros do Nordeste ... De um
modo geral, é todo este centro-sul que, paças em grande parte à mineração.
toma 0 primeiro lugar entte as clferentes regiões do país ... A necessidade
de abastecer 1 papulaçlo, concentrada nas minas ... • nova capital, es·
tlmulatá as atividades econõnúcas nulri Jârgo ralo geográfico ... A agrl·
cultura e mais cm particular a pecuária desenvolver-se-lo grandemente
="- ,.i:. -"""' notar que o território das minas propdamente ... é
nestas regav...,.
Impróprio para as atividades narais. O solo ó pobie e o relêvo excessiva·
mente acidentado. Nestaii condições os mlner:adores terão de se abastecer
de gêneroii de consumo vindo~ de fora" (Caio Prado Jr. 1972 : 64-65).

Imperavam a miséria e a f orne :
foi pequena a falta que houve neste ano de
aJauns viveres do reino, como sal e vinho" (idem p. 141 ) . .. A ca·
restia do sal foi uma das maiores calamidades que afligiram São Paulo
e os territórios que pertenceram a esta capitania. Durou essa miséria
mais de 200 anos em consequ6m.ia de vergonhosos monopólioii conce<idos
pelo governo portugues" (idem p. 141 Nota 1).
" Não

Já em 1737 foi feita a abertura do caminho
para Goiás, o que possibilitou a obtençã'o de cavalos e gado
'(cf. Coelho - 1872 : 156) de uma frente de expansão lenta.
advinda da Bahia e Pernan1buco. pelo Rio São Francisco. desde
o século XVII (cf. Caio Prado Jr. 1972 : 66). llouve tentativa
de intensificar a agricultura, e a criação. alén1 da produç=ro de
sal e do co111ércio co1:n o Pará. para o que se procurava un1a
conexão tlu\'ial (cf. C-0elho - 187 2 : 184: cf. Siqueira 18981899 : 90). Criou--se a capitania do Mato Gros,,o, n1as. continuaram
as grandes dificuldades de t rJnsporte e de obtenção de recursos.
exigindo providências :
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Persistiam igualmente os problemas de fron·
teiras havendo a inftltraçfo de missões espanholas (cf. Coelho
1872 : 171 -172) e a necessidade de novas entradas e guerras
contra os castelhanos no Jauru e Guaporé em 1763 (idem p.
173-176). Em 1769, )louve um novo impulso administrativo.
estímulos à criaçfo de gado, cultura do algodfo e tabaco, visando
uma maior racionalização da agricultura, além da descoberta de
ouro nas proximidades do quilombo do Rio Galera (idem p.
'

.

181 -182).

No ano de 1771. eclodiram hostilidades com
os Kaiapó e Bororo. principalmente os primeiros, que não só
matavam como roubavam as ferramentas dos brancos, que
necessitavam para o seu próprio trabalho (cf. Siqueira. 1898·
1899 : t 61 ). Em revi de, foram organizadas uma bandeira, em
t 773. de Cuiabá contra os Kaiapó e. pouco depois. outra, contra
05 Bororo ( cf. Coelho t 8 72 : t 84 ). Destes últimos vieram 80
prisioneiros de 8}11bos os sexos. que foram aJdeados no sítio
da capela de São Gonçalo. primeiro arraial da capitania, mas
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que acabaram fugindo. Waehneldt, em suas investigações geológicas de 1862, descreveu o lugar, o mesmo onde os primeiros
conquistadores da província de Mato Grosso derrotaram os
coxiponeses, e onde, mais tarde, em 1721 , foi construida uma
capela para Sã'o Gonçalo, que mais tarde foi ocupado pelos
índios Bororo aprisionados, que foram ali civilizados e empregados na lavagem do ouro e na construçã'o de um encanamento
de águas, que ainda hoje, por sua extensã'o, causa admiraçã'o.
Segundo o autor, o lugar fôra abandonado, havia mais de meio
século, por volta de inícios do século XIX, porque a aquisição
de mã'o-de-obra africana se tornava cada vez mais difícil, e, os
Bororo haviam desaparecido por completo, embora ainda houvesse ouro para ser explorado (cf. Waehneldt 1863 : 196).
Renovavam-se os problemas com os Guaicuru,
definitivamente resolvidos apenas em 1791, quando estes se
aliaram aos portugueses, enquanto os Paiaguá, seus antigos
aliados, acabaram se unindo aos espanhóis em 1770 (cf. Caldas
1887 : 8). Em J 775, os índios Cavaleiros (Guaicuru) subiram
pelo Rio Paraguai e. em número de 20 mataram, acima da barra
do Jauru, 15 pessoas em uma fazenda de gado. Pouco tempo
depois, os Paiaguá matavam 28 pessoas, nas imediações do mesmo
Rio Paraguai, pregando-lhes as cabeças em pontas de paus e
incendiando-lhes as casas. Ao mesmo tempo, fizeram iguais
chacinas e ataques os Bororo do Coxipó-assu do termo da Vila
do Cuiabá (cf. Coelho 1872 : 188)2. Os estragos decorrentes
dos ataques do gentio eram parcialmente compensados pelo
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Segundo Koslowski. os Bororo Ocidentais
(não Coroados) tlveran1 em tempos passados contlJtos com os Guaicuru
e com os Guaná na costa do Paraguai, poréan não sabeanos a data exata
destas hostilidades para poder associá-las a este período (cf. Koslowski
1895 : 380).
(2)
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gado que lhes chegava às mfos por contrabandistas, que entravam 'nas terras portuguesas, ou por intermédio da oferta de
quinquilharias a vários índios fugidos dos domínios da Espanha,
e, que entravam pela porta do Jauru trazendo mais de 400 cabeças de gado (cf. Coelho 1872 : 188).
Finalmente, acertaram-se os limites entre
as terras de Portugal e de Espanha, no ano de 1777, retomando-se,
em 1779, as viagens de descoberta das campanhas e cabeceiras
do Rio Barbados, além daquelas que levavam aos pantanais,
cheios de canais, que facilitavam a navegação, a descoberta
de novos campos e matos firmes, com pastarias e boas terras
para o cultivo, sem contar as novas descobertas auríferas feitas
neste período, havendo um aumento do número de povoações
bem como melhorias feitas na capital (cf. Coelho 1872 : 195,
198).
-

..Como os índios Bororo não deixavam de continuar
nos seus insultos, saiu uma hlndelra da vila de Cuiabé contra eles, e não
obstante algumas desordens vieram 20 prisioneiros. Pela parte da vila de
Cuiabé, se vai facilitando a deserta viasem de Goiás, porq~ junto ao
Rio Porrudos se principiam a farer estabelecimentos de roças" (coe-

lho 1872 : 196-197).
Steinen, referindo-se aos Bororo em sua totali·
dade escreve :
"Todos estes Bororo saíram origináriamente da
região do Rio São Lourenço; da sua parte baixa estes caçadores nômades
estenderam-se pela zona liita entre ele e o seu afluente, o Cuiabá, como
também pela niargem direita do Paraguai. que tlca defronte da sua foz; ao
passo que. depois tendo !laÍdo da parte alta do São Lourenço. 'se estabelecer1m a Este e Sudeste da província, nas cabeceiras do Araguaia, nas
•
contravertentes do Sã'o Lourenço, con10 vizinhos e Inimigos dos não
menos fortei1 Kalapó.. (Steinen 1940 : 659).
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Segundo Mello Rego, que esteve em contato
com um Bo~oro perto de Oceres, cujo avô lhe havia dito que
as terras habitadas por Bororo Ocidentais nfo eram deles, calcula
para o ano de l 7SO, aproxidamente, a .época do ~xodo dos
Bororo que foram constituir os grupos do Rio Jauru (Bororo
da Campanha) e do Rio ~abaçal (Bororo Cabaçais), deixando
os outros Bororo resistindo e sendo massacrados nas terras
dos seus antepassados (cf. Mello Rego 189S : 1 p . 10; li p. 91 )3

OS BORORO OCIDENTAIS :

1 - Os Bororo da Campanha
" ... no hay duda que los Bororós pasaron à la orilla
deftlcha dei do Paraguay despues de la destruccion de las trlbus de Orejones
por los conquistadores. los que aunque no habian desaparecido dei todo

#

de estas comarcas; no eran suficientes para oponerse a la lnvasion de
tribus tan guerreras como eran las de los Bororós. que fuera de toda duda
esterminaron a los ultimos Orejones. Los Bororós. sfendo !una nacion
de cazadores. se hallaron sin duda en un campo de ac'-ion muy favorable
para su pern1anencia pues aquellas vastas comarcas les proporciona ban
caza abundante Y además. no tenian enemjgos bastante poderosos en
su veclndad a quienes temer. Los unicos que podian molestar a estos
lndios eran los Guanás y GuaJcur(as. Estos, cuyas nu1jeres escaseaban ...
se vian pueii obtigados á buscar mujeres en otras parte!!. haciendo con tal
fln excursiones cn canoas rio arriba hasta llesar a los lugares habitados
( 3) - Visto os Bororo empregarem os t~rmos de
P8"'nteiico em ~nrldo classUlcatório, o "avô" (iedaga. na lingua Bororo).
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pode corr~ponder a um ..avô" (no caso. pai do pai), a um "tio materno"
(irmio da nute. real ou claii!lificatódo) ou n1es1no a urn "ancestral" mítico
En1 suma. é difíl·U avaliar a profun<ldade temporal en1 terrnol! de parenteiu.·o.

Po' los Bororós para aPoderar-se de las muchachas y de las mujeres de
éstos, par asalto imprevis~o ... En general, pereclan todos estos por las
flechas certeras de los Bororós ... casl siempre heridos, los que eran curados y mantenidos p0r 105 Guatós; los demás lndios invasores morian
en parte en el lugar de la lucha 6 en el camino. a consecuencla de las
herid~ graves que les ocaslonaban las flechas de los Bororós" (Kos-

lowski 1895 : 380).
O isolamento procurado nlo durou. O solo
arenoso da margem direita do Rio Paraguai, pouco apropriado
para a agricultura, fornecia, porém, junto com as condições
de salubridade da área, ótimas condições para o pastoreiro. Os
terrenos salitrosos do Pantanal matogrossense possibilitaram
a fonnação de grandes fazendas, relativamente auto-suficientes,
que alimentavam as tropas aquarteladas nas imediações (cf.
Florence 1977 : 183) além de possibilitar a gradativa invasfo
de territórios de fronteira, grande parte dos quais chegaram
a ser distribuídos, sob a fonna de grandes propriedades, a militares (cf. Koslowski 1895 : 381). Segundo Caio Prado, de
forma geral, a ocupaçl'o pela pecuária 6 escassa e rala, o pessoal
das fazendas de gado não~ numeroso; o comércio, afora a condução de gado, é pouco intenso, resultando disso aglomerações
urbanas insignificantes e largamente distanciadas urna das outras;
e. os fatores naturais, em particular. a ocorrência de água , possuem um .papel relevante (cf. Caio Prado Jr. 1972 : 67). Na
zona do Pantanal. existe a alternância entre fortes secas e grandes inundações, características do seu clima pouco propício
à agricultura, e exigindo un controle cuidadoso dos pontos
de
por ocasião da estiagem (cf. Koslowski 1895 : 377378); Waehneldt 1863 : 195-197). Houve um surto de desen·
volvimento gerado pela extraçfol da poaia (ipecacuanha), coletada, em pouca quantidade. nas florestas do noroeste ma-

''°ª
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togrossense (cf. Waehneldt 1863 : 206; Thieblot 1980)4 além
da coleta da baunilha, da exportação de couros, desprezando-se,
totalmente, o leite e seus derivados (cf. Florence 1977 : 182), da
extração mais sistemática do latex, das madeiras, da erva mate
e do quebracho, realizada por mSo-de-obra indígena Chiquito,
Mojo e Guarani, tribos subordinadas, até 1755, às missões religiosas portuguesas e espanholas, espalhadas do Uruguai até
o Alto Amazonas (cf. Caio Prado Jr. 1972 : 70).
A organização do trabalho nas fazendas envolvia pouca racionali:zaçfo nas técnicas :
"O pessoal compõe-se do capataz e dos peões, mtdto
raramente escravos ; em regra, índios ou mestiços assalariados que consti·
tuem o fundo da população da campanha ... Não há mesmo serviço perma·
nente para um pessoal mais numeroso; e nos momentos de apêrto çoncorrem peões extraordinários que se recrutam na numerosa população volante
que circula pela campanha ... Hábitos nômades e aventureiros adquiridos
em grande parte nas guerras ... participando do chimarrão e do churrasco"

(Caio Prado Jr. 1972 : 98).
..O transporte é feito pelos rios ou por animais de
carga dada a precariedade dos contatos entre os pequenos núcleos muito
dispersos pela área. consolidando-se a artic ulação interior de todo o território da colônia seguindo o fluxo dos rios embora muito dific uJtada
pela extrema irregularidade do regime fluvial e por obstác ulos tais como
saltos e corredeiras (idem p. ·110-112). As viagens de São Paulo
( 4) -- Thieblot en1 seu livro " Poaia , ipeca. ipeca-
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cuanha " fala da população de Cáceres de onde provêm os poaid.ros que
possuem as suas origens nos primeiros portugueses, índios. chiqnitanos
da Bolívia, cabixis e barbados do Brasil, escravos negros que trabalhavam
nas n1fnas de Vila Bcila (cidade de Mato Grosso atual) até a abolição e es·
trangclros. Hoje C'áceres padece da queda da poaia. borrac ha e da madeira
pela chegada de colonos na Fazenda Nadonal do Calçara, do INCRA
visa ndo o desenvolvimento de recursos agrícolas e pel·uá rios(cf. Thieblot 1980 : 19·20).

a Mato Grosso eram longas, utilizando-se o Rio Tietê até o Paraná, subindo-se pelos afluentes da margem <lreita deste, passando depois por terra
aos rios da bacia do Paraguai, e alcançando então Cuia bá. o centro e
capital da região mineradora" (idem p. 112).
" O comércio interno na província envolvia certa
tolerância com advidades de contrabando vultoso praticado nas frontdras do S ul, por onde chega ao Rio Grande o gado platino. particularmente
as bêstas muares; também das antigas missões jesuíticas dos Moxos (Bolívia) vinham-nos cavalos para Mato Grosso, comércio que se iniciou
em 1771 "
(idem p. 114).

Com a instalação das grand.es fazendas de gado,
houve o afluxo de cuiabanos à área do Pantanal (cf. Koslowski
1985 : 377, 380). Todo o território de Cuiabá a Vila Maria
pertencia aos Bororo, que, tenazmente, combateram os invasores. Com a intensificação da coleta da poaia nas matas situadas
ao norte, a estancia de Vila Maria se transformou num povoado,
que originou a cidade de São Luiz de Cáceres unicamente em
função do comércio deste produto (idem p . 380) .
João Carlos Pereira Leite , comandante militar do distrito e membro de uma das principais famílias de
Vila Maria, resolveu apoderar-se dos excelentes campos situados
ã margem direita do Rio Paraguai, desde o Jaurú até as Jagunas ·
de Oberaba e Guaíba. naquela época território boliviano, para
o que teve de lutar fortemente durante uns 5 a 6 anos, ao final
do primeiro quarto deste século (aproximadamente 1825),
contra os Bororo Ocidentais, morrendo 500 índios, e, caindo
prisioneiros outros 100, que se submeteram a ele (cf. Koslow&kí
1895 : 385). Segundo Florence, foram mortos 450 Bororo
e aprisionados 50, que mais ou menos se suj~itaram aos trabalhos da fazenda. principalmente costeio dos gados (cf. Florence
l 977 : 197).
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Foram instalados na estância Cambará, onde
passaram a morar e sofreram influências do comandante - ?S
jovens trabalhavam no campo, enquanto as jovens lhe concediam,
ao comandante, o /us primae noctis , pelo que obtinham presentes (cf. Koslowski 1895 : 381 ).
Em setembro de 1827, a fazenda pertencente
a Joio Pereira Leite era bem abastecida em termos de água ,
escravos dos quais havia 200, havendo quase igual número de
gente forra entre agregados, crioulos, mulatos e índios, que
trabalhavam mais ou menos para sí, ou pagos pelo proprietário.
Gado imenso cobria as ricas pastagens: 60.000 reses, a maior
parte, por6m, tomara-se selvagem, uma tropa de uns 100 burros
para o transporte dos produtos da fazenda ou _para Cuiabá,
Poconé, Diamantino ou Vtla Bela de Mato Grosso. Grande parte
era exportada pelas tropas, que vinham de fora buscá-los na
fazenda, na falta de estradas de rodagem (cf. Aorence 1977 :
182). O principal gênero de cultura era o da cana-de-açucar,
usada para fabricar aguardente, muito empregada nas relações
com os Bororo, além da mandioca, feijão, milho e algum café ,
sendo, pois, os meios de transporte pouco proporcionados à
produção da fazenda (idem p. t 82-183. 197).
Em 1827. observava-se a decadência de centros
ora florescentes pelo ouro. como o foi o arraial de Poconé, ou.
São Pedro d'El Rei. sendo o primeiro nome o de uma tribo de
índios já extintos, mais rico e habitado, quando- se achava ouro
do ntais estimado. Contudo, desde 1807. aproximadamente, os
seus mo.radores começaram a emigrar para o Diamantino, rico
de lavras de diamantes havia pouco descobertas (cf. Florence
1977 : 213-214), em contraste com outros centros. tais como
Cáceres. que se desenvolv.iam pela indústria extrativa (cf. Koslowski que visitou a área em 1894).
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Con1 a n1orte de Pereira Leite, os Bororo
transferiram-se para perto de un1a laguna, umas 4 léguas de
distância da fazenda Cambará (cf. Koslowski 1895 : 382), nas

ondulações da serra Jacobina, montículos perto do Rio Paraguai,
onde formaram uma aldeia de 140 índios, isolada dos civilizados,
por ocasifo da visita de Waehneldt, em 1862 (cf. Waehneldt
1863 : 213). Embora mais afastados do branco, continuavam
em terras da fazenda Cambará, que, nesta época, possuía 20 a
30.000 cabeças de gado vacuum e 500 cabeças de gado cavalar
e muar, as últimas, quase destruídas em toda província pela
peste que veio da Bolívia (idem 1863 : 213). Segundo o mesmo
. autor
"não se encontram mafs vestigios da riqueza de outro·
ra ... Desde 100 anos, quando essas fazendas achavam-se no cume de sua
florescência (meados do século XVIII) nunca mais se cuidou do futuro ...
tratou-se somente do lucro momentaneo ... assim desapareceram Pao
Seco e muitas outras ricas possessões, assim como muitos higares cujos
nomes ainda hoje se acham nos mapas geográficos, sem que ao menos
possa · ser descoberto o lugar em que se achavam" (Waehneldt 1863 :
225-226 - parêntesis nossos).
A aldeia dos Bororo da Campanha, embora
com pouca água boa no tempo da seca, po~uía boa caça, principalmente nos Campos Alegres, onde havia milhares de veado-s
e muitas onças (idem p. 213-214~ . Quando da visita do autor,
(S) - Pela dieta tra<ldonal, os veados são geralmente

pouco consunudos pelos Bororo Orientais. o que não impede que pos11am
ter lido mais consumidos pelos Bororo Ocidentais.' As onças geralmente
não 11ão cornJ~. excetuando-se l.-erfas drcuniitânclas rituais, a11.<1odadas
a funer2'11 da atualidade otMervado5 entre os Bororo Orientais.
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os rapazes estavam todos fora da aldeia, caçando, e, as moças
e crianças, escondidas (idem p. 216). Os homens Bororo trabalhavam pouco, pois a caça e pesca lhes tomava todo o tempo,
embora houvesse alguns, que serviam de vaqueiros nas fazendas
mediante um sa14rio muito pequeno (3 S a 5 S por mês) (idem

p. 119).

..

Waehneldt visitou tam~m Sfo Matias, uma
aldeia de Bororo, em território bdiviano, defronte ao riacho
Corlxe, inteiramente separados dos seus parentes brasileiros
pelos postos militares, e, obrigados a trabalhar sem recompensa
(idem p. 223).
Ao tempo da visita de Koslowski a Descalvados, este encontrou, como novo proprietário daquelas terras,
o ·Sr. Jaime Cibils, que a partir dos antigos estabelecimentos,
montou uma fábrica de extrato e caldo de carne a 100 léguas
acima de Corumbá, ·instaurando, já em 1894 , uma fase de exploração mais racional dos recursos bovinos em terras do Pantanal.
O autor apontou também que, embora falhassem nas suas atividades junto à empresa, retirando-se sempre para a "lagoa"
(a sua aldeia), os Bororo da Campanha, além de comida, recebiam
o dobro do salário dos peões da regiã'o (cf. Koslowski 1895 :
382)6. Embora houve$e fortes restrições ao comportamento
sexual das mulheres por parte de seus maridos, elas eram oferecidas pelos maridos a quem lhes ofereCe$e aguardente :
"Este esta do de desmoralização reconhece co mo
causa o proce<imento do dono anterior além da escassez de mulheres
nestas comarcas; e os camponeses que tr.tbalhan1 no ~tabelecimento
de Descalvados. na maior parte paraguaios, correntinos e brasileiros,
quando recebem seus !látarios. visitam tanto quanto possam a aldeia.
( 6) - Esta diferenciação de salários, não co1nentada
pelo autor. parece poder ser explicada em termos da prática. por parte
dos civilizados, de presentear e beneftdar generosamente os índios afim
de mantê-los pac íficos.
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Alguns <las depois chegam as mulheres dos Bororo ao estabelecimento
oentral para fazer compras na loja que aí existem" (Koslowsld 1895 :

383 ).

Na sua visita. o autor foi guiado por um Bororo do São Lourenço (um ''Coroado"), chegando à aldeia
brasileira depois de 8 léguas de Descalvados, requisitando-se-lhe
toda a aguardente que havia trazido, encontrando poucas plantações, algumas palmeiras e urucuzeiros, o restante ocupado
por ervas daninhas muito altas. As mulheres criavam ao peito
animais como coatís, para vendê-los, ou , dá-los às pessoas de
Descalvados, costume este encontrado também entre as índias
Chiquito da Bolívia (cf. Koslowski 1895 : 406-408). Durante
o tempo seco, os Bororo trabalhavam nas estâncias de Descalvados, e , durante as chuvas, caçavam nas colinas mais arbo rizad~. onde se .concentravam os animais. Ocupavam-se também
da pesca. no caso de não terem obtido caça, procurando explorar
rios e lagunas. persegu~ndo também os jacarés. cuja carne apreciavam muito (item p. 384, 388).
Koslowski também visitou a aldeia boliviana.
Para chegar a ela, passara por um destacamento de soldados
brasileiros, mandado por um sargento ou tenente, a fim de
vigiar a- fronteira, visando impedir a passagem de bandoleiros
bolivianos, que vinham roubar gado da estância de Descalvados,
mas parece que faziam causa comum com os bandidos (idem
p. 408). A aldeia Bororo era constituída de 20 choupanas de
mesma construção e provista com os mesmos objetos que achara
entre os Bororo perto de Descalvados, na época, com pouca
água pelos poços que haviam cavado, empenhada na realizaçã'o
do funeral de uma jovem (idem p .383, 408-409).
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Esta área de grandes fazendas de gado foi
revisitada pela Comissão Rondon em 1906, que observou a
decadência da Fazenda Nacional, que tinha estado sob a direção
do comahdo da fronteira, em completa ruína, sem qualquer
rez, já que todo o gado havia sido roubado pelos fazendeiros
circunvizinhos brasileiros e bolivianos. No interior da Fazenda
se estabeleceram particulares, com criação de gado, que usurparam também os melhores campos. A Fazenda era limitada, ao
norte, pelo Rio Cabaçal, ao sul, pelo Rio Jauru, ao nascente, pelo
Rio Paraguai, e ao poente, pelo contraforte que liga, nesses
campos, os Rios Cabaçal e Jauru (Rondon 1949 : 113).
Era ·e ste o território mais próximo aos Bororo
Cabaçais, encontrados por Waehneldt em Caeté ou Fazenda
do Caeté-Grande, em 1862, fazenda muito próspera ao tempo
da visita da Missfo, adjacente a outra, a Fazenda Cachoeira, que
dispunha de uma série de benfeitorias, uma oficina de construção
de pranchas para a navegaçfo ribeirinha do Rio Jauru e do alto
Rio Guaporé, desenvolvendo atividades de extração da poaia,
além de lavoura e criação de gado, contrastando com o abandono ·
geral das circunvizinhanças (cf. Rondon 1949 : 115).
Apesar das tentativas de racionalização da
exploração de recursos bovinos iniciadas pelo empreendimento
Cibils, a falta de comercializaçfo e as dificuldades de tran.s porte
configuravam um quadro de estagnaçlo econômica em fins do
século XIX. A própria em presa, revisi tada, em 1912, por Roquete
Pinto, havia sido alvo constante de ameaças e roubos par parte
de bandoleiros e fazendeiros do Jauru, que mandavam os seus
vaqueiros arrebanhar gado alheio: "Quem achar boi gordo pode
tocar para cá, que é meu; ferro que eu respeito é só a magrez.a !''
(cf. Roquete Pinto 1938 : 9().93). Dado o isolan1ento e povoamento ralo da área, ~ onças também nfo deixavam de atacar
os rebanhos, alé111 dos caçadores de garças, que pululavam nos
rios e lagos da área, pois, em Corumbá, um kg de plumas valia
mais de l .OOOS 000. além de um surto de peste. que matara
600 cavalos da Cibils.

As últimas noticias relativas aos Bororo da
Campanha nus advém de Petrullo que, em sua visita de 1931 ,
observou seus remanescentes, que ocupavam uma aldeia local·
mente conhecida sob o nome de Laguna em terreno alto,
constituída de poucas choupanas retangulares, habitada por
Boro ro miserávelmente pobres, sem farinha de mandioca que
pudessem oferecer ao visitante 7 , havendo uma única mulher
ceramista, e, observando-se o emprego de espingardas, o quase
esquecimento da língua, embora registrasse a dança da onça,
precedida de cantos e consumo de chicha na véspera ( cf. Petrullo
193 2 : 121-122).
Petrullo ressalta o alto grau de aculturação
dos poucos Bororo encontrados, quase desaparecidos, aponta
Descalvados como entreposto comercial de borracha trazida
pelos Chiquito a partir da Bolívia, e, registra a presença de argen·
tinos, paraguaios, bolivianos e americanos na área, nlo sobrando
aos poucos Bororo remanescentes mais do que aglutinar-se
em torno de fazendas ou fábricas (cf. Petrullo 193 2 : 94-106 ).

II - Os Bororo Cabaçais
Em 1827, os Bororo, que habitavam as margens
do Cabaçal, continuavam praticando roubos e assassinatos, não
na gente subordinada a Pereira Leite, o que lhes teria valido
duras represálias, mas em viajantes e em outras fazendas, c~egan·
do a matar o agente do correio de Mato Gro~o. por ocas1fo da
visita de Florence (cf. Florence 1977 : 198-199).
( 7)
A farinha de mandioca nlo constittd tr,u;o
caracterí~tico à dieta tradicio nal. A n1andioca, entre os Bororo Orientais.
mais propenso!I à aceitação do trabalho agrícola , do que os 8ororo
OcidentaJ:i.. começaram a introduzi-la apenas após o contato interétnico.
Ademais. o visit ante é inidalmente recebido por n1clo de belidus.
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Em 1862, Waehneldt encontrou-os em Caeté,
perto do Jauru, no caminho que vai de Vila Maria a Mato Grosso.
depois de terem sofrido grande extermínio por parte de fazendeiros de gado (cf. Waehneldt 1863 : 226). Tratava-se de uma
região árida cm que homens e animais dependem da água de poços
durante a estiagem, excetuando-se áreas de lagoas como Pao
Seco, onde abundavam os patos silvestres. Do Caeté até o destacamento do Jauru existiam as antigas fazendas nacionais (Caiçara,
Pao Seco), terras que acabaram sendo concedidas a um particular
sem condição alguma (idem p. 226-227). caracterizadas pela escassez de víveres (idem p. 227).
Segundo Caldas, tanto os Bororo da Campanha
quanto os Cabaçais teriam se submetido, graças a esforços do
padre José da Silva Fraga, que, por meios brandos, conseguiu
aldeá-los em número de 117 índios (cf. Caldas l 8i7 : 4 7 Nota
38). O ano desta subnú~fo teria .sido 1842, quando, por meio
da persuasão e presentes oferecidos por este vigário, permaneceram aldeados, mostrando-se muito rebeldes aos trabalhos
agrícolas, preferindo alimentar-se da caça obtida por meio de
arco e flecha (cf. Steinen 190 : 58).
De acordo com a Missã'o Rondon. a pacificação feita pelo vigário de Vtla Bela, o padre Fraga, teria se
restringido aos Bororo Cabaçais, aldeamento este que, a partir de 1842 no antigo Registro de Jauru. nã'o parece ter incluído todos os contingentes de Cabaçaís, pois, em 1906. a Missfo encontrou. na Fazenda do Caeté Grande, a lagoa de Pau
Seco (previamente visitada por Waehneldt), em cujas margens
teria existido. até bem pouco tempo atrás. u1na aldeia de ín·
dios Bororo Cabaçais que, dispersando-se. deixaram. no lugar
da antiga aldeia. duas mulheres, além da família de um negro, .
observando-se muitos ..camaradas.. índios Bororo. cruzados
com pretos e com brancos (cf. Rondon 1949 : 113-115).

Segundo Hartmann, os Bororo Ocidentais estariam destribalizados, não restando ao investigador mais do que
0 material iconográfico, fornecido para os Bororo da Campanha
de 1827 por Florence, e, o relativo aos Bororo de Pau Seco (associados aos Bororo Cabaçais por Manizer, o que é confirmado por
Malcher) de 1845 produzido por Taunay, complementos dos dados fornecidos por Waehneldt e Koslowski (cf. Hartmann I 975 :
105).
A opinião da destribalização dos Bororo Ocidentais é igualmente endossada por Ribeiro, que propõe a idéia
de extermínio :
"Os Bororo Ocidentais, que viviam no território
ocupado por garimpeiros, lavradores e criadores de gado foram logo ex·
terminados" (Ribeiro 1970 : 76).

Parece fora de dúvida que os Cabaçais tenhain
se dispersado e miscigenado com a populaçfo regional, hipótese que evidentemente deveria ser confirmada por meio de investigações de campo na área de fronteira entre o Mato Grosso e o
leste boliviano.

-

-,.

II-Período 1843-1902: O controle dos Bororo
Orientais

Dado a afluxo demográfico gerado pela mine·
raçfo, tornou-se necessário acelerar a ocupação de terras férteis
já que aquelas utilizadas pelos exploradores do ouro nfo podiam
ser mais cultivadas, além do fato da ..coivara!'. sistema de cultivo utilizado naquela época. implicar na ocupação extensiva dos
solos cultiváveis.
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O renascimento da agricultura desde meados do
século XVIII dava-se numa. conjuntura internacional pro pícia em
que Portugal, numa posição de neutralidade política, conquistava
boas condições de mercado para os produtos das suas colônias,
úteis às nações em processo de industrializaçfo (cf. Caio Prado
Jr. 1972 : cap. 10). Contudo, o regime colonial passou a apresentar um obstáculo ao desenvolvimento do país, tomando-se necessária a redefinição dos seus quadros políticos, jurídicos e administrativos, que levaram à independência, à aboliçfo da escravatura
e à instauraçlo da república (idem p. 123-1 25. 126). A revogação
de monopólios e a abertura dos portos estimularam o con1ércio
internacional que. no plano interno, além do influxo de capitais
estrangeiros dada a queda da mineraçã'o, redundaram em melhorias de transporte, tais como a navegação a vapor, construçã'o da
primeira estrada, além da abertura das primeiras linhas telegráficas
(idem capítulos 14 e 15).
A primazia econômica deslocou-se das regiões
agrícolas do Norte para as mais recentes do Centro-Sul, decaindo,
em termos de concorrência internacional, a lavoura monocultura
da cana, do algodão e do tabaco, enquanto florescia, cada vez
mais a monocultura do café, associada a intensas derrubadas de
floresta, erosã'o de solo, espalhando-se rapidamente pelo oeste
· paulista, exigindo novas soluções de povoamento e suprimento de
mão-de-obra : o trabalho livre e o trabalho de imigrantes europeus
(cf. CaioPradoJr. 1972 : cap. 18).
No âmbi·t o da província de Mato Grosso, apesar da vitória brasileira sobre o Paraguai em 1870, assegurando a
ocupação de pequena área de fronteira e a livre navegação a vapor
dos rios Paraguai e ·P araná que a ligavam ao resto do país, o surto
de desenvolvimento econõmico mais acentuado deu-se. apenas,
por volta de 1854, quando foi completada a estrada que liga
Mato Gro~o ao litoral Atlântico (idem p. 193-194).

A dificuldade de trclnsporte e do comércio impunham a intensificação da produção ~e víveres e .ª ampliação das
fronteiras agríc olas, que cada vez mais se aproximavam de uma
grande área ainda não habitada pelo branco - a área dominada
pelos "Coroados" ( Bororo Orientais).

OS BORORO ORIENTAIS
"Tendo cessado a navegação fluvial que desta pro víncia (Ma to Grosso) se faria para a de São Paulo . . . os Coroados ficaram senhores de vastos sertões que medeam entre o referido Rio São Lo urenço e
a margem direita do Paraná e ainda dos que se acham compreendidos
entre as origens do Aragua.ia e . . . o Rio das Mortes. A única estrada
que desta capital (Ctdabá) segue para o Rio de Janeiro , hoje quase que
totalmente a bandonada por causa da nav~ação a vapor do Rio Paraguai,
foi então o teatro das mais horrorosas cenas, das quais foram eles os
autores" (Caldas 1887 : 18 - parêntesis nossos).

Em 1839, com a passagem da estrada que se
mandou abrir para o Piquiri por um dos seus alojamentos, segundo os civilizados da época, os Coroados ficaram furiosos e começaram a atacar ambas as estradas, embora alguns ataques se devessem também aos Kaiapó aldeados no Piquiri (cf. Caldas 1887 :
4 7 Nota 39).
Em 1840, visando castigá-los pelo ataque
feito a wn fazendeiro, o capitão Victorino José de Couto, cujas
terras estavam nas imediações do Rio São Lourenço, passando por
aldeamento Kaiapó, foi enviada uma bandeira que encontrou,
entre os Kaiapó. grande porçfo de ferramentas com a marca daquele fazendeiro. esclarecendo-se assim que ôs ataques tinham
provindo nã'o dos Coroados. n1as dos Kaiapó (idem p. 4 7 Nota

40).
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"Atendendo ao clamor público. o governo via-se na
necewdade de ·enviar para 01 1ertõ~ bandeiras. mais ou menos numerosas,
para repdmi·los, apesar de reconhecer-se. pela longa experiência de mais de
um !6cuto, que semelhant~ expedições causavam grande despesa e cometiam
vezes atos de barbaridade. A morte de muitos adultos e a captura
de algumas crianças, eram somente o que resultava dessas expedlçõ~.
Contudo, 9eguia-se sempre a mesma prática adotada desde os pdmeiros
tempos da fundaçlo da província pua tranquilidade dos seus habitantes.
Mas apenas recolhiam-se as expe<lç~s renovavam-se as cortedas, e quando
de pronto se acu<la aos reclamos com força armada, já não se encontravam
01 setvasens, os que fugindo imediatamente do lugar do delito, iam de passagem, oometendo novas hostilidades em outros sftios. O governo criou
destacamentos militares em diferentes pontos do sertão na estrada de
GÕUs e na do Plquirt. Longe porém, do efeito desejado, que era o de acostumar os índios com os nossos soldados a fim de chamá-los a Cala, obteve-se
enfurec6-los mais... Começaram com fre~cntes correrias em represálias;
e foi tal a ousa dia com que as praticavam, que não escaparam ddas os sítios ainda mais próximos da capital ... lavradores houve que perderam a
família toda; seus bens nio tinham segurança, suas casas eram incen<ladas;
tudo abandonavam e iam procurar abdgo nos lugares povoados" 8

u

(Caldas 1887 :

19- 20 - grifosno~os).

No Rio Slo Lourenço. foi colocado um destacamento e outro. no Sangradouro-grande. além do da Estiva, e. posterionnente, o da Ponte de Pedra e Barreiro de baixo (idem p. 4 7
Nota 41 ).
Em setembro de 1873, os Bororo Orientais assáltaram S crianças civilizadas que estavam junto ao Peixe de Couro, afluente do Rio Piquiri e que desemboca no Sfo Lourenço.
Uma das crianças passou 3 anos em cativeiro, sendo educado .co(8) Vila do Ro!lárlo e Frt11uesia das

Brot~.

Ctdabá 1e1undo mapa de Roquette Pinto em .. Rondonia..
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4~

achna de

mo Bororo. filho de Manoel Pedrosa de Alvarega, posteriormente devolvido ao pai em 1886. A esse tempo por6m ele já se havia
tomado Bororo, andando como elea e, tendo esquecido totalmente 0 português e alterado o seu modo de pensar embora continuasse servindo de int~rprete. Por ocasifo da visita de Steinen
( 1888), abandonou a aldeia que por lá unfo se aprendia nada"',
nem com os oficiais brancos, pois tinha morado com um homem
Bororo que era "capaz de curar todos os doentes e de abrir qualquer fechadura" (cf. Steinen 1940 : 577-578). O mesmo autor
continua:
"Dizem que nos anos de 1875-1880 os Bororo lncen·
diaram 43 casas, mataram 204
ças, 7 esa-avos) e feriram 2?
escravos).

Quantos

p~sou

(134 homens, 46 mulheres, 17 cdan-

p~soas

Borero

(11 homens, 6 mulheres; 3 crianças, 7
não se conta ..
foram mortos

(Steinen 1940 : 572).
I

Em suas correrias, os Bororo preferiam o vale
so São Lourenço e ribeira inferior do seu principal afluente, o
Cuiabá, celeiro da capital, zona de maior atividade em fazendas
de plantação e criação. al~m de povoados que eram atacados,
saqueados e mcencliados até a 60 léguas de distância da capital,
quando mataram wn tenente em 1849 (cf. Mello Rego 1895
: 9 2).
· Em 1878, o capitlo Alexandre Bueno, com 70
índios Terena. atacou os Coroados matando um grande número
deles, voltando com um saco cheio de orelhas.al6m de duas mulheres e dois meninos vivos. Os Bororo revidaram em 1880, assal-

ed. (1938).
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tando a fazenda de José Martins de Figueiredo no Bananal do Rio
Cuiabá, matando 4 brancos, valendo-se das táticas de espionagem
e paciente observação de suas vítimas (cf. Colbacchini 1925 :
VUI Nota 1).
Nas muitas ..caçadas" que se fazia aos Bororo,
trazia-se algumas índias prisioneiras, que moravam em Cuiabá
(cf. Caldas 1887 : 20; cf. Mello ·Rego : 1895). Em uma delas foi
aprisionada Rosa Bororo Obae Modojebado que, juntamente
com uma ftlha, foi entregue aos cuidados da esposa do major
Antonio Tomás de Miranda Rodrigues, que criou a menina e
cuidou da mãe (cf. Hartmann - notas de campo ; cf. Mendonça :
191 9).
Em 1885, o novo Presidente da província do
Mato Grosso, Sr. Dr. Joaquim Galdino Pimentel, tentou cuidar
imediatamente da pacificação dos Coroados
"como um meio mais eficaz não só de au.xiliar a lavoura , mas também de tra:rer à civilização esses infelizes. . . (dada a)
falta de recursos pecuniários para ocorrer aos grandes dispendios (necessários para a manuten ção das expedições punitivas contra os Coroados) . ..
sem recorrer ao seu exterm fnio "(Cald~ 1887 : 20 - grifos e pt-

rentesis ~).
Galdino Pimentel enviou a um dos aldeamentos Bororo do Rio São Lourenço de onde tinham capturado mulheres. uma força militar comandada pelo alferes Antonio José
Duarte. que levou instruções e ordern para tentar a catequese
(cf. Caldas 1887 : 20 - grifo nosso). Este alferes, um dos mais ·
acirrados lutadores contra o tirano do Paraguai. tentou, por muitos anos. não perder a pista das ..feras ,. (os Bororo) que perseguia e matava em emboscadas (cf. Mello Rego 1895 : 193):
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ºCerto da .. . sentiu que uma flecha lhe batera no
mdo do peito . na mesma ocasião em que segunda varava o braço de um soldado c uja montaria caiu mort a por outra ... devera a vida à chapa de metal
de uma bolsa de couro a tiracolo na qual batera a fatídica seta 1 Bem f at í dica com efeito . pois os índigenas supondo que o seu perseguidor merecia
proteção especial do Bope (espírito maléfico) . . . daquele ~omento em
diante lhe tomaram supersticioso terror. evitando-o mais poss1vel e esgueirando-se sutis com a habitual sagacidade, todas as vezes que o pressentiam.
Redobravam entietanto as vinganças e com elas o susto dos moradores
da região chegava à Capital. Desenganados aftnal. os piesidentes da eficácia desse meio violento, resolveram tentar os da brandura e conciliação"

(Mello Rego M.C. 1895 8 194 ).
Em 1886, visando seguir as intruções do Presidente, Duarte fêz-se acompanhar das índias já civilizadas desde
.1881, entre as quais Rosa Bororo, cujos filhos ficavam como r~
féns na capital, usando.as para persuadir seus parentes da aldeia
do Cabaçal do Sfo Lourenço a ·aceitar a submissão e as vantagens
da vida civilii.ada da qual elas já participavam (cf. Caldas 1887 :
22-27; cf. Mello Rego, M.C. 1895 : 194-195). As Bororo tiraram
as roupas e pintaram-se de urucu, a fim de ~ue não fossem. mortas pelos companheiros de aldeia e, aproximaram-se, sozinhas,
da aldeia onde for~ recebidas com entusiasmo. Persuadidos,
os Bororo v~eram ao encontro da expedição de Duarte. acampada
em lugar mais afastado, para depor suas armas. arcos ornados com
penas, em sinal de submissão e aliança (cf. Mello Rego. M.C. 189~
: 195-196 ~ cf. Caldas 1887 : 27). A aldeia persuadida era constituída de mais de 400 Bororo (cf. Caldas 1887 : 220) e poderia ter
facilmente esmagado o punhado de soldados que, apesar de bem
armados. estavam aterrorii.ados. Mas Rosa. que voltara a se vestir.
apresentou-lhes os cacique e fazia o papel de intermediário. evitando rixas que P.udessem reavivar as hostilidades (cf. Me1lo Rego,
M.C . 1895 : 196 ).
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Imediatamente após a deposiçfo das armas,
7 Bororo da aldeia pacificada seguiram com a tropa de Duarte
até Cuiabá, onde foram festejados pela populaçfo, alimentados,
batir.ados e brindados pela provínci~ por espaço de 2 a 3 meses,
para depois regreuarem para a aldeia de origem, protegidos por
uma força armada at~ o lugar onde em~arcararn e, com ordem de
virem aldear-se com todo o peaoal da sua tribo, a fim de desfrutarem da vida civilizada, na barra do Rio Prata e suas imediações
ou, na barra do Piquiri, lugares esses muito abundantes em caça e
peixe (cf. Caldas 1887 : 37).
A expedição, logo em seguida, conseguiu persuadir outra aldeia do baixo São Lourenço com 68 Bororo, que
ganharam roupas e comida e também depuseram os seus arcos
oferecendo-os aos brancos (idem p. 39-40). A intenç!o era atrai·
los pelos meios materiais mais perceptiveis aos sentidos, presenteá-los com frequencia e mantendo, exclusivamente para eles, um
estado contínuo de abundância de meios de subsistência, prolongando por necessidade a continuação da "imprevidência de que
eram dotados". com o fim de entreter relações, ganhar-lhes a
afeição. a fim de poder convencê-los, pouco a pouco, da obrigação do trabalho, até que adquirissem o hábito de promoverem,
por si, a sua manutençfo (cf. Caldas 1887 : 51 ). Continua Caldas:

•

"Bem avançada está a catequese da poderosa tribo dos
Coroados .. . A colonização do pai, pela imigração, assunto que de algum
tempo a esta parte tom sido ctúdado com zelo pelos poderes públicos, e
que tem poderosamente concorrido para a riqueza do alsumas das nossas
províncias ... (ainda não é possível om Mato Grosso). Carece, porém, de
um aumento populadonal; e se nio podemos contar com a Imigração estrangeira. voltamos os olhos para os nossos Indígena,, e com eles, que sio
nossos lrmA'os, depois de civiliza dos rasguem-se as nossas fertiHssimas ter·
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ru, desenvolvam-se as nossas indíastdas.. . E quando aulm não seja... ao
menos abandonem~e os nossos inimigos a seu estado natural ... contentan·

do-no~

em entabolar relaç6es amistosas porém duradouras que permitam
aos nossos lavradores e criadores tranquilamente as !li.las atividades··

(Caldas 1887 : 54 - grifo e parêntesis nos,,os).
Segundo o resume mui to bem Karl von den
Steinen:
••A província exultou de contentamento (com a pa·
cificação dos Bororo). Avaliaram-se os índos, com a costumada exagera·
ção em 10.000 almas, e imaginaram-se estes 10.000 indivíduos como
trabalhadores rurais e de engenho" (Steinen 1940 : 573 - parên·

tesis nossos).
O problema agora era manter as relações
existentes com os Bororo para incutir-lhes as noções mínimas
ligadas ao trabalho civilizado e à religião, tomá-los cidadfos,
conhecedores de seus direitos e deveres, com recursos pecuniá·
rios tio escassos, fornecidos pelo orçamento da província e pe·
lo poder central, pouco liberal na distribuição de recursos para
Mato Grosso, cujo número de "selvagens" era computado em
50.000, o que viria comprometer toda a obra da pacificação
(cf. Caldas 1887 : 57).
Acabava de regressar outra expedição do São
Lourenço. tcazendo 398 indígenas (entre mulheres e crianças)
que vinham ver os brancos.
..O contato com a nossa gente durante quase dois

meses do viagem habituou-os à allmentaçio da carne de gado (sem falar
do ~ que eles nio conheciam ) e até ao uso de aguardente de cana, que
delconheclam. quando era 5abido que apenas comfam certos peixes e a
carne de certos anhnais que caçavam. tanto a!lshn que durante o tempo
de suas agressões às fazenda!\ de (rtação. ~ matavan1 alguma rei. jamais
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se aproveitavam de !lua carne, não se apropriando de nenhuma. Esse costu·
me porém modificou-se e o Coroado que obrigado pela diminuição da caça
nos arredores de !IC\l aldeamento mudava-se para onde havia mais abundância, hoje, habituado à alimentação da carne de gado, procurará se manter .
obter as rezes de que carece, roubando-as nas fai.endas de criação , até agora Uvres de sua devastação . Como pois abandonar os indígenas, no estado
cm que chegamos, com a catequese, a si mesmos, a seus instintos.
(Caldas 1887 : 57-59 - parêntesis no~os).

..

ajunta-se o considerável ganho que o oficial percebe do soldado raso . o qual
é obrigado a comprar dele ou do fornecedor por ele contratado. Não só os
gêneros fornecido s pela cidade eram na colônia mais caros para o pobre do
soldado do que na cidade para o burgu&. A farinha , o feijão, o toucinho
custavam o dôbro . . Mas o presidente, ciente da situação. não poeta modificar coisa alguma, logo que adquire uma certa orientação. tem que deixar
o seu posto e quanto mais queira opor-se à administração rlám, tanto mais
rapidamente vem a sua substituição. " (Steinen 1940 : 574-575).

Os ..catequistas
As colónias militares e os Bororo ·ldo médio e
baixo Rio São Lourenço

militares" intencionavam fazer

entender aos Bororo que
"de seu modo de proceder dependia a obtenção dos

Logo após a {'acificaçlo, o próprio alferes pacificador, Antonio José Duarte, foi investido do comaq,do da colônia militar de Teresa Cristina, na confluência do Prata com o São
Lourenço, enquanto a outra colônia, Isabel, ficava na foz do Piquirí (cf. Steinen 1940 : 573; cf. Rego Mello 1895 : 94). Em Teresa Cristina, os Bororo não trabalhavam regularmente, e continuavam afluindo do alto São Lourenço, sem se prestarem a trabalho algum. apresentando-se nada menos de 3595 Bororo. sem
contar os de mais de 30 aldeamentos ainda existentes, já pacifi. cados e cujo pessoal não se havia apresentado (cf. Rego Mello
1895 : 94). Segundo Steinen, que visitou a colônia em 1888

··o alteres Duarte, diretor de Teresa Cristina. era efetivan1ente. como disserarn os Cuiabanos, o 'deus dos Coroados'.

dava·lh~

tudo o que pediam e tornou-os n1an:oios por meio desse método ll!n1ples.
que não lhe cu:oitava nada (mas muito aos cofres pt'1bllcos segundo Mello
Rego 1895 : 94) e pelo qual deixava ganhar os nego~·iantes, confornae os
çonhecldos slsten1as de cálculo. O núntero de índios. aos quais o Estado
paga por çabe\;a. é naturalmente indicado l'omo multo grande, e a i~iio

64

objetos de que precisassem. . deu-se-lhes agasalho. alimentação , roupas,
brindes e inst rumentos pata trabalho a que não se sujeitavam, pois antes
de tudo. queriam a sua liberdade de ociosos.
Se diverso fôra o sistema
seguido. o que exigiam como um direito teriam recebido como favor . Sob
o comando dos oficiais mencionados. havia na colônia de Teresa Cristina
um dest acamento de 30 praças - que mais tarde se reduziu a 25 e na Isabel
um de 20 praças. Era uma providência incispensável para conter os índios
no respeito que deviam guardar ao diretor . e manter a ordem no aldeamento. especialmente na ocasião da distribuição de mantimentos. de roupa .
brindes. etc. Todos os trabalhos de lavoura e edificação eram executados
pelos soldados,. . Qualquer medida menos refletida podia comprometer
as vantagens já colhldas com a pacificação. Convinha pois esperar e aguardar auxílio do ten1po Havia já certa ordem de interesse criados à sombra
do serviço que feridos serian1 mais uma dificuldade para a administra·
çao. . " (Mello Rego 1895 : 94-95).
Tomava-se cada vez mais desejado o influxo e a
moralização dos ..costumes bárbaros'' que vigoravam nas relações
entre brancos e Bororo da colônia Teresa Cristina. fazendo com
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que esta fosse entregue aos m issionários salesi.anos em l 894 ( cf.
Mello Rego 1895 : 95).
Já em 1888 , Steinen observa os deprimentes
"quadros da catequese" em Teresa Cristina : bebedeiras confrater·
nizando soldados. mulatas, mulheres e chefes Bororo presentea·
dos com roupas e cobertores; rapazes robustos mimados com pin·
ga e roupas pelos cuiabanos ; homens Bororo que se negavam a
plantar, embora de posse de· machados de ferro, que lhes haviam
sido dados pela colônia ; o consumo de cana e mandioca pilhados
fora de época das plantações da colônia, igualmente abastecida
pelas fazendas vizinhas; a presença de 50 brasileiros com suas
companheiras, convivendo com 200 Bororo incluindo mulheres e
crianças ; a má recepçã'o de artigos trazidos por Steinen, dado o
tratamento que haviam recebido os Bororo pelos brancos em Cuiabá; relaçõe~ sexuais entre os dirigentes da colônia e algumas mulheres Bororo; brigas de Bororo embriagados com a pinga, distribuída gratuitamente para estes, enquanto tinha que ser comprada
pelos soldados que ainda mais se irritavam por ter~m que cultivar
para os Bororo e poderem ser presos em casos de delito enquanto
nada acontecia aos ofensores Bororo (cf. Steinen 1940 : 575.
595). 9

•

Em l 890, na região do Araguaia, foi assassinadà
· a família de Manuel Inácio, em vin~nça a um delito. cometjdo
(9) As pilhagens de cana .e mandioca se deviam ao fato
de se tratar de plantas c ultivadas desconhecidas aos ~oroi:o. Quer nos pare,

.

. .

cer também que S~cinen, de uma maneira geral, é menos objetivo em sell
levantamento sobre .os Bororo do que aqtlele feito sobre os Alto-Xinguanos, deixando entrever reações afetivas negativas pelo modo com que des·
creve os Bororo. Assim . os homens não se negávam shnplesmente a plantax:
já que o c ultivo da terra era, tradicionalmente, alividade essencialmente
fentinina.
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por um feitor de Goiás que, envenenando a água de um poço,
matara quase 200 Bororo. Reavivaram-se as hostilidades, vitiman·
do a família do fazendeiro Clarismundo da mesma região, que logra ra escapar com a vida do ataque chefiado pelo Bororo Clemen·
te Jirie Ekureu, e vingar-se por meio do massacre de mais de l 00
Bororo inocentes (homens, mulheres, jovens e velhos) residentes
às margens do Roko Eiao ( cf. Hartmann - notas de campo). Todos os Bororo, furiosos pela morte de seus companheiros, retiraram-se para regiões distantes. preparando viganças e aterrorizando
os civilizados da região, que clamavam por novas providências. O
missionário salesiano D. Malan, em seus pronunciamentos públi·
cos, defendia os pobres e bons cristfos, trucidados e açoitados pelas constantes provocações d~s ºselvagens", ''falsos monstros", Bororo "assassinos e ladrões", que deveriam adaptar-se ao trabalho
pac ífico do arado (cf. Fri~ e Radin 1906 : 383 Nota 1).
Dados os grandes gastos acarretados pela políti·
ca desenvolvida pelos militares, além de sua notória ineficiência,
já que haviam eclodido novas hostilidades, o presidente.Manuel Jo- ·.
sé Murtinho entregou a colônia de Teresa Cristina à adm·i nistração
dos missionários salesianos, que foram recebidos por 300 Bororo
e 25 soldados (cf. Albisetti e Venturelli 1962 : 219). Em 1898,
por "intrigas políticas, interesses pessoais e calúnias contra os
missioná_rios" (idem p. 21 ~) ou "porque os padres de tal forma
~ incompat,ibilizaram com os índios que toda a tribo abandonou
a colÕniaV~ (Ribeiro 1970 : 78-790), os padres foram dispensados
da colônia pelo govem<?. que voltou a oferecer-lhes a.administra·
ção da .m esma em 1899. Nesta ocasifo, os salesianos recusaram a
ofertà, preferindo estabelecer-se, desta vez, em território próprio,
pr6xin10 à linha telegráfica que unia Goiás a Cuiabá e onde havia
soldados para defesa.
Os salesianos tentaram reeducar os Bororo
de Teresa Cristina para trabalhar no campo de manhã" à noite
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e, para deixar de consumir a pinga, profusamente empregada pe·
los militares, em distribuições diárias, como método de persuasfo
ao trabalho. Houve fortes reações dos índios que, em número de
100, abandonaram a colônia enquanto D. Balzola, seu diretor,
corria grave perigo de vida. Dada a impossibilidade de extirpar os
abusos da administração anterior, os salesianos aceitaram logo a
sua expulsão feita pelo segundo vice-presidente do Estado de Mato Grosso, Antonio Cesário de Figueiredo, para irem estabelecer·se, em suas novas colônias, às margens do Rio das Mortes, Rio das
Garças e Rio Sangradouro (cf. Colbacchini 1925 : 140).

Rondon e a construção das linhas telegráficas:
Os Bororo do Rio das Garças e do alto Rio Sao
Lourenço
"Quando em 1890. no início do governo republicano.
foi iniciada a construção da linha telegráfica que ligou à rede geral brasileira
Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso. foi nomeado chefe da comissão
que atuou neste Estado o então Major Antonio Ernesto Gomes C~neiro .
servindo como seu ajudante o então Tenente Cândido Mariano da Silva
Rondon ... Naquela época os Bororo eram amontoados. isto é, completamente selvagens e portanto inimigos dos civilizados, aos quais hostilizavam
. em represália às perseguições que lhes eram feitas por estes. desde a época
da descoberta do continente" (Magalhães 1943 : 154 ).

..
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Os Bororo dos vales dos tributários do alto São
Lourenço e do Rio das Garças ainda se achavam em guerra com os
civili:zados matando. em fins de 1891, três soldados dos destacamentos do Barreiro de Cima e das Bateias, colocados entio pelo
Tenente Coronel Gomes Carneiro para defesa da linha, que. naquele ano, tinha sido inaugurada de Cuiabá ao Araguaia, posterior-

mente reconstruída após a pacificação dos Bororo do Rio das
Garças ( cf. Rondon 1949 : 2S. 29). Em seus contatos com os Bororo, Rondon alimentava-os com milho e carne, brindava-os ao mesmo tempo em que se subordinava às suas decisões e práticas sociais
(idem p. 30). Encontrava-os perambulando em turmas, em expedições de caça e coleta, por um amplo território de 48.000.000
hectares, nos vales dos rios São Lourenço, das Garças e Araguaia
(idem p. 3 2). No cargo de Chefe do distrito telegráfico de Mato
Gro~o nos sertões de Leste, Rondon, apôs pacificar os Bororo
do Rio das Garças, quando começou a conseguir a amizade desses índios e aprender a sua língua, recontruiu a linha telegráfica
de Cuiabá ao Araguaia de 1892 a 1898 (id~m p. 29 Nota l ).
Nos trabalhos de exploração e levantamentos
topográficos.
"O Chefe da Comissão proibia terminantemente que
quem quer que fosse atacasse ou fizesse qualquer dano aos selvícolas, a.meaçando de prisão os infratores. Os índios espreitavam os mínimos mo~entos dos engenhdros e ~ turmas de construção e muita:s vezes os
dois engenheiros mUit,res se curvavam a ultimatuns dos Bororo, desviando o rumo de certos alinhamentos, onde os ín<los fincavam suas Oech"as
de intimação, quando percebiam, pelo rumo, que o pique iria inddir em
uma de suas aldeias .. . Assim pela bondade e pela tolerância, enchendo
de brindes os lugares frequentados pelos selvícolas, acabaram os Bororo
por se ardscar . a·entrar em contato com os acampan1entos da comissão
e a confraternizar com º" civilizados. Nun.ca mais a tnbo fez às c~rrerias
que tornavam tão perigosas as viagens de Mato Grosso, a Goiás e São Paulo,
Rio e · Minas Gerais. Qs mora·dores de Ro!lário, Diamantino, Brot•. São
llds de Cáceres e .Mato Gro~o (ant~a Vila Bela) nunca rnahl foram incomodados pelas ".batidas" que tanto temor e tantos prejuízos materiais .de
·vida lhes causavam tais Incursões dos Bororo. Os dois ~randes militares
haviam assim ·estabelecido as ba-ies verdadeiramente sólidas sobm as quais
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as gerações futuras e as futuras-organJz.ações dos Serviços de Proteção aos

fudlo1 deviam construir a obra humanitária de aproxJmação e incorporação
do Índio à Ovillr.açio .. (Magalhães 1943 : 154-1 55).

Rondon entrara em contato amistoso com um
grande chefe Bororo, Cadete, da área do Rio das Garças, que lhe
valeu a boa receptividade por parte dos Bororo durante a construçfo da linha telegráfica de Coxim, antiga colônia militar do Taquari ou Beliago, estabelecida em 1862, a São Lourenço. A obra
era difícil e começaram as doenças (impaludísmo), deserções e
mortes dos membros da expe.díçã'o (cf. Rondon 1949 : 24, 26).
Rondon pediu a ajuda dos Bororo <ta área. que, desde o início da
construçã'o frequentavam, em pequenas turmas, os acampamentos
da expedição quando, em março de 1901, apareceu o chefe Baru,
no acampamento do c~rrego Curugugwa Barádo, acompanhado
de mais de 120 índios entre homens, mulheres e crianças. Logo
depois, apareceu o chefe Oarine Ecureu, em companhia de mais
150, no acampamento Cugaru boreu. o·s Bororo fizeram

..

"a derrubada e limpeza da picada em troca de alimen·
ração diária suficiente para eles e as [amflias dos que fossem ~ignados para trabalhar. Para não romper-lhes bruscamente os hábitos. propi.lt qJJC só
· fosse aproveitado no serviço .diário o número de índios de que ~fetivamen

te precisássen1os. Cada dia o cacique designaria a turnra de trabalhadores
em substituição à quem houvesse estado de serviço no dia anterior. Semelhante regime contribuiria paro que eles não delxasse1n de se entregar às
mas prediletas caçadas e economizanà os viveres existentes. que não da.dé!m
para muito tempo, se tivésSemos de alimentar tanta gente todos os dias ...

Dei ao cacique uma cometa, que foi entregue a um índio por ele designado para os toques que, segundo combinan1os. seria1n dado11 de n1odo que
ele julga41SC mab percept ível aos ouvidos de sua gente... con1 a con <tção.
porém, que o cacique me fez sentir. de ser a turma deles Bororo dirigida
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por mim pessoalmente. acompanhado dele cacique, e dos outros fndlos
oficiais do seu estado maior'' (Rondon 1949 : 27-28 - grifos nos-

sos).
Rondon conseguiu conter igualmente o controle absoluto sobre seus homens, além de uma feliz coincidência em
poder medicar um Bororo, atacado por uma onça preta, que logo
se restabeleceu, tornando possível a convivência entre soldados e
Bororo durante um período de três meses, dois dos quais dedicados a dirigir, pessoalmente, a abertura de picada, por ordens feitas
em língua Bororo (idem p. 27-28). Apesar de alguns Bororo terem
apanhado sarampo. em Coxin1, epidemia, que se alastrou pela tribo com grande número de mortes, nã'o houve hostilidades contra
Rondon. Retiraram-se pacificamente para a aldeia de Kejari, a fim
de cultuar os ossos dos seus mortos, longe dos brancos (idem p.
31Nota1).
A instalação das missões salesianos: a pacifica-

ção defmitiva dos Bororo do Rio das ·Garças e
do Rio Ba"eiro
No ambiente de vingaças destes anos, não admira que os Bororo tivessem tido intenções de matar os missionários, que apareceram em seu território, em janeiro de 1902, para
fundar a colônia do Sagrado Coração, às margens do Rio Barreiros , numa localidade denominada Tachos, muito frequentada
pe.
los Bororo. Só em agosto do mesmo ano, apareceram·•.em termos
amigáveis, armados, e encabeçados
Meriri Okwoda, chefe mais
tarde batizado com o nome de Joaquim (cf. Albisetti e Venturelli
1962 : 220.22 t).

por
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.. A zona habitada por eles tomou-se a.~sim livre de periaos e nela stll'airam e surgem importantes fazendas e centros dcmasráftcos
como Guiratinga, Poxoreu, Torixoreu, Barra do Garças. Tesouro, Alto Araguaia, Alto Garças .. . Os índos do planaJto. com o passar dos anos, estabeleceram-se nas duas florescentes colônias salesianas de Sangradouro e dos
Tachos onde frequentes são também as visitas e estadas temporâneas de
muitos Bororo do Pogubo, bacia do São Lourenço. O centro de Tachos
transferiu-se mais tarde para o Meruri , a poucos quilõmetros de dlstân~ia"

(Albisetti e Venturelli 1962 : 22(). 221 ).
A colônia de Tachos, ou Sa~ado Coração de Jesus, distava 75 léguas de Cuiabá, tendo como moradores permanentes 200 índios, visitados, anualmente, por outros 60 grupos de
Bororo. Cultivava-se o milho, o arroz, a mandioca, videiras, algum
café, hortaliças e frutas. Havia uma escola com 3 5 meninos e 26
meninas, e urna banda musical de 30 instrumentistas (cf. Missioni
Salesiane 1925 : 72).
Em 1904, foi fundada a Colônia Imaculada,
perto do rio das Garças, a 10 léguas -do Sagrado Coração e 85 de
Cuiabá. Eram de l 00.120 até 200 Pororo. Cultivava-se milho,
mandioca, cana para rapadura e videiras. A escola tinha 30 meninos e meninas, e ensinava-se a fiaçã'o e tecelagem às jovens do se. xo feminino.
Finalmente_ em 1905, foi fundada a colônia São
José, no rio Sa~gradouro, entre Cuiab~. da qÜal dista 50 léguas,
e Tachos, da qual dist.a 25. Foi aberta p~ia formar, no lugar, um
depósito produtivo de mulas, c.avalos e gado necessário· às colônias, e para receber famílias de Bororo já civilizados. Tentou esta_belecer-se, em fins .de 1907. .uma quarta cofônía, a de Palmeiras,
visando estender a obra aos índios da sudoeSte. que acabou sendo
fechada em 1919-1920 por causa de um assaJto e o assassinato de
um missionário (idem).
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Em 1908, o presidente do Estado. Cel. Genero-

P. L de Souza Ponce confiou aos missionários a tarefa de pacificar alguns núcleos de Bororo, que saqueavam e ameaçavam as
pessoas das localidades denominadas Brilhantes e Buriti, a fim de
ret~-los em núcleo estável ou chamá-los aos serviços das missões,
prestando assim um bom serviço para todos. D. G. Balzola conseguiu impedi-los de realizar seus planos de ataques em uma de suas
numerosas viagens para as aldeias Bororo passíveis de serem alcan·
çadas, eom as consequências desejadas: que os índios constituis-sem, o mais rapidamente possível, mf'o-de-obra para missionários
e fazendeiros, deixando incólwnes os numer~sos garimpeiros, que
em. procura de diamantes, aftuiam nesta época à bacia do rio d:is
Garças (cf. Colbacchini 192S: 133-134).
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Os Boioro residentes nas missões foram persua-

didos pelos salesianos a desenvolver trabalhos agrícolas e manufatureiros do branco, recebendo bonus diários, alimentos ou objetos. Os frutos das atividades eram administrados pela missão, e cedidos como pagamento do trabalho ou por bônus. Os homens Bororo dedicavam-se também às lídes com o gado, faziam viagens a
Cuiabá pára abastecimento com os carros, derrubadas e trabalhos
de carpintaria, ·dando nítida preferência a estes últimos. As mulheres fiayam, teciam algodlo e costuravam (cf. Colbacchini 1925
: 145).

Os bens obtidos pelas missões eram redistribuid~s para os vlsi.tantes de outras aldeías (idem p. 137).
·
.

· Subordinados a uma ne>va fonna de a.utorldade
e a u~ .regime de trabalho desconhecido, os Boraro .deixaram·de
fuer. a guerra seja ao branco, seja aos seus inimigos trib'ais cada
vez mais agressivos tais como os Kaiapó e os Xavantes. Os pri:.
melros exerciam forte presslo na 'rea do Piquiri, enqu·anto os
.últimos invadiam áreas da margem esquerda do rio das Mortes,
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ambas áreas tradicionalmente pertecentes aos Bororo (cf. mapa
de Colbacchini e Albisetti 1940). Dada a sua inércia bélica em
consequência da intervençfo missionária, os Bororo acabaram
sendo alvo de constantes investidas por parte dos Xavantes, ini·
ciadas em 1907, nos Tachos, que embora revidadas pelos Bororo
por sua própria conta, se estenderam até 1935, com um saldo de
7 mortos ( 6 Bororo e um civilizado) (cf. Albisetti · e Venturelli
1962 : 702).
Não eram poucas as divergências entre os Bororo dos Tachos com relação à aceitação ou eliminação sumária dos
missionários, acarretando, entre outras coisas, insubordinação às
determinações dos chefes, retaliadas por envenenamentos, para
garantir a paz das comunidades, e saídas de Bororo para aldeias
que estivessem f~ra do alcance dos missionários (cf. Hartmann notas de campo sobre Cadete e Clemente Jirie Ekureu).
E nã'o faltavam mais problemas. As epidemias,
que aumentaram a partir do côntato direto, acrescidas dos ataques dos Xavantes, principalmente, quando acarretavam mortes
entre os Bororo, eram um forte argumento a favor dos oponentes
ao regime estabelecido pela aliança da facção "pró-missionários",
encabeçada por Meriri OtoduiiJ ( Uke /wagu Uo - iebio}, o grande
chefe Paiwoedo, "dono dos missionários", pois, foi nas terras de
urr1 dos seus parentes que os missionários resolveram levantar o
primeiro acampamento em 1902 (cf. Albisetti e Venturelli 1962
: 220-221). Nabure Kurireu foi o chefe da expedição que perseguiu os Xavantes, que mataram Agostinho Adugo Kijagu e Teodoro Bokwadon·reu, acl,lSando Colbacchini de ter sido o responsável pelo acontecido, pelo que se afastou tempOfariamente da
missã"o com um grupo de Bororo (cf. Hartmann - notas de campo). Também Major lka Okwoda fez com que todos os Bororo
abandonassem. temporarian1ente. a missão, depois de atritos com
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seus diretores, entre os quais, a critica, por parte destes últimos
pelo fato de ter sacrificado um filho recém-nascido. Observou-se
também que grandes personalidades do mundo tradicional, que tinham feito amizade com Rondon, e não concordavam com o regime missionário, preferiram sair, para morrer fora do seu alcance
(o chefe Cadete, Tot6, ambos ·'xamfs das almas", Eugenio Adugo
Cereu, Major lka Okwoda, Joaquim !pare Ekiga, "bari" Bonito ).10 Já Marido Akiri {Ekareu), Luís Carlos Kiege Etore
("feiticeiro"), Okoge Eceba, Artur Ora Jokiwu ("feiticeiro"), Jofo
Garimpeiro e Meriri Otoduia morreram em terras dos salesianos
(cf. Hartmann - dados de campo). l
Além das tensões internas e das ameaças dos
Xavante, nã'o deixaram de surgir obstáculos, por parte do próprio
governo, em função de uma visita realizada às missões salesianas
por Rond~n. que fez uma série de acusações, infundadas ao ver
dos missionários (cf. Colbacchini 1925 : 144). Segundo Magalhães :
"quando visitada (a missão Sagrado Coração) em 1911
pelo Gal. Rondon, que fôra o primeiro a manter relações pac íficas com aqueles índios, sua situação não era muito superior à das colônias do alferes
(de Teresa Cristina). Todo o antigo território dos Bororo de Garças fôra
doado à missão e constituía um latifúndio, onde o índio vivia na condição
de agregado . AIÍ também as crianças haviam sldo tomadas aos pais e isoladas para receber educação especial , fora das influências gen! ílicas dos
adultos. Os índios n1oravam em çasas evidenten1ente inferiores àquelas
que eles construiarn en1 suas rnatas. A ·aldeia tradicional, de fonna circu·
lar . . . dera lugar a uma rancharia arrt1ada onde era impossível operar a

(10)
O "xatnã das almas" representa um intermediário entre honu~n s e as aln1as dos 1nortos. Já o "bari .. recebe "espíritos da
natureza .. (de plantas . de anhnais. de peixes, diferentes daqueles ocupados
pelas almas dos 1nortos) enquanto o "feiticeiro" é o conhecedor de plantas ,
que podem ser utilizadas sob a forma de remédios ou venenos.
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antiga oqanização sodal Bororo. Sob a dlreçio dos mi1slonárlo101 ínclos
Integravam-• u economia rellonal, produzindo nas roças da Missão e sen·
do
aluaadot aos fuendelros vlnnhos.. (Botelho de Magalhães

si l:ile il poter pensare ad un villa,,,gio <l selvaggi senza questa capanna centrale ; e ci sem brava pila facile che essi abbandonassero la missione a questo

1942 : 118-119 cf. Ribeiro 1970: 79).

loro inviola bDe recinto . .. Quando ci sarà dato di poter tog]iere di men zo

Os Bororo do rio das Garças e do alto Slo Lourenço haviam entrado, pómeiro, em·contato com Rondon, em um
~e de trabalho viável com os pre4?eitos de sua.própria organiuçlo sócie>-política: ordem dadas n{l sua língua·, e transffiitidas
por seus .P r6póos chefe~;. paiâ átividades de derrubada·e transporte (carregamento), que nlo interferiam na continuidade das formas tradicionais de óbtenÇão de recursos nem com a Qrganização
das missões,
das fonnas de autoridade. Com o estabelecimento
. .
.
houve reações por parte de facçõ~~ de Bororo, principalmertte. aquelas que haviam se aliado a Rondon, comandadas pelo chefe
Cadete, pois o regime de trabalho mis'!ionário, despreundo totalmente a organizaçfo tradicional retirava toru. autoridade dos chefes tradicionais no tocante .à .reálizaçf~ ou nfo da guerra, à ocupaçfo do terót6Jio e à construção da aldeia. Além. disso exigia
atividades produtivas tradicionalmente fémininas ao homem - o
trabalho da roça - e atividades trádiclon~ente m~ulinu à
mulher - a fiação e a tecelágem,. E numa súmula de tudo i$to,
havia, por parte dos nússionátjos $aleSianos, a campanha acirrada
contra o funcionamento da choupana central ou Bai Màna·Gejewu
( Bai), o foco de toda a vida wlítica tradicional, campanha ~sta.
patente neste desabafo missionário:
.
.
..La scena ptu bella pero accadc al S.
nella IJOYe·
na deli' lmmacolata: t costume di quesd lndll, scdve
D. Colbacchlnl; erige,
.
re ne1 meuo dei vlllaal una capanna piu grande deite altie, che chjamano
Baemanaaeggeu o Bahlto la quale non ~ altro che un temf.40 dei demonio:

ªªº"'

lo non Mprei ctúamarla con altro. nome. Con cuo"' trlsto ed opp"'sso noi
la vedevamo !Ompre frequentata, o pregavamo U Slgnore che si dejnasse ln
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un giorno non lontano e stirparla dalla Missione. Per altro ci pareva impos-

a noi questa capanna ? Alia sera dell' antivigilia delta festa . . . mi vienne

r

ispirazione di proporre agll indi la <istruzione della capanna . . . . .

Missioni Salesiane 1925 : l 05).
A pressfo contra o Bai, além de representar a
eliminação do lugar de reuniã'o do conselho de homens da aldeia
.
'
significou também uma tentativa de erradicacfo de práticas sexuais e cerimoniais com ele associados, da própria moralidade tradicional. Daí as críticas às "aredo baito" (mulheres associadas à
casa-dos-homens), condenadas, em termos da moral cristã, além
de proibições de cantos e cerimônias, que organizados fora e dentro do Bai, estimulavam horários e atividades pouco convenientes
à liturgia e política ~conômica dos missionários. Em termos mais
amplos, uma das estratégias preferidas pelos missionários no seu
processo de "catequese" ou mudança cultural dirigida foi representada pela ingerências no arranjo arquitetônico das aldeias que
sabemos estfo profundamente ligada às suas formas de sociabilidade tradicional. No caso dos Bororo das missões daquela época,
a aldeia, tradiciona1n1ente circular, passou a ser substituída por
um arranjo por fileiras. rompendo-se, com isto, o cenário visual
associada às tradições, um grande · Bai visível a todas ~s choupada . ald~ia circularmente dispostas ao seu redor, inger~ncia esta que·
representa um modo radical de· impedir o aprendizado, por parte
dos mais jo\tens, das atividades cerimoniais mais caras. Isto ajudava a liberá-los para a educação em internatos, visando eliminar-lhes as "superstições" e os "demonios'' respeitados nas casas de
seus parentes da aldeia (tan1bém cf. Lévi-Strauss 1955 : 228).
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Os Bororo independentes do alto rio São Lou-

renço e do rio Vermelho e uma volta a Teresa
Oistina
Em 1901. Cook chegou ao rio Ponte de Pedra,
cêrca de 45 milhas norte à sua _junção com o rio Slo Lourenço,.a
um lugar chamado Tadaremana Paru, onde havia uma importante
aldeia de Bororo independente, que mantinham relações amistosas com wn Sr. Antonio, que morava no....lugar (cf. Cook 1908 :
49). Constava de 30 casas dispostas em círculo, em volta de um
Bai. Os Bororo viviam à base de pescarias e caçadas, utilizando arco e flechas, da coleta de tubérculos, cocos e palmitos, além do
cultivo incipiente do milho, desconhecendo o sal .e a canoa. Com
pouca roupa, adornavarã1-se e pintavam-se em moldes tradicionais
(idem p . 49-61).
A área de perambulaçfo dos Bororo de Tadaremana foi povoada apenas em 1914, quando as novas descobertas
de depósito diamantíferos atraiu grandes contingentes de garimpeiros de Goiás, São Paulo, Norte e Nordeste, que se infiltraram
pela área dos formadores do rio Sã'o LOurenço (cf. Montene·g ro
1963 : 3). Até este ano, a área funcionara como refúgio para os
Bororo saídos das missões, que se distribuíam pelas várias aldeias
Bororo existentes às nla rgens dos rios Vermelho. Jarudore e Pobore , defrontando-se. após 1914. con1 faiscadores, além de realizarem visitas de escambo com os habitantes de Rondonópolis e
Guiratinga.
Em janeiro de 1905, Fric
,
. visitou a colónia militar Teresa Cristina, após a expulsão dos salesianos em 1898, cuja
curta estadia não deixara de ter alguma influência sobre os Boro-roque nela moravam:
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"Before (antes dos salesianos) the Bororo5 woutd

often come to the Famnda to work . Therc were scncrally 30 to 40 men
and l to 3 women (amdá~) of whom they were jealous. Now 5 to 6 men
come and 30 to 49 areidás, and before they enter the villase the chieftaln
introwces the women passlng from one to the other, ..esta areida 6 casada;
esta' solteira, outra solteira etc." (comentádo do Sr. Yucudelara, dono de
uma fazenda nos limite~ do território Bororo cf. Fri~ e Racln 1906 : 382).

Em 1905, a colõnia havia sido mudada para outro lugar 3 milhas a jusante, dada a construçlo de uma nova linha
telegráfica e uma estrada de 8 a 1O m de lar"'1ra, que a acompanhava, cortando o território Bororo (idem p . 383). Teresa Cristina , a 150 m do rio, consistia da casa do "Diretor dos lndios Ct>
roados", ~ora o Capitf'o Maior. cuja mulher era viúva de Duarte, Maria "Rainha dos Bororo" (talvez uma aredo bllitol 1
encontrada por Steinen em 1888), além de 5 choupanas enfileiradas, feitas de adobe e cobertas de palha, ocupadas por mestiços e
uma família Guató, além da casa do Inspetor da linha telegráfica
(idem p. 383). Frente à casa do Diretor, um grande banan_al plan·
tado pelos missionários, e mais adiante, a "Catequese", um Bai
que , com exceção à regra, tem a forma redonda e um diâmetro
de 5 m, circundado por 6 casas. habitadas pelos Bororo do Capi·
tã'o Duarte. num total de 100 almas (160, pelo censo oficial),
que tinham suas próprias roças e trabalhavam na roça coletiva
da Colõni'a. plantando núlho, mandioca , cana de açúcar e_arroz
juntamente com os soldados que, nas ausências do D_iretor, Manoel Canavarões, começavam a hostilizar os Bororo. A política de
Canavarões visava atrair os Bororo do rio Vermelho, a ftrn de tornar mais populosa a sua colônia (idem p. 3 84).
A caminho de Kejari, Fric passou por uma aldeia de Bororo cujos homens trabalhavam na Íiizenda do Sr. Tuni~

(1 t)

Vide adiante, Nota 32.
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co Mariano, do outro lado do riacho que, no meio de suas atividades cerimoniais, prote.stavam contra a presença do pesquisador. Este foi apoiado apenas por um único chefe, que havia vivido
com Bororo domesticados e tinha servido\s forças armadas (idem
p. 385).
No Kejari, Frié encontrou outro chefe que relatava aos seus subordinados a viagem que fizera para Cuiabá nos
seus mínimos detalhes, o que havia caçado, o que lhe parecera curioso notar qu.ando estav~ na cidade, as trocas que ·fizera do seu
arco, flecha e ornamentos de penas por uma faca, um machado.
Estimulou-os a trocarem as suas próprias armas por coisas trazidas
por F ric ( cf. F ri~ e Radín 1906 : 3 85 ).

E1n conclúsa-o, a partir de 1901-1902, os Bororo do médio e ai to rio São Lourenço não investem mais contra os
brancos, os prim·eiros retidos pelas colônías militares, os últimos
tentando obter objetos e ferramentas do br_anco. se.ia pela presta-.
ção de serviços nas fazendas, seia oor trocas. Já os Bororo do rio
das Garças, rio das Mortes e rio Araguaia estavam, definitivamente, sob o controle dos missionários salesianos.
IV) Período 1910 - 1981 :Esboço de um panorama -geral e a política inditenista

80

A República. ron1pendo os quadros conservadores dentro dos quais se mantivera o Império, désencadeou um novo espírito. valorizando a fase de prosperid~de material. estimulando especulaçOes. negócios arrojados, e a ambição do lucro. até
certo ponto freados pelas convenções do Império (.cf. Caio Prado
Jr. 1972 : 207-209). O capital estrangeiro subvencionava o gover·
no central bem como particulares em negócios como estradas de

ferro, e-mprêsas de mineração, linhas de nJve&açl'o, estas últimas,
ein plano internacional, indispensáveis à obtenção de ml'o-de-obra imigrante (idem p. 209). A intenslflcaçlo da lavoura cafeeira também foi subvencionada por capitais estrangeiros enquanto
florescia o comércio internacional de outros pr.o dutos brasileiros
muito éxportados tais como a borracha, o cacau, o mate e o fumo
(idem p. 21 O). Dada a instabilidade da mio-de-obra dos trabalhadores .livres, e dada a baixa densidade d~mográfica d·as regiõe$ de
cultivo e exploraçfo de recurs<>s naturâls, instituiu·se retê-la por
dívidas e por meio do pagamento de salários muito baixos (idem
p. 212), técnic~ igual~ente usada nas relações entre patr(Ses brancos e mio-de-obra· assalariada Indígena até aos nossos dias (Cardoso de Oliveira 1964 : 92-93). Pela imigração, iniciou-se a divisfo
da terra em pequenas propriedades, principalmente no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná enquanto, no resto do país,
continuavam predominando os grandes latifúndios monocultores,
excetuando áreas de expansão econõmica e terras, ocupadas por
p0sseiros sem qualquer titulaçfo (cf. Caio Prado Jr. 1972 : 253).
Por outro lado, dada a disporubilidade de mão-de-obra numerosa
e de baixo preço, foi po~ível desenvolver a indústria brasileira a
partir da produç-ã o local 40 algodão, principalmente em Sã() Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, zonas favorecídas pelas
riquezas a~vindas do café e pela mão-de-obra imi~r_ante. Este surto foi ativado pela guerra 1914-1918, qUando também aumentou a
exportação brasileira de carnes a partir do Rio Grande do -Sul,
cujos rc=barthos se encontravam no Triãrtguío Mineiro, Mato G_ros.
"
soe Goiás _(idem p. 259, 261·262).12
(12) - lt peste surto que se insere a tenfatlva do em-

.
preendhnento QbUs, Instalado nas terras dos Bororo
.

~

.

Campanha, v.lsita_dos pQt Koslowsld em 1894, e pêla Combsio Rondon, em 1906.
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Os produtos manufaturados eram produzidos
no Brasil, dispensando assim as importações, tornando-se um elemento indispensável à economia nacional , principalmente após a
II Guerra, com o advento das indústrias de base e da extração de
minérios, controlados por grupos financeiros internacionais (Caio
Prado Jr. 1972 : 268-269).
O surto de industrialização correspondeu à
consti~uição e ampliação de mercados internos, em resposta ao
crescimento populacional e à elevação do seu padrão de vida,
pririci'palmente no setor sul do país. O progresso tecnológico dos
transportes e das comunicações po~ibilitou o acesso às grandes
massas de artigos e idéias, até então desconhecidos, .reativando
por sua vez a produção agrícola, cada vez mais diversificada, para
fazer frente às novas solicitações do mercado consumidor. Isto
priJ\cipalmente no sul do país, onde se verificou um surto de urbanização, que acarretou altetações do aparelhamento comercial
. .
. . .
depois de 1930,. quando deÇafam os· preços ·dos produtos export~dos pelo Brasil (idein ~ap. 26 ).
· N.o toca!1te. à. agricultura, prosseguiu a expanstro geográfica. da . ocupação rural, coin base nos tradicionais métodos da agricul tµra itinerante. alcançaDdo sempre novas· terras
enquanto abandonava solos depauperados, desfalcando assim as
reservas de matas e sólos férteis. · No Mato Grosso·. prosseguiu o
avanço de frentes agrícolàs, principalmente. ilQ sul, provindas
do oeste de São Paulo e noroeste· do Parai~á. (ide1n p. J35). Contudo. dada a riqueza de suas pastagens, este Estado enveredou
pela intensificação das exportações de ca~ne. em boa parte iuna
substituição da agricultura em terras esgQtadas e · de· baixo .rendin1ento pela pecuária. baseada en1 pouca mã0:-de'-obr~ barata e
exigindo un1 n1í.n imo de inst~áções (idern p. 337-338.}. ÓUfán- ·
te a Segunda Guerra as grandes exportações
.carne. que se· des~
tinava1n a abastec.er o 1nercado íiltcrnacion~tJ. acarretararn
.
. .a.exten-.

.

.

de

82

.

são das pastagens inclusive por terras boas, antes ocupadas pela
agricultura. acarretando a rarefação da população, e posterior1nente, a decadência e expulsão da população local, que já não
encontrando meios suficientes de subsistir pela lavoura, acabou
por aglomerar-se em volta dos centros urbanos (idem p. 338-339).
Após 1964, houve florescimento de grandes empreendimentos agro-pecuários, estimulado pela política de incentivos fiscais preconizada pelo governo federal, acarretando, na década de 70, graves conflitos entre fazendeiros e grande massa de
trabalhadores, que oriundos de Goiás e do Nordeste, sem terras e
sem trabalho, em estado de penúria e endividamento junto aos patrões, contestavam a ordem vigente.

Primeira fase: 1910-1940 - A institucionaliza·
ção do Serviço de Proteção aos lndios pot Ron·
don
Desde a época em que construiram as linhas telegráficas que integraram o estado de Goiás ao estado de Mato
Grosso, Rondon foi movido por convicções filosóficas do positi·
vismo de Augusto Comte, tentando imprimir à tropa sob seu comando, os aspectos construtivos necessários ao advento do estado
positiv·e (cf. Ribeiro 1976 : 133).
..Ron don ten1 seus prin1eiros contatos com os índios e
os coloca, de imediato, sob a proteção das tropas que comanda. Assin1 consegue a pacificação dos Bororo de Garças que constituíarn até então, sério obstáculo iis co1nunicações entre Mato Grosso e Goiás e. ao n1esn10 tempo,
etan1 víti1nas de cruéis trucidan1entos. Ent seguida. depara ou vai de encontro aos re111ancsrcntcs dos Guaná. dos índios Cavaleiros , dos Ofaié. dos Pa•
resí~ fazendo cle1nart·ar suas terras. assegurando-lhes trabalho nas ohras de
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construçlo du Unhas telcará8cas, lnstruçio e amparo de que careciam pa·

n sobnMYer". (Ribeiro 1967 : 134).
Amadurecendo por seus empreendimentos como militu, engenheiro, geógrafo, humanista é indigenis.t a militante, ao desbr~r 01 sertnes do noroeste de Mato Groao em 1906,
~ou ~ exigir quo u populaçnea indígenas desconhecidas que en·
contrasse na reglfo fiquem aos seus cuidad<>s a fun de evitu que,
mais uma vez, a penetração em um território novo fo~ acompa·
nhada de calamidades e cruezas contra aeus ~bitantes indígenas
(idem p. 135).
O problema mais gfave de Rondon sempre f'Ora o de conter os seus soldados:
ºGente aliciada da população ser.tancja acostumada a

matar índios com a natur.Udade com que se abate caças, nlo podia concehct' que devessem ser poupados, mesmo quando atacassem . Vinham sugestionados pelas C$tÓrlas de massacr~s• .ouvidas através de toda a zona .pioneira, cuja populaçfo vivia em guerra com· aqueles· mesmos ínc.los ... Os
índios, por sua vez não pocl~m encarar

1

invasão indlsfarçá\'el do seu

território senão como um ato hostil .. (Ribeiro i 976 : 139).13

(ll) - ..Os poaieiros. na sua maioria,
. . ou ouviram falar

ou conheceram pessoalmente o Marechal Candlcto Mariano da Silva Ron-

don. Alg~s manifestam certu dúVfdu a respeito dO So.U espírito humanltá·
do com ·t>ae no seu modo duríssimo de lidar C:oni .tropi. A .~peito de
sua atltudD peta com 01 fn<101. lhes explicam: hostWui ó índio ora jogar a
perder o trabalho dele; ele precisava do índio de qualquer jeito. Era mais
fácil para ele fuzilar um praça do que hostilizar.o índio e colocar a tribo to-

a

da contra ele ... •• (Thletiot 1980 : 57).

Tratava-se pois de controlar a eclosão tradicional de hostilidades por um novo padrão de conduta ínterétnica
consubstanciado na famosa legenda "Morrer , se preciso for, matar
nunca", cu.ia aplicação nos difíceis momentos da pacificaçl'o de
tribos indígenas das mais variadas, acabava possibilitando a confratemizaçã"o e a abertura aos brancos de suas aldeias e territórios
(cf. Ribeiro 1976 : 143).
O desenvolvimento dos transportes pela abertura de linhas telegráficas, ferrovias e navegaçã'o a vapor, durante
os primeiros anos da República, comprometeram definitivamente
as últimas possiblidades de sobrevivência autônoma de muitas tribos índígenas (cf. Ribeiro 1970 : 127). O acirramento dos conflitos interétnicos (a construçã"o da estrada de ferro entre Tieté ,
Feio, Peixe e Paranapanema ; o devassamento do território dos Botocudo, nas matas do sul do rio Doce ; a imigração de alem[es e
italianos para as matas de araucárias do sul do país, invadindo as
terras dos Xokleng) e uma intensa campanha pró-índio em centros urbanos, tomaram cada vez mais inviáveis as chacinas e ou.tros meios drásticos de dar soluções ao problema, dividindo a opinião pública entre "românticos" e bugreiros", cu_jo meio termo
foi alcançado pela posição de Rondon , que tentava esclarecer as
verdadeiras condições de penúria a que tinham chegado as ~pu·
lações tribais face às ·formas caóticas de interação com o branco
(cf. Ribeiro L976 : 145).
Em resposta à dívul~ação .dos feitos de Rondon,
formou-se um movimento nacional, em 1910, que culminou çom
a institucionalização do seu Serviço de Prot~ã'o aos lndios, baseado no princípio de que este órgfo deveria ser eminentement.e
auistencial, protecionista e nfo catequista, já que o proselitismo
caberia à iniciativa privada; no princípio do respeito às tribos indígenas como povos, que tinham o direito de se realizarem, coo-

-
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servar sua individualidade, professar suas crenças; no princípio
de que a proteção se deveria dar em seu próprio território, em
respeito à sua organizaçã'o trib~; na proibiçfo do d~smembramen
to da família indígena; no princípio da "plena garantia possessória", de caráter coletivo e inalienável, das terras que ocupam,
como condição básica para sua tranquilidade e desenvolvimento;
no princípio de assegurar a cada índio todos os direitos decidadadão comum, levando-se em conta na atribuição dos deveres, o
estágio de desenvolvimento social em qu~ se encontrava e embora
o índio tenha o direito de viver segundo os seus costumes tradicionais, abrir-se-iam perspectivas para seu desenvolvimento
natural e progressivo (cf. Ribeiro 1976: 146-147).
A atuação de Rondon abriu imensas regiões,
que puderam ser ocupadas por agricultores, coletores, criadores e
garimpeiros, brasileiros e imigrantes, sem a repetiç~o de hostilidades por parte de seus antigos donos, os índios, que passaram a viver em volta dos Postos Indígenas estabelecidos em pequena porção do antigo território tribal (cf. Ribeiro 1976 : 149).
Achara-se pois . uma alternativa às práticas de
extermínio, propostas por· Von Ihering, em defesa dos imigrantes
alemães. duramente atacados pelos Xokleng (cf. Ribeiro 1970 :
130-131 ), de certo modo endossadas por D. Malan. que. defendendo os cristãos e condenando seus Bororo, se propunha transformá-los em civilizados, para que não tivessem que sofrer o merecido castigo da sua extirpação, já que só atormentavam os cristãos, que trabalhavam para o progresso.da .nação.
Com Rondon à frente·· do S.P.I. a diretriz n~o
era
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" transformar o índio . os seus hábitos. os seus costu·
mes. a sua n1entalidade . por uma série de discursos. ou de ·lições verbais. de
prescrições. proi bi<;ões e conselhos 1t ai corno o bservara nas missões dos

salesianos quando Rondon reviu os Bororo em con<lçõos ao seu ver mals
precárias do que quando os encontrou autônomoa); conta apenas mdhorá-lo, proporcionando-lhe os meios, o exemplo e oslncentlvosln<lretos para
isso: melhorar os seus meios de trabalho, pela Introdução de ferramentas; as
suas roupas, pelo fornecimento de tecidos e dos meios de usar da art4' de
coser, à mão e à máquina; a preparação de seus alimentos. pela introdução
do sal, goroora, dos utensílios de ferro, etc.; as suas hatitações; os objetos
de mo doméstico, enfim, melhorar tudo quanto ele tem e que constitui o
fundo mesmo de toda existência social. E de todo esse trabalho, resulta que
o índio toma-se um melhor ín<lo, e não um mísero ente sem classificação
social poss.ível, por ter perdido a civilização a que pertencia sem ter conseguido · entrar naquela onde o queriam levar" (Horta Barbosa,

L. 8 . 1923 .. Pelo índio e pela sua Proteção Oftcial" Cf. Ribeiro 1970
: 140.141 - parêntesis nos50s).

l! possível considerar as idéias de Rondon como
uma das expressões de novos interesses e valores ligados à nascente burguesia industrial, concentrada nas zonas demograficamente
mais populosas dos centros urbanos do sul do país, principalmente porque, embasadas em um evolucionismo unilinear, e valorizando a moderna civilizaçfo industrial como o "melhor" estágio possível de --ser atingido pelos índios, propõem, como prática indispensável e prioritária, o fornecimento a estas populações de recursos materiais (roupas, instrumentos de ferro, remédios e meios de
instrução), no contexto de wn processo de industrialização que,
para seu fortalecimento, dependia da conquista de novos merca·
dos internos para seus produtos manufaturados (têxteis, alimentos, instrumentos de ferro). Implícita está a·ídéia de que as técnicas do civilizado, sistematicamente oferecidas ao índio, poderiam
induzi-lo a alterar os seus valores sociais.
Sabemos que a mera difusfo de traços de cultu-
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ra material de uma para outra sociedade nem sempre\garante a
transmissfo de idéias e concepções com eles aisociadas no seio do
grupo doador, e que qualquer grupo r~ceptor reelabora, em termos do seu próprio sistema de valores, aquilo que lhe advém de
fora. Além disto, a pr6pri_a distribulçfo de bens está sujeita a um
sistema de autoridade, imposto pelo branco, que por mais amistosos que 1ejam os m~todos;irttplica sempre na sujeição política dos
líderes indígenas, e consequente inviabilidade para um real respeito aos costumes e uadíçGes tribais. Contq_4o, existe um valioso aspecto que merece ser retido: o de· que, dada a irreversibilidade do
processo de expansfo da sociedade brasileira, o governo central,
incólume às pressões dos diversos griipos locais, tenha como direito e dever inalienáveis assistir e proteger as populações indígenas, para que se lhes dê tempo para uma adaptaçfo gradativa à
sua nova situação. O 6rgfo protetor deve, pois. conciliar as exigências muitas ve:zes antagônicas .entre comunidades indígenas e
brancos, em áreas rurab, distantes dos controles oficiais. Por outro lado, a assistência dada pelo tutor tem, como corolário, a dependência do tutelado, o que evidentemente toma arriscada a sujeiçfo a um tutor, o pr6prip gov:erno federal~ quando este for levado a não respeitar os princípios da tutela propostos por Rondon.

Criou-se uma org~zação administrativa que,
visando cumprir os princípios·estabelecidos, trabalhava no sentido ·
de garantir aos índios a posse de suas terras e c~ntrolar as suas relações com o branco, a fim de que nfo foss·e m explorados. Mas a
realizaçlo desta pOlítica foi dif1cil ~la variedade das ·c'ulturas e.
línguas tribais. al~pi d;a precariedade dos recursos ·f inanceiros e
do transporte, que refletiam a debilidade do S.P.1. nas áreas de
influ!ncia de poderosos grupos 'locais (cf. Ribeiro 1970 : 142143). No momento de maior necessidade, houve o corte de ver-
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bas, dadas as dificuldades financeiras corri a iminência da guerra e
a crise da borracha. A nã'o participação de Rondon na revolução
de 30 tez com que o S.P.I. fosse quase extinto. sem dotações orçamentarias, mera repartição burocrática do Ministério do Trabalho (idem p . 144-145). Havia também crescentes dificuldades de
pe~oal, pois os oficiais familiarizados com este tipo de trabalho,
chamados pelo Exército, deixaram lacunas não mais preenchidas
por seus substitutos, cada vez mais incapazes. O S.PJ. não pôde
contar com o apoio do governo central frente às rixas com os p~
deres locais, bueados na exploraçfo da mfo-de-obra indígena e na
usurpação de terras de índios ( cf. Ribeiro 1970 : 146 ), além do
enrijecimento do seu aparato burocrático. Acabou por recair nas
mã'os de partidos políticos vitoriosos nas eleições de 1955, transfonnando-se. em 1957. num órgão de interesse militar (idem p .
14 7-148), deixando, portanto. de se inspirar nos princípios filosóficos que o geraram, a serviço de grupos interessados na exploração das populações indígenas no Brasil.

Segunda fase: 1940-1981
Este desvirtuamento de objetivos teve seus inícios com o governo Vargas que, durante o Estado Novo, propôs,
já em 1940, a necessidade de integrar a Amazônia ao resto do país
(cf. Davis 1977 : 21) por meio do fomento de colônias agrícolas,
planejamento sistemático e métodos científicos (idem p. 230), numa. convergência de intere~es entre o Brasil e os Estados Unidos,
iniciados· com base em programas de saúde pública (SESP), incentivos à aviaÇfo. desenvolvidos pelo governo por meio da Fundação·
Brasil ·central e a FAB. Contudo. -0 capital estrangeiro só viria se
infiltrar nos recursos petrolíferos e minerais brasileiros antes do
golpe militar de 1964. quando foi alterada a lei sobre o monopó-
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lio governamental relativo a recursos minerais (idem p. 28, 3 2-36 ).
Outra alteração importante foi a série de incentivos fiscais, concedidos pela SUDAM, promovendo, a partir de 1964, empreendimentos agro-p~uários visando ocupar e desenvolver a Amazônia,
com base em capitais e tecnologia de empresários paulistas e mineiros (idem p. 36-37). No governo Médici, abriu-se a Transamazôruca, visando transferir as assoladas populações nordestinas para
nova~ terras na Amazôrua, povoando-a e desenvolvendo-a {idem p.
38-39}, enquanto o INCRA planejava o estabelecimento de agrovilas, por meio de recu~os emprestados de órgãos financeiros internacionais (idem p. 39, 4l), numa, forte associação entre o regime militar do país, instituições de empréstimos internacionais e
corporações multinacionais (idem p. 42). Tudo isto não poderia
deixar de comprometer com uma orientação desenvolvimentista a
política indigenista do governo brasileiro.
Já em 19$7, Ribeiro denunciou.o estado lamentável de penúria a que tinham chegado as populações indígenas,
que lograram sobreviver ao impacto desordenado das frentes de
expansão econômica da sociedade brasileira (cf. Ribeiro 1970),
propondo que o S.P.I. deveria ·criar zonas de proteção ao redor
· das comunidades indígena.s para um melhor controle das relações
entre índios é brancos {idem p. 9), modelo protecionista este.posto em prática pelos Irmãos Villas B<;>as no Parque Nacional do
Xingú. Visava-se com isto a prepa.raçfo lenta e gradativa das comunidades indígenas congregadas no Parque enquanto . grupos
étnicos independentes, modelo este visceralmente
contrário
ao
.
.
preconizado pela FUNAI. que, criada em 196 7. em substituição
ao extinto S.P.1 .. preconizava a transformação rápida dos grupos
indígenas em reserva de mão-de-obra ou produtora de artigos con1erciáveis. necessária à expansão das economias regionais base~-

Em 1970, o Gal. Oscar Jerônimo Bandeira
de Mello anunciou que a política indigenista se coordenaria com
os preceitos desenvolvimentistas mais amplos do Plano de Integração Nacional, reintroduzindo a "renda indígena", que havia
sido desenvolvida durante a fase final do S.P.I .. Esta representa
recursos financeiros de que se apropria a FUNAI, com base n~ exploração da mio-de-obra indígena em projetos desenvolvidos por
Postos Indígenas, cujos lucros são apenas parcialmente revertidos em benefício das comunidades tribais envolvidas. O restante
dos recursos assim obtidos destina-se ao pagamento de salários e
demais despesas do órglo tutor, razão pela qual a "renda indígena" havia sido duramente criticada ao tempo do extinto S.P.I.
(cf. Davis 1977 : 57).
Em 1974, durante o governo Geisel, houve um
reforço dos grandes empreendimentos agro-pecuários, em detrimento da ocupação por colônias, baseadas em pequenas propriedades (idem p. 112) e vastas glebas da Amazônia foram vendidas
pelo INCRA a grandes empresas pecuaristas, mineradoras e madeireiras (cf. Davis 1977 : 113}.
Durante os últimos dez anos, formou-se uma
frente · de criadores de gado, nos municípios de Barra do Garças e
Luciara, no Estado de Mato Grosso (idem p. 113), levando à invasão das terras do Parque Nacional do Xingu, e fortes tensões com
os Xavantes. que. em 1970. ainda não possuíam seus títulos de
( 14)

Saídos de classe média, os paulistas Villas Boas.

em· estreita associação com Rondbn até a sua morte em 1958 , trataram de
consolidar .as bases territoriais e a assistência médica aos seus tutelados
Alto-Xinguanos além de fornecer-lhe ber:is e instrumentos dos c{viliz~ dos.
gerando. assim. a dependência econõmlca en1 rela~ão aos postos (apud
J\mqueira cf. Davis 1977 : 53).
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terra. Em 1972, foram assinados dois decretos, criando as reservas indígenas Xavante de Sangradouro, estabelecida em área tradicionalmente possuída pelos Bororo, além da reserva Xavante de
São Marcos, Areões, Pimentel Barbosa e Couto Magalhã'es (cf.
Davis 1977 : 1 19-1 20).
Os cpnflitos entre brancos e Xavantes renasceram em 1973, na reserva de Sangradouro, e em 1974 , na de
São Marcos (idem p. 120-1 21 ), dois anos antes dos graves conflitos entre Bororo das tnissões e fazendeiros, na Reserva Indígena
de Meruri.
Em resumo, nesta última fase, a FUNAI não assumiu suas obrigações de tutela conforme o precorúza a Constituição e o Estatuto do IÍldio, endossando, por meio de uma política
de omissões e subterfúgios (propostas para a emancipação por decreto das populações tribais, utilização de "indicadores de indianidade", para justificar tais emancipaçQes por d~creto, etc.) os interesses de grandes empreendimentos nacionais, em nítido conflito
com as populações indígenas e com os brancos, pequenos proprietários e homens sem terra.

CAPÍTUW2
A formação e manutenção das reservas indígenas dos Bororo Orientais.
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Os Bororo das Missões
Visando assegurar a continuidade da sua obra,
a Missã'o Salesiana comprou vários títulos de propriedade e, em
1918, logrou que o governo do Estado reservasse dois lotes pará
os Bororo das missões (cf. Serpa 1981 ). Localiza.dos numa região
de intenso desenvolvimento econômico, foi fonnada a Reserva
Indígena de Meruif (demarcada sem ·decreto a.t~ 1979) nµrna extensão ·de 82.301 Ha, além da Reserva Indígena 'do Sangradouro,
cujos Bororo remanescentes da antiga colõnia agrícola sustentada
pelos missionários para índios mais· aculttlrados
procedentes de
.
.

Meruri , passaram a ocupar, em 1957, uma área mais ao sul. situa·
da den~r.o · d~ Reserva Xavante de Sangradouro (idem p. 35 - grifo
nos.so ).
..
" A ~rtir de 1950, aumentaram as invasões: O Estado
.diminuiu a área e · deixou o resto para moradores pobres. A partir de J 970
.e stes últimos venderam seus direitos
a fazenctdros .vindo s de outros Estados
.
.
que coroeça.vam a formular projetos querendo atingir as terr.as dos Bororo.
O .grupo (os Bororo)
perceben oo então o perigo começ ou a pleitear a rede.

e

. finição de sua área. Depois de muit~ luta sacrifícios .que culminaram
com a célebre chacina de 'Meruri, em ·qüe os fazendeir~s e·os jagunços ata-

"A invasão da área demarcada por Decreto Estadual da
qual os Bororo têm mapa e registro no cartório, está tendo feita por famí·
lias de possdros que ai são levados por políticos de Poxoreu e fazendeiros

da região, os quais, por sua vez. estão ocupando boa parte da úea lndí19Da.
Há atualmente dentro desta área Bororo uma cidade com um colélfo frequentado por SOO crianças não índias além de ririas casas de comércio e
até um cartório de reglstro de terras. Os Bororo ocupam uma pequena área
de cerrado de aproximadamente 4 Ha, imprestável pua a la'Oura... a antiga área de 100.000 Ha foi convertida em úea de colonhação e hoje se
transformou

em

latifun<lo

para a criação

de

gado"(Serpa 1981

: 36).

caram a Missão ein 1976, assassinando a sangue frio o Pe. Diretor da Missão e o Bororo Simão , a área foi demarcada, desta vez inclu ídos os lotes
comprados pela Missão, os lotes reservados em 1918 e vários títulos parti·
culares que tinham sido adquiridos na área que até 1950 era o~upada
pelos Bororo. Esta demarcação teve lugar em 1976 e atualmente aguarda 0
decreto P.residencial"

(Serpa 1981 : 34 -

parêntesis nosso).

Os Bororo da FUNAI (S.P.l )

Dada a existência de várias aldeias de Bororo espalhadas na área dos rios -Vermelho e seus afluentes Rondon ao
.
' a cidade
'
implantar
suas fazendas na área onde mais tarde surgiu
· de Rondonópolis, destinou-lhes os seguintes lotes :
1) o Lote São João-de Jarudor-e, uma área de mata de 100.000 Ha,
logo após a pacificação, em fins do século XIX, para os Bororo
de grande aldeia de Jarudori., depois -de 1940 reduzida a 4. 706
lu. detnarcados por Decreto já que o .próprio Estad~ havia tomado a iniciativa de .distribuir o restante .entre fazendeiros e colonos
se1n terra (cf. Serpa 198-1 ).
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2) o Lote Tadarimana, WT1a área apenas "delimitada", de 9.785
~ de ricas matas e cerrado, deixada por Rondon para os Dor~
ro da bacia do rio Vennelho e seus afluentes, concentrando os
Bororo de aldeias tais como Pobore e Ke/ari, atualmente extin·
tas, cedendo lugar a latifundios de criadores de gado. O lote de
Tadarimana, ainda nlo invadido pelo branco, constitui um alvo
de interesses empresariais por parte da própria FUNAI, que implantou, em meados de 1978, um projet<;> de desenvolvimento
agrícola junto aos Bororo estabelecidos em tomo do Posto Indígena Tadarimana (idem p. 37).
3) o Lote Teresa Cristina, uma área de 65.000 lia, de ricas matas,
tendo como centro a confluência dos rios Vermelho e Sro Lourenço, tida como o principal centro de ocupação dos Bororo
Orientais, atualmente reduzido a apenas 26. 251 Ha por Decreto
Presidencial de 1969. Os Bororo perderam mais de metade de
seu território para fazendeiros influentes da regilo "que chegaram ao ponto de proibir aos Bororo a realii.a9fo de caçadas dentro dems áreas" (apud Pe. Uchoa cf. Serpa 1981 : 36Nota1) e,
instalar-se nas melhores terras localizadas no centro da reserva,
ocupado pelo fazendeiro Sr. José de Figueiredo Ferraz, membro
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de prestigiada família paulista. Esta propriedade, localizada ao
sul da área demarcada em 1969, corresponde a cêrca de 3 .319
Ha e está relacionada, na carta fornecida pela PLANTEL ao MITER-FUNAI, pelo Lote 01 , em que a área reservada para os Bororo corresponde a apenas 25.694 Ha em vez dos 26.257 Ha calculados pelo decreto (idem p. 39). Por sua localização, o Lote Teresa Cristina abrange parte dos municípios de Rondonópolis e Santo Antonio de Leverger, terras algumas das quais vendidas a fazendeiros, como terras devolutas, pelo governo de Mato Grosso,
caso resolvido por acordo homologado pelo governo federal, tornando-se doravante inalienáveis as terras dos índios Bororo (idem
p. 39).
Em 1981 registrou-se nova invasão pelos fazendeiros bem como a ameaça de projetos de loteamento de terras compreendidas entre Santo Antonio de Leverger e Rondonópolis (cf. Porantim : Agosto de 1981 n<? 3, ano IV, p. 4 ).
Em 1969, foi criada pela FUNAI a "Área Indígena do Perigara", correspondente a aproximadamente 10.000
Ha, parcialmente demarcada, cujos Bororo vivem nas imediações
do Posto Indígena do Perigara.
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II) A situação dos Bororo Orientais : 1910-1980
(vide mapa 3)

Os Bororo das missoes
Das 3 7 famíli~s de Bororo que viviam em Sangradouro em janeiro de 1931, num total de 185 indivíduos, Bal:dus s6 encontroti 5, compostas de 11 adultos 12 crianças em
1934 (cf. Baldus 1937 : 114). No Merwi moravam , também em
janeiro de 1934, 28 familias (32 homens, 28 mulheres, 77 crianças) nwn total de 137 Bororo (op. cit.).

e
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ºNos arredores da povoação de garimpeiros Poxoreu,
aurpda mais eu menos em 1925 na maJICtm ocidental do do Poxoreu ...
viviam entre os brasileiros, em janeiro de 1934, 70 Bororo, na maJor parte homens. Onquenta deles deles tinham ernjgrado, no ano antedor, de
Sangradouro para lá; <lsserarn ter vindo a convite do padre César, que durante oito anos tinha sido diretor de Sangradouro e foi transferido para
Poxoreu em 1933. A casa salesiana, que existe lá desde 1932, é administrada por um padre e um irmão leigo; só é, poreín, visitada por estes Bororo
quando querem pedir esmola ou proteção contra os vizinhos brancos. Os
20 outros Bororo de Poxoreu vieram das aldeias controladas pela Comissão
de Proteção aos Índios"(Baldus 1937 : 114).
Nas missões os Bororo plantavam mandioca,
bananas, cana-de açúcar, legumes e árvores frutíferas (cf. Baldus
1937 : 113-114).
O regime de trabalho já havia influenciado pro-

fundamente os hábitos dos Bororo que aí viviam: os novos hábitos alimentares se traduziam na perda precoce de dentes por parte
de moços e moças (idem p. 116-117). Ocorria também "apaixonada geofagia":
"As paredes de terra dos ecifícios da missão em Meruri
estavam esmigalhadas em muitas part~ apesar de serem renovadas três vei.es por ano. Quem se pilhava junto a essas paredes, fôsse homem, mulher ou criança, tirava um pedaço e comia com prazer"(Baldus 1937
: 116).

Embora vestidos com a roupa que lhes era fornecida pelas missões, os homens ainda traziam sob as calças, o estojo peniano de babaçu e as mulheres, sob a saia, o traje tradicional de cortiça, além de trazerem pendentes no lábio inferior perfurado e no lóbulo da orelha, po•Uindo adomos de cabeça, fre·
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quentemente usados pelos homens, além de fitas, cordas (no peito e ventre) e pinturas de rosto (cf. Baldus 1937 : 117).
"Durante três meses do ano, mais ou menos, passavam
em grandes caçadas. O resto do tempo fixavam-se, plantavam milho, que
conheciam desde há muito, colhiam frutas silvestres, caçavam e pescavam
nos arredores de suas aldeias. Assim é, mais ou menos, hoje ainda. Apenas
0 seu território diminuiu. No este, oeste e sul, foram repelidos pelo branco
e no norte tiveram que fugir a íncios ainda desconhecidos, aos quais os
Bororo dão o nome de Kayamo. De medo de todos os seus vizinhos, os
Bororo vieram há mais de 30 anos, às missões salesianas que foram, naquele tempo, fundadas na antiga estrada entre Cuiabá e Rio Araguaia"
(Baldus 1937: 112-113).
Em 1935, o mesmo autor visitou a aldeia Bororo Tori Paru ("ao pé do morro"), surgida desde 1929, tendo, em
1933, 50 habitantes. Localizava-se entre Rondonópolis e Lageado, esta última, povoaçfo de garimpeiros surgida por 1920. No
ano da visita de Baldus, Tori Paru, cerca de 2 léguas à oeste de
Lageado, constava de 6 casas rodeando um Bai (choupana central)
de 35 homens, num total de 100 habitantes. Viviam da caça e do
cultivo da mandioca, arroz, feijão e mamão aprendido nas missões
e com os regionais, além do trabalho em fazendas vizinhas (idem
p. 115-1 lõ , 284). Enquanto aldeia independente, Tori Paru apresentava a distribuição das casas, parcialmente conservada em Me.
ruri de 1934, onde a disposiçfo das cabanas não era mais um circulo, ao redor de um &i, mas fonnava três lados de um retângulo, cujo quarto lado era representado por um pequeno arroio, que
separa a aldeia das habitações dos padres (Baldus 1937 : 278). Segundo Baldus o Bai, reduzido a urna miseráve~ choupana não era
rnais completainente vedada aos olhares das mulheres nem construído no centro. rnas ficava perto do quarto lado. nas imediações
~
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de uma grande cruz de madeira. Impressionado, escreve Baldus:
"t simbólico que, desta maneira, a cruz dos missio-

nários domine a morada profanada dos costumes e crenças indígenas"
(Baldus 193 7 : 279).
Já em

Sangradouro, os Bororo moravam em
uma fileira de pequenas casas de tijolos especialmente feitas para
eles (cf. Baldus 1937 : 278).
"Enquanto antigamente, entre os Bororo, cada clã habitava sua própria caoona, de maneira que a cabana hospedava várias famílias, sendo ampliada, se fôsse preciso, por anexos, os salesianos contruíram
pequenas casas que, em geral, só têm lugar para o marido, a mulher e os filhos. Unicamente em Meruri há ainda algumas caoonas das quais cada uma
aloja várias famílias . Tori Paru, compõem-se inteiramente dessas caoonas
maiores" (Baldus 193 7 : 280).
Como se pode observar, o autor ressalta as consequências profundas, para a organização social dos Bororo, das
alterações arquitetônicas desenvolvidas pelos missionários.
Nas relações de trabalho, escreve o mesmo autor :
"cada traoolhador, homem ou mulher, recebe ao meio
dia e à mela noite uma refeição à moda brasileira e um vale de 1 SOOO. Este
jornal ct;, 2$000 e comida é também usado na região para os jornaleiros
masileiros. Os vales podem ser trocados com os padres por diferentes mercadorias de valor correspondente"(Baldus 1937 : 283).
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Dadas estas alternativas, os Bororo do Meruri e
do Sangradouro caçavam. pescavam e coletavam menos do que os

de Tori Paru, já que podiam sempre sustentar-se por intennediário da misslo (cf. Baldus 1937 : 283).
Do ponto de vista das técnicas de produçfo,
Baldus constatou que tanto os Bororo das missões quanto os de
Tori Paru só caçavam e pescavam com arco e flecha e demais métodos tradicionais, n.fo se observando o uso de pontas de flecha
de ferro e de anz6is,apesar da facilidade de sua obtenção junto
aos brancos, em contraste com a ampla aceitaçlo das facas, machados de ferro e demais instrument~s cortantes (idem p. 283).
Segundo o mesmo autor, eram os brancos que
forneciam aos Bororo, quer os das missões, quer os fora delas
(Tori Paru) a maioria dos seus víveres atuais, além do sal e a
aguardente Associada a esta dependencia alimentar, estava a redução de sua indústria manufatureira (certos adornos plumárlos, cerâmica), embora tivesse havido um estímulo à cestaria e continuassem fabricando fitas de algodfo, nf'o mais com fibras de tucum, mas com linhas importadas (idem p. 289). Continuavam,
apesar de tudo, insuperáveis na fabricaçfo de arcos e flechas, enfeites de caroços, o~os, unhas e dentes de animais, conchas
de caracol ou mesmo metal de cartuchos, colocados nos lóbulos
perfurados e nos lábios inferiores das criancinhas (idem p. 289).
Em suma, a produção artística não havia diminuído.
Diferentemente dos Kaingang, os Bororo das
missões sofreram um processo muito rápido de mudança responsável pelo quase de~aparecimento de sua organização social tradicional, causado, como eles mesmos asseveravam expressamente ao
autor, pelos brasileiros, nf'o pelos padres, propiciando Huma assimilação mais ou menos voluntária dos índios,, a seu novo ambiente
s~cial (idem p. 292). A decomposição dos clã's levou ao reforço
da unidade da famflia, processo estimulado ·pela supressão do
Bai (choupana central) e alterações arquitetônicas visando consolidar casais monogâmicos cristfos, em que o homem, e nã'o a
. 1Ó3
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mulher, era o dono da casa, gerando, por sua indissolubilidade,
pancadarias e assa55ínios cawados por infidelidades de ambas as
pãítes .(idem p. 295).
·Em termos da divisão sexual do trabalho, dado
o seu treinamento tradicional para as atividades da coleta, as mulheres Bororo recebiam muitas vezes mais dinheiro do que os h~
mens nos trabalhos da colheita nas missões, o que contribuiu para
reforçar a sua independência em relação ao homem, que, segundo
o modelo cristão, deveria ter mais poder do que ela (Baldus 1937
: 296). A divisã'o do trabalho tradicional também explicava apreferência que tinham os homens pelo trabalho com o gado e outros
animais, em detrimento da lavoura, enquanto as mulheres, que
tradicionalmente não fiavam nem teciam, passaram a preferir tais
atividades às suas exaustivas tarefas de coleta de alimento vegetal (idem p. 297) já que podiam obter comida a partir das missões.
Segundo Baldus no plano da cultura espiritual,
os Bororo de Meruri não jejuavam mais após o nascimento dos
ftlhos, embora todos os bebês, além de nomes civilizados, continuavam recebendo nomes Bororo. Apesar dos esforços em erradicar práticas antigas, os missionários não puderam evitar que os
Bororo, com o passar dos anos, quisessem, em determinada fase de suas vidas, voltar às tradições (cf. Baldus 1937 : 299). Persistiam principalmente as suas tradições funerárias fora e dentro
das missões, já que os missionários, após o ritual cristão, acabavam dando carta branca aos Bororo para sepultar os seus parentes à maneira tradicional (idem p. 299).
O relaxamento da moral tradicional era interpretado pelos Bororo como sendo a causa da sua fraqueza física e
de condutas reprováveis. tais como assassinatos entre Bororo '"à
moda dos brancos··. que. como os garimpeiros. se 1natavam a tiros, coisa nunca vista no passado (idem p. 299-300).
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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O cristianismo e a antiga religifo existiam separadamente e, segundo Baldus, a crença no deus e no diabo dos
cristãos era compatível com a dos Bope ("demônios" na interpretaçlo dos missionários) (idem p. 303-304), embora nlo existissem mais, no Meruri de 1934, os zunidores e instrumentos de
sopro, expressão da perda de autoridade dos médicos-feiticeiros e
das práticas com eles a~ociadas, tais como os benzimentos do
milho, antes do consumo das primeiras·espigas maduras, a capacidade de matar inimigos a distância, tal como ocorreu fora das
missões, na aldeia de Jarudori em 1936 (idem p. 304-305).
Em suma, segundo Baldus, nos 30 anos de convivência entre missionários e Bororo, formou-se uma geração de
Bororo muito diversa da anterior mas, que, não perdeu a vontade
nem a po~ibilidade de se entregar inteiramente à vida tradicional
dos mais velhos, tomando difícil qualquer previsão· quanto ao desfecho do processo de mudança cultural (idem p. 312). Naquela
época já havia frequ!ncia de casamentos entre mulheres Bororo
e brasileiros, com prole numerosa (idem p. 31 7) proce~o este
posteriormente interceptado pelos missionários.
Em 1959, segundo Montenegro, o garimpo e a
criaçã'o de gado em pouco afetaram os Bororo das mi~ões salesianas, mesmo quando estes iam às cidades de Poxoreu ou Presidente Murtinho, constituindo um total de 200 índios, que nã'o possuía nenhum canal de intercomunicação com a área de Sã'o Lourenço (cf. Montenegro 1963 : 7).
Segundo Crocker, em 1965, alguns Bororo salesianos eram empregados em trabalhos fora da missão, mas a maioria trabalhava, como mão-de-obra, :no cultivo das plantações da
missão e, quase desaparecidas as práticas tradicionais, muitos jovens tinham dificuldades em falar a 1íngua Bororo, ocorrendo ca-
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samentos não tradicionais, além de uma ausência total de xamã"s
(cf. Crocker 1967 : 45).
Frente às crescentes invasões de suas terrras
pelos fazendeiros, os Bororo do Meruri passaram a ocupar o seu
território formando a aldeia do Garças. Esta, muito isolada, foi
formada por antigos moradores do Meruri, que se desentenderam
com os missionários, além de remanescentes da aldeia extinta de
Pobojari (Paraíso, município de Poxoreu), relacionando-se com os
Merurenses em termos de trocas econômicas, cerimoruais e
casamentos. Já os Merurenses, dadas as facilidades oferecidas pela BR-070 cortando a reserva, mantinham contatos frequentes
com as cidades de Barra do Garças, General Carneiro e fazendas
da regilro, relacionando-se inclusive com os Xavante da Reserva de
São Marcos, ao norte da Reserva dos Bororo, desde 1957, para fazer visitas individuais e trocas econômicas sem que, até o momento, tivessem ocorrido casamentos intertribais (cf. Serpa 1981 : 3 536).
O pequeno grupo de Sangradouro, 25 Bororo
em 1980, desenvolvia frequentes contatos com os fazendeiros,
caboclos das vizinhanças, bolichos e casas de caboclos, dada a
~xistência de uma linha de ônibus, que passa perto da aldeia pela BR-070. Relacionava-se também com Meruri e os Xavantes
da aldeia Dom Bosco, prestando-lhes alguns serviços tais como
conserto de annas (idem p . 35-36).
A partir de 1970. os Bororo Salesianos pleitearam orientados pelos missionários, a redefinição de sua área, processo este que levou à chacina do Meruri em 1976, comandada
por um jagunço posteriormente libertado pela justiça local (Barra do Garças - processo de João "Mineiro"). Além dos grandes
projetos agropecuários, desenvolvidos pelas fazendas vizinhas,
os Bororo passaram a sentir os efeitos da pesca predatória e da.
nova estrada da BR-070. que atravessa a reserva, levando à per-
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da de terras pelo surgimento de novas fazendas, aos desmatamentos, ao represamento do rio das Garças por redes metálicas, que
impedem a chegada dos card~mes até a reserva, e consequente
extinção de muitas espécie~ animais e vegetais úteis à sobrevivência dos Bororo. Dado este conjunto de fatores, os Bororo
das miss.ões não puderam deixar de tentar a sua adaptação por
meio das técnicas da lavoura mecani~cia, mais eficiente para o
plantio nos cerrados, a partir de projetos agrícolas de porte médio, visando obter um pequeno excedente comerciável.

Os Bororo do alto rio· São Lourenço e rio Vermelho
(vide mapa 4)

Em 1919, Rattray Hay chegou ao Kejari que ,
pelas folhas verdes recobrindo as choupanas, tinha sido construídà havia pouco tempo atrás, lugar de pouca comida, côcos e peixe, com ilmà população de 100 Bororo (cf. Rattray Hay s.d. : 63).
Em 1933, segundo declarações do empregado
da Comissão de Proteção aos Índios, havia na região do rio Vermelho, 500 Bororo distribuídos em 5 aldeias (cf. Baldus 1937 :
115).
Visitada por Lévis-Strauss em 1936, Kejari
constava de 26 choupanas, circularmente dispostas ao redor de
um Bai, com uma população aproxin1ada de 140 pessoa·s, caçando e pescando ativamente, pouco atingida pela febre amarela e va.
rtola, que grassavam na região, falando, com exceção de um Bororo advindo da missão, apenas a própria língua (cf. Lévi-Strauss
1936 : 270) . .
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Apesar da extrema diversidade de recursos, a
alimentaçfo ·dos Bororo do Kejari era constituída principalmente por recursos de origem vegetal, dada a intensificação do
cultivo, estimulada pela distribuiçfo de instrumentos de ferro por
parte dó S.P.I. por volta de dez anos atrás, e a rarefação da caça
(idem p. 276). As atividades econômicas eram orientadas pelo
chefe Cadete, que ordenava a realização das derrubadas, plantios
dé arroz, milho, mandioca ou tabaco, em que trabalhavam principalmente as mulheres, enquanto os homens pescavam e confeccionavam objetos de troca (idem p. 283). Os celibatários, velhos e
ónãos nfo podiam obter os produtos cultivados ou .peixes, vivendo da caridade alheia, enquanto certos especialistas podiam receber alimento em troca dos benefícios que prestavam à comunidade (idem p. 276-277).
O chefe de Kejari em 1936, Cadete, era tido como o chefe de todos os Bororo do rio Vermelho e do alto·rio São
Lourenço. Homem de uns 60 anos, gozava de uma grande autoridade d~ que não deixou de tirar proveitos pessoais. Rejeitando
submeter-se aos salesianos, que o reencontraram n.o ·Poroji ( cf.
Albisetti e Venturelli 1962 : 0.17-0.18), depois de ter sido reencontrado por Rondon, como chefe de Córrego Grande, em 1917
(cf. Rondon 1946 ; 241), "Antonio Rondon" ou Cadete foi encontrado como chefe do Kejari, por Lévi-Strauss, em 1936, e
chefe de Tori Paro, no São Lourenço, por Saake, em 1953. Os
três autores são unânimes em confumar o grande prestígio de
Cadete, o baluarte dos Bororo independentes, que, apenas amigos de Rondon, negavam sujeitar-se a quaisquer autoridades dos
brancos, o que, e\tidentemente, representou um grande desafio
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à obra missionária 15 .
Trabalhavam para Cadete , no Kejari de 1936,
muitos Bororo, enquanto este auspiciava as trocas de objetos rituais tidos como muito valiosos por roupas, enfeites, annas e utensílios civilizados em nome do conselho de chefes da aldeia
(cf. Lévi-Strauss 1936 : 277). As verdadeiras riquezas eram constituídas pelos belos ornamentos de penas, annas, colares de dentes, produzidos segundo regras minuciosas de especialização manufatureira (idem p. 278).
Em 1936, o Kejari não ocupava o mesmo lugar
de algWls anos atrás, quando se encontrava a 2 km do rio abaixo.
Cadete pensava em nova mudança da aldeia pelo aumento do número de doentes na aldeia (idem p. 283), enquanto organizava as
festas em que cantava, recitava, po~uindo todos os objetos, adornos ou instrumentos utilizados nas danças ou cerimônias religiosas. Enquanto "bari", Cadete não dispensava do direito de matar,
por sufocamento, recém-nascidos indesejados, e enquanto chefe,
exercia a poligamia (po~uia 2 esposas) (idem p. 284).
A área do rio Vermelho era propícia ao refúgio
de Bororo insatisfeitos com o S.P.l. e as missões. Segundo Montenegro, o povoamento desta área foi recente, datando de 1914,
(15) -

O desafio representado por Cadete reflete-se

em outro desabafo dos missionários salesianos quando escrevem : ''Na aldeia

de Poroji (Albisetti) reviu o celebrado 'Capitão Cadete' que tinha transcorrldo vários meses . na colônia de Sangradouro. Não era e nunca foi, como
alguém disse, o chefe geral de todos os Bororo. mas un1 esperto fanfa1Tão
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que, sem dúvida, exercia alguma ascendência sobre as aldeias circ unstantes,
acrescida pelos ofícios de xamã dos espíritos e das alma.~ que ladinamente
acumulava" (Albisetti e Venturelli 1962 · O.l 8-0.17
grifos nossos).

quando houve a descoberta de depósitos diamantíferos, que atraiu
grandes contigentes de garimpeiros goianos, paulistas, nortistas e
nordestinos, que se concentraram nas margens dos afluentes e
formadores do Sio Lourenço, fonnando pequenas vilas e povoados ('corrutelas'), cujo desenvolvimento e decadência estavam
i riqueza
das
lavras.
Afluíram
também ' embora em
condicionados
..
,
.
....
.
.
menor numero e unportanc1a, contmgentes de lavradores auspiciados pelo próprio Governo do Estado, oriundos do Nordeste
e de São Paulo, dedicando-se à lavoura de subsistência (cf. Montenegro 1963 : 6).
Em 1959, os Bororo da área viviam em 3 aldeias
localizadas às margens dos rios Vermelho, Jarudore, Pobore e Pobojari em relações com faiscadores e habitantes de Rondonópolis
e Guiratinga, (idem p. 6) perfazendo um total de 250 Bororo. A
área era difícil de ser controlada pois

,.;

"O Serviço de Proteção aos fn cios tentou em 195 8
localizar um posto no Jarudoie mas, por atritos com garimpeiros e grileiros, foi obdgado a transferi-lo para Rondonópolls, o que não lhe possibilitou o controle direto dos ín<ios"

(Montenegro 1963 : 6).

Em 1965, Crocker constatou, no baixo rio Vermelho, o desaparecimento da aldeia do Kejari que, embora situada numa reserva do S.P.l., não tinha contado com nenhuma ajuda
por parte deste órgão, o que levou ao seu abandono por volta de
1O a 12 anos atrás, cujos moradores acabaram se integrando na ai·
deia de Tugo Paru e Córrego Grande, ambas associadas com po~
tos ativos do S.P.I., na regifo do médio São Lourenço (cf. Crocker
1967 : 48). razão pela qual Kejari não é mencionada por Montenegro.
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Mais acima da extinta Kejari, Crocker constatou, em 1965, que também a área de três outras aldeias Bororo,
Pobore, Jarudori e Pobojari, havia sido intensamente povoada
durante os últimos 10 anos, com competição intensa, entre os
regionais, peÍas terras férteis ao longo dos rios. A econonúa local,
além de linútada criação de gado e extração de madeira, baseavase no cultivo do feijão, arroz, mandioca e bananas para a venda no
mercado, restringindo-se a mineração de diamantes à área de Poxoreu (cf. Crocker 1967 : 46).
Pobore, localizada a uns l O km rio acima a partir de Rondonópolis, distava, aproximadamente, 150 km rio abaixo dos seus vizinhos, os Bororo das aldeias do Jarudori e do Pobojari, recebendo pouca atenção por parte do S.P.1. que aí tinha
urna agência. O arranjo das casas em Pobore não seguia o padrão
tradicional, faltando o Bai, e pareciam ser poucas as atividades
comunais (caçadas e pescarias coletivas), embora houvesse a presença de xamãs e famílias extensas matrilocais (idem p. 4 70). Em
julho de 196 5 só havia 7 adultos e 3 crianças nesta aldeia 16, todos os outros, em visita prolongada a Pobojari, meio dia a pé de
distância, onde havia um funeral. Havia dúvidas quanto ao seu
retorno a Pobore, aldeia demasiado próxima a Rondonópolis e
. aos brancos, para poderem manter o seu modo de vida tradicional. Os Bororo do Pobore, tal como os do Pobojari, além de mendigarem. vendiam peixe. recursos cultivados e artesanato nas suas
relações de troca com os brancos da área (cf. Crocker 196 7 : 48).
Embora mais próxima do Pobore, seria inviável permanecer em Jarudori, aldeia 6 km afastada de uma pequena comunidade de mesmo nome com uma população de 800
brancos que. em julho de 1965. tinha 15 Bororo. vivendo em 3

casas e um Bai, em arranjo tradicional (idem p. 46). Os Bororo
de Jarudori viviam trabalhando como ~alariados para os brasileiros, vendendo peixe e cultivando roças.
Bem mais isolada, em 1965, era Pobojari, aldeia
mais florescente e conservadora que as outras, com 10 casas dispostas, em moldes tradicionais, ao redor de um grande Bail 7.
Seus moradores possuíam pequenas roças no pouco de terra
deixada pelos brancos, coletando e pescando extensivamente,
trabalhando, esporadicamente, para o branco, e obtendo a maior
parte do dinheiro pela venda de peixes e artefatos aos civilizados
(idem p. 4 7). Segundo Leva~ a grande maioria da população de
Pobojari sofria de várias moléstias nas vias respiratórias, havendo
intenso alcoolismo, dadas as condições difíceis geradas pela falta
de terras nas imediações, usurpadas por fazendeiros, a quase impossibilidade de obter caça de melhor qualidade (com exceçã'o de
pequenos roedores cf. Crocker 1967 : 4 7) e a crescente dificulda-de em obter peixe, pelo crescente dispêndio de tempo para as pescarias em águas cada vez mais sujas e barrentas, em consequência
das mudanças introduzidas pela agricultura desenvolvida nas fazendas (cf. Levak 1971 : 5) e pela atuaçlo dos garimpeiros, estragando os preciosos solos para o cultivo (cf. Caio Prado Jr.
1972). Completamente rodeada por fazendas de gado leiteiro,
pequenas propriedades e terrenos ocupadas por posseiros, Pobojari contava com 78 habitantes em 1967, tendo sido abandonada
pelo seu chefe Fidelis, que em 1970, havia mudado para o Jarudo-

.
n.

Considerando a situaçlo geral dos Bororo da área, Crocker ressalta que, apesar de todas as dificuldades em manter um padrão de vida tradicional, sfo muito poucos os Bororo (3
(17) - Levak registra 9 casas e 99 Bororo, 8 6 ..tos pa-
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( 16)
raestaaJdeiaen1191Q.

Rattray Hay registrou 7 casas e 100 Hororo pa·

ra um nascimento no período de dezembro de 1965 .a dezemmo de 1966
(cf. Levak 197 J : 5).
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Bororo e 1 ou 2 famílias) que vivem como empregados, semi-permanentes, em Poxoreu, Guiratinga, Paraíso e nas fazendas, alguns
deles, voltando a Pobojari, para participar de rituais e visitar os
parentes (cf. Crocker 196 7 : 4 7).
A área do alto São Lourenço e Vermelho foi
abandonada pelo S.P.I., que não lograra se instalar em Jarudori no
ano de 1958, fase em que predominavam os interesses dos faiscadores, de pouco interesse para o governo, resultando na redução
dos. 100.000 Ha da reserva Bororo P.ara uns miseráveis 4 lia de pés·
simas terras para a lavoura em Jarudori. Isto acarretou o gràdati·
vo abandono das terras do Pobojari a partir de 197018, cujos
remanescentes foram encontrados no Meruri, em 1973, (cf. Bloemer 1980), já que seria inviável procurar refúgio para o sul, dada a
precariedade de condições dos Bororo do Jarudori.
Durante a última década, aumentaram, com a
decadência da mineração, os projetos de colonização em moldes
empresariais e a formação de latifúndios para a criação de gado,
absorvendo, no Jarudori, a mã'o-de-obra destes pouquíssimos remanescentes (15 Bororo para 1980} que, em sua vida diária, se relacionavam com os moradores da corrutela que os circunda, com
os comerciantes de Rondonópolis, onde vão vender seus artefatos
e comprar os gêneros indispensáveis à sobrevivência (cf. Serpa
1981 : 37), e, esporadicamente, com os Bororo do Tadarimana.
Neste surto de novos projetos agro-pecuários,
não interessava à FUNAI recuperar as terras usurpadas aos Bororo em uma área predominantemente mineradora e pouco propícia ao cultivo, mas sim, salvaguardar as terras férteis de outra subárea .muito pr6x.ii:na, a de Tadarimana Paru, um belo lote de qua-

se 10.000 Ha, às margens do rio Tadarimana (Vermelho), entre
Jarudorl e Rondon6polis. A FUNAI teve inclusive o cuidado de
reativar o Posto Indígena a partir de 1970, quando se fizeram
uma série de benfeitorias e instalações (enfennaria, escola), visando atrair contingentes de Bororo de aldeias vizinhas (Córrego
Grande, Meruri) e desaparecidas (Pobore, extinta a partir de
1977).
Constituída de 15 casas, um Bai. e 6 7 habitantes, em 1977, Tadarlmana pa~ou a atrair novos Bororo, perfazendo um total de 105 Bororo, distribuídos em 19 casas em 1980
(cf. Viertler, Muccillo e Serpa 1977, 1978 e 1980 - notas de campo)l 9.

A intensificaçio do controle destas terras por
parte da FUNAI tinha como objetivo assegurar a implantação de
um projeto de intensificação do cultivo de arroz e milho, à base
da m!'o-de-obra Bororo, feita em meados de 1978. Baseado em
critérios empresariais nfo compreendidos pelos Bororo, houve a
imposiçfo de um regime de "cantina" (novo termo para o velho
sistema de "barraco") e a construção de uma nova estrada, pontos que geraram fortes dissidências entre os Bororo bem como
entre estes e os ·agentes da FUNAI. O resultado foi a saída de
grande leva destes índios e uma população moral e espacialinente
dividida, confonne se pode obseIVar nos seguintes diagramas 1 e 2
(ver página 169), (cf. Viertler, Muccillo e Serpa 1977, 1978 e
1980 - notas de campo).
Dada a existência de uma linha de ônibus entre
Tadarlmana e Rondonópolis, os Bororo são assíduos frequentadores desta cidade, principalmente aos fins de semana, quando vã'o
vender os artefatos e comprar alimentos nlo fomecidos pelo Pos•
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(18) - "Fala-se da vinda de Bororo da aldeia perto do
Paraíso (Pobojarl) além de uma liberalização do regime missionário a partir
do fim da década de 60" (Bloemer 1980 : 11).

(19) - Tadarimana visitada por Rattray Hay, cm
1919, quando distava 8 milhas do Po bore, possuía 7 choupanas e uma
população de 100 Bororo enquanto a última possuía 10 choupanas e ~rca
de 160 habttantM" (cf. Rattray Hay s.d. : 77).
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to, frequentando fazendas vizinhas, forrós, bailes de fins-de-semana
e congregações religiosas (crentes) de Rondonópolis. Relacionavam-se com os Bororo de Córrego Grande e de Jarudori, principalmente, por ocasiã'o de funerais, e em menor escala, com os do
Meruri e do Perigara.

Os Bororo do Pantanal do rio São Lourenço
(vide mapa 4)

Foram visitados pelo missionário Rattray Hay,
que, em 1919, chegou a São Lourenço, sob a jurisdiçfo do S.P .1.
que também havia sido visitada por Fric, em 1905, nas imediações de uma pequena aldeia de Bororo do capitão Duarte. O mi•
sionário constatou um total de 9 casas e 150 Bororo. Os agentes
do S.P.I. afirmavam ter havido 500, antes de um surto de gripe,
que matando muitos, dispersara os sobreviventes (cf. Rattray
Hay s.d. 1919 : 40) que se refugiaram no rio Vermelho. Rattray
Hay observou um grande Bai com cêrca de 20 solteiros, muito
enfeitados e pintados, aos moldes tradicionais, abundância de
peixes obtidos em pescarias com canoas (antes nfo observadas
pelos visitantes) (idem p. 42). O mesmo autor observou também.a
visita de um grande chefe, vindo do Córrego Grande, usando uniforme militar (com alta probabilidade Antonio Rondon Cadete)
para a realiz.açã'o de danças e cantos (idem p. 44-48). Trabalhavam
à vontade para o posto pois ninguém podia obrigá-los a fazê-lo
(idem p. 50). Negavam-se a dar os colares de dentes e gostavam de
receber panos, que as mulheres usavam amarrados sobre o ombro
esquerdo20. (idem p. 40, 53).

-'
(20) -- Esta indumentária "de transição" - panos
amarrados como se fossem roupa - pode ser observada através de documentação fotográfica contida em "fndios do Brasil 1 : do Centro, Noroeste
e Sul de Mato Grosso," Rio de Janeiro, 1946 - em que aparecem homens
•
e mulheres Bororo da aldeia de São Lourenço, ajudando a carregar lenha,
cana-de-açúcar e mulheres trabalhando na usina de açúcar que aí funciona-
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va em 1917.
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Em 1952, Saake registrou, para a aldeia nas
imediações do Posto Indígena de Nacionalização Presidente Galdino Pimentel (novo nome da antiga Colônia Teresa Cristina, ou
simplesmente, "Colônia': que havia, segundoFrice Radin (1906),
sido transferida por causa da nova linha telegrãfica) um total aproximado de 90 Bororo morando em 11-12 casas, com 4 Baire
(xarnãs), uma escola, pequeno hospital e velhas instalações para
beneficiamento de madeira (cf. Saake 1953 : 43).
Saake visitou também os Bororo do Posto Indígena de Nacionalização General Gomes Cameiro. A aldeia, em
1952, era formada por 25 casas e tinha, ao todo, 76 Bororo, divididos em 33 famílias (cf. Saake 1953 : 43)21. Havia um capitão vindo do alto rio São Lourenço, Sebastião Areia, e dois xamfs
encarregados da saúde e dos problemas religiosos da aldeia (idem
p. 43).
Entre esta segunda aldeia, mais comumente designada de "Có"ego Grande" e "Colônia': Saake encontrou, a
poucos quilômetros desta última, a aldeia de Remansa, ou, Tori
Paru (homônima daquela encontrada por Baldus) onde vivia Cadete,
..o chefe supremo de to dos os Bororo nomeado pelo
próprio General Rondon, um velho com mais de 70 anos de idade, pertencente à divisão tribal dos Xerai e portador do nome índio adugo pode (onça brava) atualmente casado com uma mas outrora com duas e até quatro

mulheres"(Saake 1953 : 43).
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(21) - Ao tempo de Rattray Hay, constava de apenas
14 choupanas, ~bora o autor fale de uma população de 200 pessoas para
o ano de 1919 (cf. Rattray Hay s.s. p. 65).

O mesmo autor, além de encontrar a uma légua
de "Colõnia", na margem oposta do rio, o Posto Indígena de Criação Piebaga ", onde em 195 2, viviam 5 índios, para cuidar de 40
cabeças de gado, teve a oportunidade de assistir em Córr~go
Grande, a uma cerimônia funerária. Esta congregava Bororo e empregados do pôsto, dirigida por Cadete e muitos outros Bororo,
vindos de outras aldeias, revelando a persistência de minuciosos
padrões de comportamento tradicional (cf. Saake 1953 : 44 46)
fundamentados na presença de especialistas de cantos, danças e
curas de moléstias.
" O baluarte mais importante da coesão tribal é o cadete q~. além de ocupar o posto mais lato na direção da tdbo, é persol)alidade de extraordinária projeção: não somente os índios mas até civilizados
de C1dabá procuram-no quando estão enfermos. Consciente de sua capacidade, cobra caro os serviços que presta; o pagamento é feito só em dinheiro, mesmo da parte dos companheiros de tribo. Os índios acreditam que o
cadete sabe tudo : é médico , benzedor, advinho, tirador de sorte; quando
dorme, o seu espírito pode abandonar o corpo, transformar-se em animal e
atrair os bichos do mato, para serem mortos pdos caçadores. Pela posição
que ocupa, o cadete é o expoente da tradição tribal: é quem dirige as principais cerimônias, mormente os funerais, e quem toma a iniciativa para a
iniciação dos jovens. Julgam alguns que a sua morte trará a dissolução da
tribo bororo e a desintegração de sua cultura. Outro baluarte dessa cultura
é o bari ... Quando está resfriado ou com dor de barriga, o ín<lo procura
a enfermeira do posto para pedir alguns comprimidos; em casos mais graves, poreín, recorre ao bari . .. O terceiro baluarte da cultura tribal é o cacique ou capitão, que frequentemente, como em Córmgo Grande, é ao mesmo tempo barl (Cadete era ao mesmo tempo aroe etawara am, bari e capitão) . Enquanto essas t~s forças existirem na tribo os Bororo não se civilizarão, por estreito que seja o seu convívio com os brancos. Bastam elas para
se manter viva a tradição tribal e se evitar que a civilização venha a dominar a alma do povo .. (Saake 1953 : 47-48 - parêntesis nosso).
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Contudo, Saake observou que os contatos com
o branco haviam deixado marcas indel~veis sobre a existência Boro.
ro. Em 1952, os brancos passaram a ser melhor recebidos do que
em inícios do século, ocorrendo o abandono de restrições dietéticas tradicionais, ao mesmo tempo em que se reforçam novos hábitos alimentares e atividades de produção (cf. Saake 1953 : 48, 49).
Preferiam a caça e a pesca enquanto as roças não testemunhavam
especial dedicação ao cultivo, continuando, notória a habilidade
manual dos homens pela perfeição de seus arcos, flechas e ador·
nos plumários e sua facilidade em manejar máquinas de costura
ou executar serviços de marcenaria (idem p. 49)2 2. Em suas tr<>
cas com o visitante, os Bororo procuravam obter, antes de mais
nada, os valiosos instrumentos de ferro, anzóis e espingardas, usados segundo seus próprios critérios, já que o encarregado do S.P.I.
não podia exercer nenhuma pressã'o sobre os índios (idem p. 49).
O dinheiro assumiu posiçfo de destaque na vida dos Bororo, em·
pregado para a compra de saba:o, perfumes, cartuchos para espingardas, biscoitos, facas, anzóis, roupas, sapatos e demais coisas
úteis e inúteis. Era apenas um ou outro Bororo que procurava
ganhar dinheiro vendendo arcos e flechas para o branco (mais de
CrS 50,00 em 1952) (idem p. 50). Apesar da proibiçã'o do consumo de bebidas alcoólicas no posto e na aldeia, estas eram obtidas
por dinheiro, à base da venda de objetos muitas vezes valiosos
de uso cerimonial, e poucos eram os que trabalhavam sistematicamente as suas roças para poder obter milho que pudesse ser vendido na cidade (idem p. 50).
A indumentária feminina passara dos panos amarrados, em 1917-1919, aos vestidos (idem p. 50), provavelmen-
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(22) - É interessante notar a semelhança entre os
aspectos ressaltados por Saake e aqueles observados por Baldus, entie os
Bororo do Meruri, embora os Bororo do São Lourenço não tenham sofrido
intluência missionária.

te associados à aquisição de agulhas e linhas a partir do branco.
No Posto, os homens se apresentavam vestidos, mas, na aldeia,
andavam apenas com o estojo peniano, nfo dispensando as pintu·
ras de urucu (idem p. 51)23 .
A escola era pouco frequentada, excetuando-se
os dias de distribuição de presentes e peças de roupa, já que os
Bororo consideravam mau importante que os jovens aprendessem
as artes de pescar e caçar e usassem a língua dos seus parentes enquanto o portugués era preponderantemente usado pelos adultos
e chefes, que mantinham contato com os brasileiros (idem p. S1).
Os padres, que trabalhavam entre os civilizados da regifo, tinham
ordens de não batizar as crianças Bororo, a nfo ser nos casos em
que estas fossem ciiadas por famílias católicas brasileiras, além
dos poucos Bororo batizados provindos das missões do Meruri
e do Sangradouro (cf. Saake 1953 : 51 ).
A taxa de mortalidade era alta nos últimos três
anos, (9 óbitos para 3 nascimentos) pois os Bororo nã'o desejavam
prole, porque, além de obrigados a ter que matar o recém-nascido
por causa de algum sonho mau, os Bororo não queriam: ver os fi.
lhos como "escravos dos brancos" (idem p. 52). Comparando
os Bororo do Sã'o Lourenço com os das missões, Saake escreve :
"Os missionários salesianos informam que as famílias
Bororo das missões têm prole numerosa, não havendo retrocesso de população. Por outro lado, muitos desses índios são alcoólatras"·(Saake

1953 : 51).

o mesmo autor acha pouco provável que grande

(23) - Em 1970, a maioria dos homens andavam vestidos também na aldeia, excetuando-se alguns velhos, que apenas usavam o
estojo peniano por ocasião de cantos realizados na choupana central.
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parte da tribo Bororo venha a passar para a vida cabocla, sendo
condição essencial para sua sobrevivência um adestramento para o
trabalho regular, inviável enquanto subsistir a influência dos grandes chefes e médicos-feiticeiros (idem p. 52).
Englobando os Bororo desta regiã'o, Montenegro
escreve para 1959:
"Os Bororo que vivem nesta área entram em contato di·
reto com moradores de fazendas, nas quais trabalham esporadicamente, e
com os de dois pequenos vilarejos: São Lourenço, que se originou da antiga
Colônia de São Lourenço, ftmdada no início da segunda década deste século
e Porto Pinto. um aglomerado de casas de criadores de gado, que exploram,
na época da safra, velhos laranjais ali existentes. quando caminhões de
Cuiabí compram as fnatas para vendê-las na feira da Capital. Porto Pinto,
distante apenas seis quilômetros do Córrego Grande, é ponto de atração diária de índios de ambos os sexos. pois nele há um "bolicho" (empório) do
qual adquirem, por dinheiro ou em troca de seus artefatos e tralha doméstica . . . e ferramentas . . . doados pelo S.P.I .. os géneros de que necessitam,
entre os quais avultam a aguardente e o fumo de rolo"(Montenegro 1963 : 5-6).
Em sua pesquisa realizada em meados de 1959. o
autor encontrou 259 Bororo distribuídos em três aldeias : "Córrego
Grande''. com 99. Tori Parn, com 57 e Tugukure (Perigara), com
l 03 Bororo (cf. Montenegro 1963 : 5-6 ).
Em 1964. Hartmann registrou para Tugo Parn
(Colônia) um montante de 54 Bororo distribuídos em l O casas
(Hartmann - notas de campo) enquanto Crocker, em junho de
1965, contou. para a mesma aldeia, além de 1 30 brancos. 45 Bororo,
c0tnentando a desintegração rápida desta co1nunidade acarreta·
da pela lucrativa venda de pinga aos Bororo por un1 en1pregado do
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telégrafo, além da não aceitação, como chefe da comunidade, de
um Bororo fun~onário federal. Segundo este último autor, em
1964 a maioria dos homens dest~ aldeia trabalhava na roça do posto, recebendo pagamento em refeições e excedentes alimentares
(cf.Crocker 1967 : 48), coisa ~lo ~encionada por Saake, que falava da falta de trabalho sistemático e~tre os Bororo da área24 .
Tal m~dança de exigências por parte do S.P.I.,
desencadeada pela ~mposição de uma política indigenista mais
agressiva de cunho empresarial que sabemos ter sido desenvo~vida
principalmente após 1964,veioapenascompleme~taroutramedtda,
que já havia.sido i~troduzida aQ tempo da visita de Saake, em.1952:
a pr9ibição, por parte dos padres da região, de batizar cri~ças ou
adultos Bororo, prática muito empregada, logo após a pac1ficaç~o.
pelos próprios representan~es do governo (D~rte, Mello Rego e demais personalidades administrativas). A intenção por parte do governo era decididamente guardar, para exploraçfo exclusiva, sem
quaisquer interferências pessoais ou religiosas, a mão-de-obra Bororo necessária em área de população rala e economicamente
tão pouco ex piorada.
Em Có"ego Grande, Hartmann encontrou, em
1964, apenas 44 habitantes, morando em aldeia 2 km afastada do
Posto, distribuidos em 11 casas (Hartmann - notas de campo 1964),

-

No período subsequente à visita de Montenegro. em 1959, não se falou mais na aldeia de Tori Paru, provavelmente absorvida pelas aldeias vizinhas, "Colônia e "Cónego Grande", após a morte
do seu chefe Cadete, ou então, por urna provável mudança de local dos Bororo de Cadete para outra localidade. Acreditamos ser mais provável a primeira lúpótese, pela qual os moradores de Tori Paru não mais a ela retorna•
•
ram após os funerais de Cadete, realizados no "Corrego Grande", sob adireção de outro grande chefe. Manuel Amaro Pio (Mané Omaru, para os Bororo ). cunhado de Cadete e. grande conhecedor das tradições (cf. Saake
l 95 3 : 46 : l'.f. ('rocker 1967 ).
(24) -
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enquanto Crocker, em 1965 contou uma populaçlo de, aproxi·
madamente, 90 pessoas, aumento populacional este causado pela
absorçfo dos moradores de Tugo Paru (apud apêndices e diagra·
mas em Crocker 1967).
A regifo da aldeia, o médio São Lourenço, era
pouco habitada, embora houvesse uma gradativa inftltraçfo de
posseiros, ao leste e ao norte da reserva, ocorrendo a falta de peixe e de caça (cf. Crocker 1967 : 50), em nítido contraste com a
.abundância de peixe constatada para a mesma área por Rattray
Hay em 1919. De 1952a 1960houve, segundoCrocker, a presen·
ça de um missionário presbiteriano além de outro, do Summer
Institute of linguistics, a partir de 1957. Os Bororo viam-nos como agentes de distribuiçfo de bens e alimentos, sem qualquer receptividade para novas idéias religiosas (cf. Crocker 1967 : 50 Nota l).
Com a implantaçfo dos projetos agro-pecuárias, principalmente na fazenda Janaína, situada a poucos metros
da atual aldeia do Córrego Grande, os Bororo passaram a trabalhar como mio-de-obra de baixa renda enquanto vaqueiros, braçais, tratoristas e empregados, quando nã'o eram obrigados a trabalhar em troca de roupas ou comida, sem nenhuma garantia
social (cf. Serpa 1981 : 41). Além dos contatos diários com os
· fazendeiros vizinhos da aldeia, os Bororo mantêm contatos com
mascates e pescadores que entram na área para comercializar mercadorias e comprar os peixes obtidos pelos Bororo. Dado o isolamento da área pela falta de estradas e meios de transporte, os Bororo do "Córrego Grande" mantêm apenas contatos esporádicos
com as cidades de São Lourenço e Rondonópolis.
O relacionamento intra-tribal se dá principal·
mente com os Bororo da aldeia do Tadarimana, a mais próxima,
para a troca de recursos e a realizaçfo de funerais, embora possuam relações de parentesco também com Bororo residentes no
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Meruri, Garças (600 km ao norte) e Perigara (250 km ao sul)
(cf. Serpa 1981 : 40).
Também Crocker menciona a aldeia Perigara
(Tugukure, apud Montenegro, Tugokuri-doge apud Albisetti e
Venturelli 1962), junto ao Posto Couto de Magalhães, perto da
confluência do rio Cuiabá com o rio São Lourenço, cujos habitantes, cultural e linguisticamente diferenciados, se integram facilmente às outras aldeias Bororo Orientais. Encontram-se inseridos,
quase que exclusivamente, numa área de criação de gado (cf.
Crocker 196 7 : S 1), passando o Posto a ser designado com.o Área
lndígen1J tio Perigara a pa~ir de 1969, nfo ocorrendo até o momen to conflitos com os fazendeiros. Segundo Serpa, estes permitem que os Bororo cacem e pesquem nas suas propriedades, além
de estarem absorvidos como mio-de-obra pelas fazendas (em particular pela fazenda 'Borereo', em que trabalham na construção
de cercas e limpezas de pastagens). Os contatos entre Bororo e
brancos são diários, enquanto as relações com os Bororo de outras
aldeias, como a do ''Córrego Grande", são eventos esporádicos
(cf. Serpa 1981 : 4(}41).
A partir de 1970, aproximadamente, aumentou
a pressão sobre a reserva territorial de Teresa Cristina, exercida
por empreendimentos agro-pecuários de grande vulto. Há rarefação
da caça e aWl,lento das dificuldades em obter peixe, que, por vezes, deixam de subir até as águas das imediações da aldeia. Isto
porque são retidos ou dizimados pelos pescadores brancos (Leoi
1977-1978, MuccilJo 1977, Hartmann - notas de campo). A pobreza dos solos das suas roças (cf. Gross 1979a), sem falar na perda de territórios, cada vez mais invadidos pelos brancos, configuram um quadro precário para a sobrevivência dos índios desta área, que muito se assemelha àquele descrito por Levak, para os
Bororo do Pobojari, pouco antes do desaparecirnento desta aldeia.
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A nova ameaça que paira sobre os Bororo de~
ta reserva á representada por eventuais planos, por parte da
FUNAI (substituta do extinto ~.P.1 .), em au~piciar desmatamentõs e projetos agro-pecuários também às inargens do rio São Lourenço, planos estes ainda não concretizados' mas mencionados pelo Presidente da FUNAI, em 1980, durante urna de suas visitas a
Cuiabá.
Se logo após a instalação das missões a área do
alto São Lourenço e Vermelho passou a funcionar como uma
zona de refúgio aos Bororo descontentes, em 1973, observa-se um
tênue refluxo de Bororo desta área para a das missões, que absor·
veram os remanescentes do Pobojari, a partir de 1970, atraíram
em 1978-1979 algumas
famílias do Tadarimana e outros de~
'
contentes com o projeto aí implantado pela FUNAI em meados
de 1978, inclusive um famoso Bari (xamã) saído do "Córrego
Grande" para ir viver com os seus parentes no Meruri. O território
das missões é resguardado e defendido pelos padres salesianos
moralmente reabilitados frente aos Bororo após a morte do Padre
Diretor em defesa das suas terras. Além disso, as missões oferecem, atualmente, melhor, ,\assistência médica e maiores possibilidades para um isolamento graças à formação da aldeia do Garças
mais afastada da Missão, mas com a vantagem de se localizar em
· território defendido e beneficiado pelos missionários. Acresce
ainda a existência de uma infra-estrutura equipada para a lavoura
mecanizada, garantia para obter, em zona do cerrado, o suprimento regular de alimentos vegetais, projeto administrado pelos
próprios Bororo. Os Bororo do "Córrego Grande", com terras .
pobres para a agricultura, ainda não atraíram as atenções dos
técnicos da FUNAI e desejam a implantação de um projeto para a
soluçlo dos seus problemas. Já alguns dos Bororo de Tadarimana,
frustrados com o fracasso dos projetos implantados, procuram
novas alternativas : a volta a Meruri, lugar de onde muitos deles

saíram para agora estarem voltando. E, finalmente, existem aqueles,
muito velhos, mais sedentários, que~ como o velho chefe Henrique
do Jarudori, reduzido a uma aldeia de 15 Bororo, nfo saem de
suas terras, por mais invadidas e deterioradas que estejam, a fim
de que seus ossos possam ser enterrados junto aos restos mortais
dos seus parentes.

'
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SEGUNDA PARTE:
O PROCESSO DE MUDANÇA SOCIOCULTURAL ENTRE OS BORORO

-

CAPITULO 1
1) Aspectos Demográficos

'

13/

Vide Quadro Comparativo de Dados Demográficos relativo aos Bororo do Brasil Central de 1827 a 1980 (após
página 145).
O quadro inclui, além de dapos citados no texto, outros levantamentos feitos por pesquisadores, que visitaram
os Bororo Orientais a partir de 1970 - Bloemer, Dorta, Hartmann,
Muccillo, Novaes, Serpa, Viertler. Cabe-nos contudo fazer algu-
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mas observações indispensáveis à sua compreensão :

Primeira: Estimativas demogrdficas
As estimativas até 1919 sf'o bastante otimistas, baseando-se segundo Steinen, em exageros intencionais visando a obtençfo de maiores verbas, de certo modo,
contrabalançadas por estimativas feitas pelos missionários salesianos, que dão, para fins de 1910, um total de 1037 Bororo
Orientais vivendo fora das missões (entre 217 Bororo para a Colônia Sagrado Coraçã'o (Meruri] segundo Presotto 1973 : 13),
enquanto, quase 10 anos mais tarde, Rattray Hay, guiado pelos
representantes do S.P.I., fala de um total de mais de 3.000 Bororo, distribuídos por cêrca de 13 aldeias, fora das missões, em
1919, e num total geral de aproximadamente 5.000 a leste do
ri o Paraguai.
Este total muito otinústa também não é confirmado por Baldus, que, em 1935, fala de um total de 700- 1.000
Bororo vivendo na bacia do São Lourenço.
Montenegro, em 1959, confrrma o decréscimo
numérico dos Bororo quando estima em cêrca de 700 indivíduos
o total dos Bororo Orientais, que, mais reduzidos ainda, em número de 626, constituem o montante aproximado para 1980, pequena fração de uma populaçã'o aborígene, que, em 1901 , era estimada entre 5.000 e l 0.000 por Cook, e já tinha sido severamente desfalcada pelas guerras desde 1719.
A relaç:ro ideal deste montante de 626 Bororo
com a área total demarcada (ou delimitada) pelos órgãos tutores,
missões e FUNAI, dá uma fraçã'o ideal de 211 Ha por indivíduo,
e em tennos mais realistas, dada a reduçã'o efetiva da reserva do
Jarudori de 4. 706 para Ha, um máximo de 204 Ha por indivíduo,
sem contar as perdas de terras ocorridas em Teresa Cristina, que
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levam Gross a propor apenas 19.000 Ha, em vez doa 25.694 Ha
demarcados por Decreto presidencial (cf. Gross 1979a : 1045).
O território de exploraçlo Botoro estimado em 350.000 km2
(cf. Albisetti e Venturelli 1962) reduziu-se, pela interferência
do branco, a direitos de exploraçfo estimulados, também de maneira otimista, a no máximo 132.486 Ha (1.328,86 km2)
para um total de 6 26 Bororo.
A reduçfo populacional levou também à simplificaçlo da organizaçfo social. A divisfo entre os "de cima", os
"do meio'' e os "de baixo", inspirada talvez na divido tripartite
dos Kadiwéu, desapareceu nas aldeias atuais, embora ainda se faça
presente nos modelos de aldeia relativos aos Bororo do Garças,
apresentados pelos missionários.
Para a área do Pantanal, Montenegro registra para Córrego Grande, aldeia com 14 casas em 1959, o desaparecimento do seccionamento dos elas em "rio abaixo", "rio acima" e
"do meio", que tinha sido registrado por Barbosa de Faria, em
1925, para uma aldeia com 71 casas (cf. Montenegro 1963; cf.
Rondon e Faria 1948). Montenegro considera que a divisfo tríptica perdura através de mecanismos de preferências matrimoniais
ideais, embora já não corresponda a necessidades econômicas da
tribo. A ocupação mais efetiva de áreas de caça, pesca e coleta
pelas frentes de expansão dos "civilizados" tomou certos clãs
pobres, uma vez que os mesmos nã'o as podem utilizar in totum
(cf. Montenegro 1963 : 23). Segundo o mesmo autor, o desaparecimento das subsecções clânicas, na medida em que foi paulatino, nã'o acarretou qualquer desarranjo funcional mais drástico
na sociedade Bororo, em contraste com o rompimento do equilíbrio associado à perda da importância funcional dos clãs, principalmente nas aldeias controladas pelos salesianos (cf. Baldus
1937 : 292-294), pois, nã'o sl!o os sub-clãs (ou as secções), mas os
clãs, os requisitos indispensáveis ao funcionamento da sociedade
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Bororo, • verdadeiras unidades sóci~culturais de produção e
associaçlo (cf. Montenegro 1963 : 1S).
Nossos próprios levantamentos (entre 1970 e
1980) corroboram parcialmente a opinião deste autor, já que os
clfS continuam. funcionando por intennédio de práticas de substituições entre representantes .de mesma metade (cf. Viertler
1976 - "práticas de substituições e de adoçlo clãnica" p 185.
189) e os pertencentes a metades diversas (pela "representação n
ou "substituiçãoº dos finados), além d• migraç~es entre as aldeias, para atender às exi-ncias cerimoniais de funerais e aumentar o prestígio social dos visitantes. Por outro lado, a classificaçfo
dos ·indivíduos perisiste sendo feita com base nos '1edaga-mage ",
unidades sub~lânicas em que um "substituto" é sempre um
Muga kejewudo (um indivíduo posto no lugar de outro) ou um
'1ebio" (um "representante" de um finado da outra metade),
nitidamente diferenciados de um /e remawu (um indivíduo que
ocupa o lugar pelo nascimento).
Concordamos com Montenegro quando afirma
que os novos arranjos matrimoniais evidenciam a importância do
clã, já que é este, e não a metade, a unidade social exógama para
os casamentos da atualidade, embora sempre tenha havido laços
tradicionais de alianças matrimoniais dentro de mesma metade do
lado dos clfs Ecerae (cf. Albisetti e Venturelli 1962 : 449). Segundo os Bororo, a explicação desta discrepância entre as metades reside no fato de que os Tugarege não poderiam dar um mau exemplo para os Ecerae, casando com as irmfs de sua própria metade,
já que foram os introdutores dos costumes mais valorizados, heróis civilizadores, enquanto os Ecerae nã'o passaram de meros receptores, inicialmente menos privilegiados, pobres e feios25 .
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(25) - Talvez decorra daí a tendência de haver casamentos mistos, isto é, casamentos entre brancos e Bororo apenas por intermédio de mulheres da metade dos Ecerae, em especial, mulheres dos
Baadojebage Cebegiwuge. na medida em que seriam menos valodzad~ do
que as mulheres das choupanas Tugarege. Daí também a condenação mais
rigorosa de casamentos endogâmicos entre trmíos Tugarege, relativamente corriqueiro entre os Ecerae.

Segunda: O desaparecimento (fusão) das aldeias

O Quadro mostra apenas parcialmente o processo de redução das aldeias (as aldeias assinaladas por código especial) como Kejari, Tugo Paru, Pobojari e Pobore. O processo já fôra
observado por D. Malan, missionário salesiano, que visitou, entre
agosto e dezembro de 1907, a área do São Lourenço, pensando
em estabelecer uma quarta colônia para pacificar os Bororo que
haviam morto um civilizado, Melchior Borges. Nesta viagem, os
salesianos celebraram missas e distribuíram chales, tecidos, facas,
armas e espelhos para aproximadamente 2.600 Bororo da área.
Formavam 10 localidades: Poxoreu, Noidori, Jarudori, Cogue ao,
Pobore, Tadarimana Paru, Jorigui Paru, Kejari, Teresa Cristina e
Aijeri (cf. Missioni Salesiani 1925 : 72). Em 191 O, Colbacchini
fala de apenas 1.037 Bororo vivendo fora das missões, dispersos
por 17 localidades, ressaltando como mais populosas Córrego
Grande, com 323, Aroe Jari, com 99, Aijeri kurireu, com 107,
Itubori, com 97, Jorigui Paru, com 72, Trindade, com 64, Caeté,
com 82 e-Abolição com 44 (cf. Colbacchini 1925 : 167 Censo).
Em 1934, Albisetti, em sua viagem de agosto a
setembro, encontrou Aijeri Bororo, Jarudori Bororo, Pobore Bororo, Kejari Bororo, Porojí Bororo (onde encontrou o chefe Cadete) e Tori Paru Bororo, um total de 6 aldeias (cf. Albisetti e Venturelli 1962 : 0.17).
Das 1O localidades observad• fora das missões
em 1907, chega-se a 17, em 1910, e 6, em 1934. O aumento do
número de localidades de 1907 para 191 O pode ser explicado em
tennos das subdivisões das aldeias durante a estação seca, quando
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partem para o Maguru, 26 tal como foi observado por O. Malan
que encontrou um contigente de S1 Bororo, em prolongada
expediçlo de caça, pesca e coleta (cf. Colbacchini 1925 : 167).
Aparentemente ocorre a extinçlo das aldeias Aijeri Bororo e
Porojí Bororo depois de 1934, porque não sfo mais mencionadas
pela bibliografia.
Os fatores responsáveis, dentro e fora das missOes, pelo proceuo de red.istribuiçfo demográfica da populaçfo
Bororo são:
a) epidemias, que sempre causam o abandono
da aldeia em funçfo do número de mortes provocadas ( o caso de
Teresa Cristina, atacada pelo sarampo, de Jarudori, pela tuberculose);
b) ataques de inimigos (ataques dos Xavante aos
Bororo do rio Barreiro);
c) mudança de líderes (civilizados ou Bororo),
atraindo consigo levas de subordinados, que provocam o aumento ou a diminuição da populaçfo das aldeias (o caso da mudança
de Cadete, do Pe. Albisetti para Poxoreu);
d) abandono de aldeias pelo contato indesejado
com o branco ( o caso da saída de Bororo provocada pela instalação das missões na área do Garças, a formação recente da aldeia
do Garças, aldeia integrada por Bororo descontentes com os salesianos) ;
e) abandono de aldeias para contato desejado
com o branco ( o caso da mudança de contigentes de Pobore, C.
Grande e Meruri para o Posto Tadarimana, reativado pela FUNAI,
com assistência escolar e médica);
(26) - "Maguruº é uma expeclção de caça, pesca ecoleta coletivas de que pa.."1idpam bandos de homens, mulheres e crianças. Atualmente os Bororo não realizam mais estas grandes migrações suoná.rlas.
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O abandono

de aldeias subordinadas a brancos
por outras, subordinadas a outra modalidade de tutela (o caso do
refluxo de alguns grupos de Bororo de C. Grande e do Tadarimana para a regilo das missões).
Observa-se, pelo quadro, o desaparecimento dos
Bororo independentes, e a gradativa redistribuição da população
remanescente dos Bororo Orientais em torno das agências protetoras, à procura de territórios mais seguros (reservas tuteladas ativ8?1e~te pela FUNAI e pelas Missões Salesianas do Mato Grosso),
pnnc1palmente a partir da década de SO, dada a intensificação do
afluxo de civilizados para a área de refúgio do alto rio Sio Loure!lço e rio Vennelho, na época, totalmente negligenciada pelo
S:P.I.

Terceira:"Os missionários salesianos informam que as

'

farníllas Bororo de suas missões têm prole
numerosa, não havendo aí retrocesso de população. Por outro lacb, muitos ~ses índios são alcoólatras .. (Saake, 1953 : 52).

Segundo os levantamentos de Presotto, a população Bororo do Meruri esteve sujeita a fortes oscilações, entre um
máximo de 217 Bororo em 1905, jamais recuperado, e um mínimo
de 81, -em 1967, numa média de 149 indivíduos entre 1904 e
1971 (cf. Presotto 1973 : 13).
Infelizmente não dispomos de dados que nos e~
.clareçam o gráfico populacional construído pela autora a partir
dos arquivos da missão do Meruri, na medida em que as oscilações
de~ográficas 19) nlo estão associadas à discriminação por sexo
e idade; 2q) às épocas do ano; 3<?) às eventuais vindas ou
idas de Bororo a outras aldeias; 4Q) a eventuais crises no relacion~ento com os salesianos; 5<?) à eventuais tensões com os
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fazendeiros ou posseiros da área; 6q) ao número de casas e seus
respectivos contingentes de moradores; 7q) à orientaçfo da
política indigenísta desenvolvida pelos missio.nários de modo geral que, segundo Bloemer, passou a ser mais liberal, ao fim da década de 60, dada a presença de numerosos Xavante e a impossibilidade de mantê-los sob o mesmo regime de controles aplicados
aos Bororo. Esta redefiniçfo poderia explicar o aumento muito
rápido de Bororo entre 1966 (81 indivíduos) e 1971 (195 indivíduos), quando os padres começaram a estimulá-los a voltar aos
seus padrões tradicionais de vida antes sistematicamente obstruídos, em consonância com a política indigenista do governo, que
preconizava, em flagrante oposição às diretrizes que vigoravam ao
tempo de Rondon (1910-1930), a sua "auto-suficiêrtcia", sem
·~paternalismos" (a oferta tradicional de roupas, víveres por inter·
médio dos quais foram pacificados) embora sujeitos à total arbitrariedade dos Chefes de Postos locais (cf. Crocker 1967 :4243).
Paradoxalmente, os missionários enveredaram, a
partir, desta mesma época, por um enrijecimento de controles em
novas áreas até então relegadas à decisão dos seus tutelados Bororo - a procriação.
As alterações arquitetôrúcas, que vinham sendo
feitas desde os inícios da catequese em 1902, visando eliminar os
padrões de vida sexual e cerimonial ligados às fam11ias extensas e
ao Bai, à choupana central, para propiciar a formação de famílias
monogâmicas cristãs, vinham complementadas, também, por tentativas de eliminar as práticas de infanticídio, expressão do poder
dos xamãs e dos chefes tradicionais. Ainda em 1969, queixavamse os missionários que os Bororo não queriam ter ftlhos e estes,
que não queriam tê-los, porque nada tinham a oferecer aos nascituros.
Em 1979. foi realizado outro censo dos Bororo
do Meruri pelo Pe. Uchoa da Missfo Salesiana. Co1nparada a pi-

râmide demográfica da populaçfo do Meruri de 1979 com a da
população do São Lourenço, recenseada pelo S.P.I. em 1932,
observa-se· que, entre os Bororo do Merurl, ocorre a compensa·
çlo, pela natalidade, das altas taxas de mortalidade infantil, coisa
impossível aos Bororo do São Lourenço, que, conforme prognóstico de Ribeiro, refletiriam condições ·de extrema desorganização
e intensiva depopulação, associadas àsúltimasetapasdeumprocesso de extinção (cf. Ribeiro 1970: 293-294). O processo de extinção, segundo o mesmo autor, seria explicável, além de fatores
bióticos, por fatores estruturais de organizaçlo social: pela inter·
rupção abrupta das atividades produtivas causada pelas epidemias,
que bloqueiam o funcionamento de uma economia fundamentalmente baseada na mfo-de-obra hwnana. No caso, os Bororo do
São Lourenço haviam sido atingidos por uma epidemia de varicela. Os surtos epidêrnicos sempre foram melhor controlados nas
Missões, dadas as grandes diferenças econômico-administrativas
entre Postos do governo e Missões Salesianas (cf. Serpa 1981 :
11-13).
O aumento populacional no Meruri foi' um novo
sucesso alcançado pelos controles idealizados pelos missionários,
alterando as tradições Bororo ligadas à procriação. Estas, ao ver
de Steward (1955); constituem um dQs últimos redutos a serem
conservado~ por um ·grupo humano, obrigado a adaptar-se aos
padrões vigentes em uma nova ordem saciai imposta por um dominador, reduto de valores mais profundos de identificaçfo étni·
ca , no caso, sumariamente suprimidos em nome da caridade cristã 27.
(21) - Esta política de desmoraHzação sistemática dos
costumes mais caros aos Bororo levou Pé. Césa1 J\,i~ti .a sentir duros r.,.
morsos quando, já de muita idade, me diz.ia estar urependldo de ter proibido tanta coisa aos Boro.-o, porque lhe pareda atrapalhar a ordem da
Missão (Pe. Alblsetti 1970 Sangradouro - comunlcaçlo pessoal).
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Daí. segundo Baldus. não se tratar rnais de Bororo mas de ..cristã'os civilizados" (cf. Baldus 193 7 : 31 2) no que
concorda com o Bororo Mano Kurireu:
"Os Bororo de Meruri não têm nada. Se me pergunta·
rem o que são aqueles de lá do Meruri , eu direi que não não nem civiliza·
dos, nem

Bororo.

Não

são

nada"

(Mano Kurireu Sangradou-

ro 1970).
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Se por um lado, os missionários auspiciaram,
conscientemente, profundas transformações das comunidades sob
sua influência, visando integrá-los como mã"o-de-obra útil aos inte·
resses do branco, chegando a invadir o último reduto da autonomia moral dos seus tutelados - a procriaçao -, paradoxalmente,
aquilo, que nos parece constituir o desfêcho lógico do processo
de integração social, isto é, o casamento interétrúco, tende a nã"o
ser permitido por estes. Apesar da tendência. por parte das mulheres Bororo, em valorizar contatos sexuais com homens brancos, os
missionários procuram "em nome das tradições culturais". refor·
çar o direito que têm os parentes sobre a sexualidade e prole das
suàs mulheres. quando estas tentam viver afastadas, amigadas com
branco~. Esta política rútidamente segregacionista iinpede que
elas sejam absorvidas pelo mundo dos brancos e desertem dos homens Bororo. mão-de-obra das missões. cujas dificuldades em se
adàptar às novas .contingências parece1n ser 1naiores do que as das
nJOlheres (cf. Baldus 1937). Estas sfo extraordinariarnente ativas
nas sua.s relações con1 o branco (en1 Tadarirnana de 1977. eram
as mulheres que ia1n f~er as co1npras da casa e1n Rondonópolis.
àlé1rr de ·angariar vant:agens por intermédio da n1endicância e da
prostituição) . . enquanto ós hornens continuam sendo 1nais absorvidos. pelos ·problen1as internos à aldeia. associados. aos funerais.
às roças.·pescar.ias e.fón1\as tradicionais de sociabilidade co1nunitá·
.
na.

No tocante às novas atividades de produção. os

missionários. louvavelmente contrários à prostituição e à mendicân·
eia. fomentaram a intensificação do cultivo e o desenvolvimento
de atividades manufatureiras, que nitidamente subverteram a divi·
sa-o sexual do trabalho tradicional . embora se mostrem contrários
aos amasiamentos com brancos, condenados pela moralidade cris·
tã. que. em última análise, representariam a etapa final de um processo de assimilação dos Bororo ao mundo dos brancos. A retenção das mulheres Bororo para aquém deste estágio final, embora
escorada em justificativas éticas de moral cristã. adquire sentido
se pensarmos que. desde os inícios da catequese, a mulher Bororo se revelou como mão-de-obra indispensável à continuidade do
funçionamento da empresa missionária. Não foi exatamente em
função dela , fisicamente muito forte , e excelente nos trabalhos
do cultivo e da coleta, que se cogitou, desde os inícios da catequese. alterar toda a organização interna das comunidades, para
liberá-las do jugo dos seus parentes clânicos homens, que, neutralizados pela pacificação, pela sedentarização e pelo declínio das
atividades da caça, mesmo recebendo os machados de ferro, pouco se entusiasn1avam com as novas atividades? (cf. Baldus 1937).
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A a1ual situação territorial dos Bororo pode ser esquematizada
da seguinte maneira (cf. Serpa 1981).
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11) - Aspectos Pd ítico-Econõmicos

a) Período 1900-1960

Os primeiros contatos entre Bororo e brancos
redundaram na gradativa finalização do estado de guerra e na introdução de instrumentos de ferro (cf. Baldus 1937 : 306).
BATISMOS

'
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Logo após a deposição das armas por parte dos
Bororo do São Lourenço em 1886, celebraram-se os primeiros batizados de Bororo, apadrinhados por autoridades brancas, em especial aquelas ligadas à pacificação (Duarte, Galdino Pimentel cf.
Caldas 1887 : 37).
Este mesmo mecanisn10 também foi observado
durante a primeira fase de contatos interétnicos de grupos Bororo
de outras áreas. Os Bororo da Campanha, submetidos por João
Pereira Leite, após o massacre de 400 dos 500 Bororo, possuíam,
em 1827, um chefe que usava o nome do seu conquistador. Na
área do Garças, o laço de amizade entre Rondon e Cadete cujo
nome Bororo é Mamuiawuge Eceba Ekoe Cereu, que data de
fms do século passado, foi celebrado pelo nome "Antonio Rondon" usado pelo segundo, também denominado ucadete", porque
usava vestimentas militares que lhe haviam sido oferecidas por
Rondon (cf. · Rondon 1946 : 241). Isto, sem falar da prática sistemática de batizados dos "selvagens" Bororo pelos missionários salesianos a partir de 1902, sempre precedidos pela distribuiçã'o de roupas e seguidos de ofertas de alimentos e outros
presentes.

Por outro lado, os próprios Bororo tomaram a
iniciativa de tornar chefe, pela outorgaçlo de nomes Bororo, ao
Pe. Colbacchinni após 1913, época em que se celebraram 9 casamen~.?s cristãos, associados a nomes civilizados outorgados aos
nubentes, perfazendo um total de 24 famílias "já cristianizadas"
na colônia do Sagrado Coração (cf. Missioni Salesiani 1925 :
100-102) e um total de 48 adultos "cristianiz.ados" (isto é, batizados) em uma populaçã'o de aproximadamente 130 indivíduos
(cf. Presotto 1973 - gráfico para 1913).
A técnica da outorgaçã'o de nomes visa "pacificar", "amansar" e "humanizarn o apadrinhado a fun de obrigá-lo
moralmente a prestar serviços para seu padrinho. Tal técnica continua sendo muito empregada pelos Bororo da atualidade, visando subordinar o branco (visitante, pesquisador, Chefe de Posto)
a alguma personalidade importante de suas próprias comunidades.
INSTRUMENTOS DE FERRO
A distribuição dos instrumentos de ferro constitui o complemento histórico e lógico da "deposição de annasº,
que simbolizava a inviabilidade de pro~guir nas guerras ao branco, e nas atividades bélicas de modo geral.
A introduçfo de instrumentos de ferro foi seletiva. Em 1934, nas missões, Baldus observou a difusfo de instrumentos de corte (machados, facões) mas não de armas, já que os
Bororo continuavam caçando e pescando com o arco, as flechas e
demais técnicas tradicionais (cf. Baldus 1937 : 234). Em 1952,
Saake constatou a compra de anzóis e espingardas pelos Bororo
do Córrego Grande (cf. Saake 1953 : 50), evidenciando fortes mudanças na tecnologia de adaptação, dado o afluxo de brancos nas
áreas exploradas pelos Bororo e as crescentes 4ificuldades na obtenção da caça e do peixe. Assim, observam-se transfonnações pe149

lo tempo de contato, embora também seja necessário levar em
conta o fatdr quantidade dos instrumentos difundidos, acaaetando diferenças entre 01 grupos de "Bororo independentes", que
viajavam para fazer trocas, e com isto, podiam dispor apenas de
alguns poucos instrumentos, e os "Bororo tutelados pelo S.P.I.
ou pelas Missões", que paaaram a obtê-los com muito mais facili-·
dade e em maior número. Assim, a difusão de machados de ferro
foi geral, quer se trate de Bororo liderados por brancos (os Bororo subjugados por Duarte, da colõnia militar de Teresa Cristina; os
Bororo da Campanha, derrotados por Leite; e os Bororo das missOes, subordinados aos salesianos), quer de Bororo liderados por
chefes tradicionais, como Cadete. Este último realizava trocas
com os brancos visitantes, representantes do S.P.I. e moradores
de Cuiabá, visando obter, antes de mais nada, instrumentos de ferro, além de dinheiro pelos serviços de cura prestados a brancos e
Bororo (cf. l.évi-Strauss 1936 : 284; cf. Saake 1953 : 4 7).
Os Bororo Cabaçais, menos propensos à subordinação ao novo regime de trabalho, que lhes foi imposto pelo Pe.
Fraga, insistiram em seu apêgo às annas tradicionais e à vida menos sedentária, acabando dispersos (cf. Steinen 1940 : 284).
A difusão de ferramentas trouxe como consequência um aumento da área cultivada, alterações na divisão sexual do trabalho e mudanças no ritmo das atividades de produção, que atingiram a todos os grupos Bororo Orientais, que lograram sobreviver até a atualidade.
Segundo Baldus, o proce~o de mudança cultural pode ser explicado, entre outros fatores, pela importância de
"indivíduos '' condutores" (indivíduos que tenham dotes pessoais
para exercer papel decisivo à aceitação ou rejeição de traços culturais estranhos ao grupo) (cf. Baldus 1937 : 306). No caso do
processo de mudança sócio-cultural Bororo, excetuando-se Cadete, predominaram as influências de "indivíduos condutores'' branlS01

cos: chefes de Postos ou colonias militares como Duarte, fazendeiros como Leite, missionários como Colbacchini e Albisetti, c<>
merciantes, mascates, etc. A partir desta perspectiva, a tendência
geral foi no sentido de eliminar, gradativamente, os grupos autônomos liderados por chefes Bororo, tal como evidenciam os dados
relativos ao desaparecimento das suas aldeias, enquanto persistiam
os grupos tutelados pelas missões e pela FUNAI.
.
Baldus aponta, em 1935, u influências de civilização sobre os Bororo de Tori Paru, grupo independente, que vivia plantando mandioca, arroz, feijã'o e trabalhava como ml<>deobra nas fazend$ vizinhas (cf. Baldus 193 7 : 115). Já o grupo de
Cadete, no Kejari, em 1936, mais isolado, mantinha ainda a sua
autonomia político-econômica, já que era Cadete o organizador
das atividades de plantio, caça, coleta, pesca e manufatura (cf.
Lévis-Strauss 1936), em nítido contraste com os Bororo, contemporâneos de Teresa Cristina, e do Meruri, cujo ritmo de atividades era marcado pelo branco. Em 1952, Cadete abandonara a região do rio Vermelho, pelo grande afluxo de brancos na área, sendo encontrado em Tori Paru, no Slo Lourenço, mais .perto da
zona de influência do S.P.I., sem contudo abrir mio de sua autononua.
O "Cadetismo" sucumbiu com a morte do velho chefe, cujos funerais foram realizados em Córrego Grande, a
aldeia do seu cunhado Mané O Maru (provavelmente ó Baru, um
grande Paiwoedo) (cf. Hartmann - notas de campo). A aldeia do
grande chefe, Tori Paru, acabou desaparecendo pois nlo é mais
mencionada pela bibliografia, evidenciando que a autonomia político-econõmica das aldeias Bororo se havia tomado inviável frente
às pressões de garimpeiros e fazendeiros da área. Persistiram os
grupos, que se aglutinaram em tomo dos núcleos mantidos pelo
S.P.I. e pelas Missões, cuja atuaçfo passaremos a analisar em segui-

da.
1Sl

MODALIDADES DE MUDANÇA CULTURAL
DIRIGIDA: O S.P.I. E AS MISSÕES
A fundação das colônias militares de Teresa
Cristina e Isabel acarretaram a implantaçlo de um sistema de tutela que foi resumido por Steinen pelas idéias de "divertimento" e
"preguiça", em nítida oposição, parafraseando o autor, às idéias
de "diligência" e "abstençfo" cmociadas ao sistema salesiano.
A aceitação, por parte dos Bororo, da submissão aos seus tutores foi favorecida em parte por pressões exercidas pelos Kaiapó contra os Bororo de Teresa Cristina em 1888
(cf. Steinen 1940 : 587) e à dos Xavante contra os Bororo do rio
Barreiro a partir de 1907 (cf. Albissetti e Venturelli 1962 : 701702) em consequência da inércia bélica que lhes havia sido imposta pelos brancos. O medo dos ataques inimigos frente à inviabilidade de se organizarem em moldes tradicionais pelos quais a
comunidade sempre dispusera de guerreiros encarregados de zelar pela segurança das aldeias, aumentou a sua dependência em
relação ao branco, po~uidor de armas tecnicamente mais eficientes, o que redundou na consolidação da aliança entre Bororo
e seus tutores.
Segundo Steinen, o sistema implantado nas
colônias militares baseava-se no seguinte regime de trabalho :
1<?) os Bororo não podiam ser obrigados a trabalhar nas
plantações, da colônia embora pude~em retirar as plantas cultivadas o que acarretava reações negativas por parte dos soldados, obrigados a trabalhar para os Bororo; 29 ) a distribuição
de instrumentos e roupas era feita para todos mesmo que não estivessem trabalhando sistematicamente nas plantações afim de
consolidar a paz recém-estabelecida ; Jq) a distribuição de pinga
era gratuita para os Bororo enquanto os soldados deviam com-
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prá-la dos dirigentes da colônia; 49) os Bororo, quando rouba-

vam ou cometiam ofensas, não sofriam purúções como os soldados pôstos no xadrez; Sç) apesar das caçadas, os Bororo, tiveram como alternativa depender, para a sua sobrevivência, de víveres (mandioca, cana) e carne bovina produzidos pela mão-de-obra
branca financiada pelo governo permitindo um aumento das horas
de lazer dos Bororo que, com menos obrigaç<Jes e muitas regalias,
podiam entregar-se às bebidas facilmente acessíveis ·que, por sua
vez, fomentavam rixas internas entre os parentes are entã'o desconhecidas; 6<?) dada a proxinúdade física entre os dirigentes
brancos e a comunidade Bororo expressa pela comensalidade,
estabeleceram-se relações sexuais entre os dirigentes da colônia e
as mulheres Bororo, irmã's ou esposas dos chefes Bororo na medi·
•
da em que a oferta de alimento entre homens brancos e mulheres
Bororo era interpretada como sedução ou proposta de intercurso
que podia trazer benefícios para os homens Bororo que as tutelavam (maridos, innãos); as relações sexuais interétnicas representa·
vam novos focos de t~nsões entre as mulheres que disputavam as
graças dos homens brancos a fim de conseguir roupas e presentes
enquanto seus responsáveis angariavam facilidades para a obtençfo de bebida, vivo estímulo às práticas da prostituição e da mendicância.
Este conjunto de práticas se integrava num sistema de dominação paternalista pelo qual Duarte conseguia neutralizar as revoltas dos soldados e tomar cada vez mais dependentes e menos perigosos os Bororo que passaram a ser designados como "os Bororo do Capitão Dotte" (cf. Fri~ e Radin 1906 : 384),
Bororo estes que hostilizaram os salesianos quando estes tentaram
a catequese em Teresa Cristina. Isto porque, em nítido contraste
corn o "Duartismo" desenvolvido pelas colônias militares, está o
"Salesianismo" desenvolvido na área do Garças desde os inícios
da catequese em 1902, e que se baseava no seguinte regin1e:
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19) os Bororo deviam trabalhar nas plantações da missfo segundo
as regras estabelecidas para jornaleiros regionais; 29) a distribuiçfo de vales e de bens se fazia apenas para aqueles, homens ou
mulheres, que tivessem exercido a atividade para a qual foram desipados pelos padres; 39) nfo havia a distribuiçfo de pinga;
49 ) os jovens eram educados sistematicamente pelo regime de
internato; 59) a homogeneizaçfo entre homens e mulheres Bororo na medida em que ambos representavam mio-de-obra paga pela
nússfo; 69 ) as tarefas produtivas podiam subverter ·a divisão
sexual do trabalho do sistema de produção e distribuição tradicional (as mulheres fiavam e teciam enquanto os homens cultivavam as roças, padrão inverso âs determinações tradicionais);
79) a total impossibilidade de relações sexuais entre os tutores
e os Bororo expressa, inclusive, pela rígida separação entre sexos,
seja para os próprios tutores, seja para os tutelados em regime
de internato.
O regime dos salesianos, muito rígido e sistemático em sua primeira fase, acabou solapando, rapidamente, os aspectos mais importantes da organização social tradicional dos Bororo do Garças (cf. Baldus 1937) enquanto os Bororo de Teresa
Cristina, continuavam apesar de tudo, controlando as suas mulheres, oferecidas ao branco em troca de regalias ou obrigadas a desempenhar as ativiêades tradicionais ligadas ao seu sexo. Já as
mulheres Bororo das missões abandornaram rapidamente as
· tarefas de coleta do alimento vegetal para dedicar-se a novos trabalhos na missfo, tarefas menos cansativas e compensadas por
refeições oferecidas pelas lrmfs. Tal processo acelerou a adoção
de novos hábitos dietéticos e o abandono das regras tradicionais
de abstenção alimentar, solapando com isto os fundamentos da
moralidade tradicional (idem).
·Enquanto os Bororo de Teresa Cristina e os de Tori
Paru (perto de Lageado) continuavam com as suas grandes casas, habitadas por famt1ias extensas uxorilocais, ordenadamente dispostas
em volta do Bai, os missionários tentavam impor os arranjos residen154

. · por 1~arnílias
nucleares' obliterando o ftmcionarnento
da
c1ats
b.
·
•
ordem política tradicional fund3?1entada so re u~ _arranJO
que vivtam em
hierá rqw·co entre. as diversas famílias extensas,
·na · d
d
casas de palha, facilmente aumentadas sc:~n o ~s ext&'l"nc1as o
momento. o fulcro das preocupações rruss1onánas era representado pelos chefes tradicionais - ~s Ba~re, os A10e Etawara A rege
e os Boe Eimejerage, que interfenam dtret~ent~ na estrutu_ra das
famílias extensas por intermédic;> de .tradi~õ~ hgad~ às ~banças
matrimoniais e â procriaçfo. Estas mfluenc1as que deviam ser
tralizadas ou eliminadas para fomentar a adoção do modelo
~:nial cristão pela atuaçlo missionária, acarretaram o abandono
das missões por parte de grande pers~nalidades. do mundo tradicional Bororo, aumentando ainda mais .os conflitos de lealdades
.
para os que nelas permS:neciam.
Em 1934, Baldus registrou a extstencia de
um poderoso Bari em Jarudori Bororo, aldeia in~ependente,
enquanto Saake encontrou div~r~os deles .nas aldeias de ~?r·
rego Grande, Colonia Teresa Cnstma e Ton Paru, na sua vtSlta
à região do São Lourenço feita em 1952. Isto mostra q~e .ª
organização político-econômica tradicioi:iaI logrou . perS1st1I
fora das missões, entre grupos de Bororo 1ndepe_ndentes e tutelados pelo S.P.I., dada a falta de recursos, principalmente apüS
a saída de Rondon, e o caráter das relações entre os Bororo
e os agentes deste órgão tutor.
de
Em 1952 Saake, visitando Córrego Gran
junto ao Posto General C;meiro, constatou a pe_rsistê?.cia das
influências tradicionalistas de Cadete e O!Jtros cap1tões conservadores" (Mané Omaru, Sebastião), garantidas pela, ~resen~a
do Bai e poucas roças, bem desenvolvidas por no max.1mo seis
Bororo. Encontrou também Bororo "progressistas", empe~a~os
em intensificar as trocas de artefatos manufaturados por dmhe1ro
visando a compra de pinga, facas, anzóis~ ro.up.as, sapatos, sabão,
cigarros, fósforos, munição, etc. (o propno C~dete p~~rava
obter dinheiro embora auspiciasse um modo de vida trad1c1onal).
A

•
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Nesta época, Córrego Grande demonstrava a justaposiçfo de
uma atitude tradicionalista ligada à produção de alimentos
(caça, pesca, coleta e incipiente agricultura) com uma atitude
progressista ligada à troca de bens manufaturados à base de
dinheiro. A produção de alimentos voltara a ser de certo modo
autônoma, dada a transferência para o S.P.I. da jurisdiçã'o da
área alguns anos após a expulsfo dos salesianos, de modo a
acarretar a falta de mio-de-obra mais constante, anteriormente
repre.)entada pelos soldados ao tempo da jurisdição militar.
Instaurara-se um sistema de redistribuiçfo de recursos entre
Teresa Cristina e as outras aldeias vizinhas tais como Córrego
Grande e Tori Paru, estagnado pela falta de recursos do S.P.I.
após 1930, acarretando a volta às formas tradicionais de obtenção de víveres embora à base de instrumentos de ferro (cf. Saake
1953). A tendência à c9mercialização de objetos para obter
dinheiro chegou a tal ponto que Montenegro, em sua visita
à mesma área em 1959, observou um refluxo de instrumentos
de ferro e tralha doméstica (panelas de alumínio) obtidos pelos
Bororo de C6rrego Grande a partir do S.P.I. para os comerciantes de bolichos vizinhos à aldeia, que lhes forneciam, em troca, pinga, fumo de rolo e outros recursos menos
básicos (cf. Montenegro 1963 : 6). As condições engendraram
a intensificaçio gradativa do artesanato vendido aos brancos,
incipiente em 1952, pois, segundo Saake, apenas ·\im ou outro
índio procura ganhar alguma coisa vendendó produtos de sua
habilidade manual" (Saake 1953 : 50), ·enquanto perdurava
o caráter sistemático da produçfo agrícola e a obtenção do
alimento por meio da caça, pesca e coleta (idem p. 49). ·Nos
seus contatos interétnicos, os Bororo de C6rrego Grande desta
época chegavam a trocar objetos cerimoniais muito valiosos
por dinheiro gasto em bebida, fumo e gêneros nfo essenciais,
nfo mais fornecidos pelo S.P.I.. mas, históricamente introduzidos pelo "Duartismo" ao tempo da pacificação.

A busca de recursos valiosos por parte dos
Bororo, coisa feita por intermédio de trocas com o branco foi
menos pronunciada entre os Bororo das Missões, já que os salesianos controlavam o comércio interétnico por meio das lojas
da .nússfo, e, pelo sistema de vales, que impedia a manipulação
do dinheiro e o acesso às bebidas. Se houve uma intensificação
da manufatura de arcos, flechas, colares e brincos em 1934,
esta era auspiciada pelos missionários e não pelos próprios Bororo, tal como ocorria fora das missões (cf. Baldus 1937). Por
·outro lado, tal regime aumentou as fonnas de dependência
dos Bororo do Meruri em relaçfo a víveres fornecidos pelos
nússionários, em contraste com os do Córrego Grande, que,
apesar de menos empenhados no cultivo de suas roças, eram,
econõmicamente, mais autônomos, e, diversificavam, por sua
própria conta, as atividades produtivas, visando obter os recursos
necessários à sobrevivência.
Em termos de adestramento de mfo-de-obra
às lides agrícolas, é indubitável a superioridade do método missionário, com o custo do quase desaparecimento da organizaçfo
social tradicional dos Bororo do Garças já em 1934 que, tal
como foi apontado por Baldus, de comunidades independentes,
passaram a viver como agregados das missões, no que diferem
dos Bororo do S.P.I. que, em 1953, possuíam uma relativa
autonomia político-econômica, dada a ineficiência e o caráter
pouco sistemático da tutela governamental.

b) Período 1960- 1980
A frouxidão da tutela do B.P.I. e a rígidez

do sistema missionário passaram a sofrer alteraçOes a partir
dos anos 60.
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A FUNAI, sucedânea do extinto S.P.I., criada
a partir de 1967, passou a proibir a venda de bebidas alcoólicas
dentro das reservas indígenas, as relações sexuais entre Chefes de
Posto e índios bem como quaisquer formas de distribuiçlo de
roupas ou outros bens, vistos como obstáculos "paternalistas"
à racionalii.açlo adminbtrativa dos postos indígenas. Por parte
das missões, houve uma liberalização por intermédio da abolição dos internatos e estímulos às práticas tradicionais anteriormente proibidas, dada a exigência de redefiniçlo da política
indigenista salesiana provocada pela pacificaçã'o dos Xavante
que, muito numerosos, ~aram a exigir novos métodos de
tutela missionária a partir de 1957.
Visando a obtenção de lucros (a renda indígena), a FUNAI auspiciou a implantaçã'o de diversos projetos
de desenvolvimento: no Perigara, pequeno projeto pecuário com
mão-de-obra Bororo possuindo reses pertencentes à FUNAl/DGPI
e aos Bororo; no Tadarimana, projeto de maior monta envolvendo a intensificação do cultivo e a construção de uma estrada,
a partir de 1978; nas Missões, projetos em Meruri, Garças e Sangradouro, visando intensificar o cultivo na área dos cerrados,, iniciado no Meruri, em 1977, e, em Garças, em 1979, coordenado
pelos próprios Bororo, técnicamente assessorados pela Missão
(cf. Serpa 1981 : 16-81).
A orientaçfo geral, inclusive a das Missões, é
· a de acelerar o processo de integração e emancipação das comunidades indígenas, o que levou o govemo a propor um projeto
de Emancipação em 1978 e o uso de "Indicadores de Etnicidade", em 1981, sempre com objetivos de acelerar no máxi1,110
a queda dos direitos à tutela do Estado e à garantia das terras
ocupadas, constitucionalmente garantidos enquanto não fô~m
emancipadas. O governo procura portanto fórmulas jurí~s
que, frontalmente contrãrias à Constituição e ao Estatut~ . do
Indio, visam livrá-lo das suas obrigações, enquanto tutor dos
grupos indígenas brasileiros, estabelecidas, em seus pontos básicos, desde os tempos de Rondon.

O PROJETO DE TADARIMANA

..

A situação da aldeia antes da implantação
do projeto: 1977-19 78

Tadarimana caracterizava-se pela intensa produção artesanal estimulada pela proximidade da aldeia em relaçfo
ao centro comercial de Rondonópolis, onde os Bororo compravam víveres (pão, açúcar, café, farinha) além de querosene,
fósforos, sabão, linhas, fumo e pinga.
Algumas casas, sem roça, viviam à base da
produção artesanal feita com penas de patos, garças, sementes,
cabaças, côcos, madeiras, intensamente trabalhados ·durante
as noites que precediam aos fins de semanas, quando os artefatos eram vendidos, em Rondonópolis, ·a comerciantes da Casa
do Artesão, ou a viajantes, na estação rodoviária. Preferia-se
vendê-los aos fins de .semana, pelo aumento do número de civilizados junto aos mercados e bolichos, quando tàmbém eram
maiores as possibilidades para a mendicância e a pr~stituiçio
para as mulheres. As voltas à aldeia envolviam, depois de trar
jeto feito em Onibus, uma caminhada de 8 km pelo fundo d•
fazendas existentes entre a estrada e a reserva, localizada às
margens do rio Tadarimana (afluente do rio Vermelho) que,
como eram geralmente feitas em estado de embriaguez, provocavam tensões sistemáticas na aldeia pelos adultérios reais ou
imaginados entre homens e mulheres nfo casados entre si. As
mulheres Bororo frequentavam a cidade mais do que os homens,
e, os maridos, com raras exceções, nada podiam fazer para retê-las
na aldeia.
. .
A aldeia possuía um Bai deslocado do centro,
e, as casàs, distribuídas ao seu redor, fonnavam antes um retân-
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guio do que um círculo, o que evidencia que o povoamento do
lugar foi reativado pelo branco e nfo pelos Bororo, que po~uíam
a sua aldeia tradicional, nesta mesma reserva, pouco mais abaixo,
no Pobore, atualmente extinta.
As casas feitas pelos Bororo eram de palha, com
teto e paredes, mas sem portas ou janelas, substituídas por
pedaços de esteiras ou cobertores cm determinadas ocasiões.
Outras mais afastadas, de alvenaria, feitas pelos brancos, foram
reocupadas pelos Bororo após a reativaçfo do Posto a partir
de meados da década de 70. A aldeia estava junto à escola, ao
hospital e à casa do Chefe do Posto.
Os moradores destas casas eram predominantemente constituídos por famílias nucleares, embora houvesse
um caso de familia poligâmica (mãe e fllha esposas de um mesmo
homem), vinda do Meruri, e casais sem filhos (velhos viúvos e
divorciados), além de duas familias extensas aos moldes tradicionais. Os rearranjos matrimoniais eram frequentemente motivados por brigas e tensões realimentados pelas voltas periódicas
de Rondonópolis.
À noite, eram feitos os discursos pelos chefes
locais dos quais nenhum se sobressaía, em oposição a Córrego
Grande, aldeia associada ao prestígio de um único chefe. Os
temas destas arengas, além de algumas atividades comunitárias,
versavam, principalmente, sobre os roubos cometidos na aldeia
(sementes e plumas de pato necessários à confecção de artesanato, sandálias, roupas) e os efeitos maléficos da pinga.
As ofertas de roupa, alimentos e outros bens
trazidos pelos pesquisadores em meados de 1977 foram vistos
como condenável "paternalismo" pelo chefe de Posto, e, "com
alegria" pelos Bororo que, por sua vez, celebraram, p~rque
estavam '4inuito alegres" cantos, danças, e, uma cerimõnia de
nominação por intennédio da qual os antropólogos foram ril(J()

tualmente definidos como parentes dos Bororo que a auspi·
ciram com o fornecimento de urucu, resina e plumas de pato.
Além das pinturas corporais, foram confeccionadas coroas trançadas enfeitadas com plumas de araras. O estabelecimento destes
laços cerimoniais acarretou exigências mais sistemáticas por
parte dos outorgantes de recursos e dinheiro dos seus nominados
"civilizados"A
Dada a fertilidade das terras da reserva, era
possível para alguns fazer as suas roças logo atrás das suas casas,
muito próximas à aldeia, em contraste com Cónego Grande,
onde as roças eram muito distantes da aldeia (Muccillo e Leoi
1977 C. Grande - notas de campo). As roças eram cultivadas
por homens isoladamente, ou, no máximo, por dois homens
coresidentes. Dois deles, Bororo mais "progressistas" e muito
dados às lides agrícolas, trabalhavam a meia. Em um caso ,
com outros Bororo, em outro, com um civilizado ou estrangeiro
(Kaiová). A presença de um Xavante por poucos dias alvoroçou
a comunidade, demonstrando a persistência de velhos rancores.
Além do artesanato feito por homens, mulheres, jovens e velhos, que tornava a aldeia um conjunto de
pequenos "ateliers" domésticos em nítido contraste com as
atividades manufatureiras do passado, realizadas apenas pelos
homens dentro do Bai, os Bororo de Tadarimana pescavam
sistemáticamente. Utilizavam principalmente as redes compradas
do branco em pescarias individuais ou em pequenos grupos.
O peixe era distribuído entre as casas e conswnido moqueado ou cozido com arroz próprio ou comprado
do branco. A carne de caça era rara e pouca, pois, no espaço
de um mês, foram registrados apenas o abate de uma garça,
uma cotia, um tatu-galinha, todos ·animais de pequeno porte
e consumidos apenas pelos membros do grupo doméstico do
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caçador. Nlo havia nenhum &ri28 na aldeia, razio pela qual
alguns, mais conservadores, deixavam de comer certos animais,
que, por isso mesmo, nfo eram nem caçados. Alguns, oriundos
do Meruri, procuravam obter carne de vaca em fazendas vizinhas,
enquanto outros, por falta de dinheiro, ficavam apenas no peixe.
Consumiam muito mate, pouco café exageradamente adoçado
com açucar comprado em Rondonópolis.
Usavam roupa à moda civilizada, vestidos
para as mulheres, calças e camisas para os homens que, além de
chapéus, também usavam botas para ir às roças. Em festas na
aldeia, trajavam calções, sendo preferidas as roupas de cor vermelha, enquanto as jovens usavam apenas saias e ostentavam
pinturas de urucu feitas no tronco e no rosto.
Nfo possuíam redes, dormindo sobre esteiras
em catres ou no chio, excetuando uns poucos, que dispunham
de camas e alguns móveis, em contrastes com os Bororo mais
progressistas, que possuíam mobília, filtro de água, bicicletas,
relógios, rádio, roupa lavada e passada e farta alimentação.
Não foram registrados panelas ou potes de
cerâmica, substituídos por latas, panelas de alumínio, baldes
de plástico e bacias.
O atendimento aos doentes era feito na enfer. maria do Posto, cujo atendente, um Bororo, trabalhava com muitas dificuldades, boicotado principalmente pelos homens e
parentes mais velhos, que nfo lhe reconheciam o prestígio por
ser demasiado jovem e pouco conhecedor das tradições. Para
exercer as suas funções de "curador", enfrentava também as
dificuldades acarretadas pelas ausências dos doentes, decorrentes
de visitas a outras aldeias, ou, do consumo excessivo de bebidas,
que impediam a ministraçfo contínua dos remédios.
(28) - Vide atrás, Nota 10.
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Os contatos dos Tadarimanenses com Rondonópolis eram facilitados por uma linha regular de ônibus e contrastavam com os contatos menos sistemáticos dos Córrego
Grandenses com este mesmo centro comercial, muito mais
afastados e dependendo de meios de transporte ainda esporádicos.
A facilidade de comunicação com ·Rondonópalis permitia a emergência de um padrlo de adaptação enfatizando o conswno imediatista do alcool e gêneros não básicos
à sobrevivência, obtidos por intermédio de trocas por dinheiro
do artesanato, relegando a segundo plano as atividades de produ..
çã'o de víveres. Observa-se portanto um padrfo de adaptação
de cunho "Duartista", desenvolvido principalmente pelos chefes
mais velhos, ferrenhamente combatidos por um pequeno número
de homens adultos mais jovens, de orientação progressista, que,
entre outras coisas, tendiam a se filiar ao protestantismo e a
condenar o consumo de álcool, e a ostensiva liberalidade sexual,
por eles interpretados como "burrice" e "vagabundagem" dos
Bororo.
Estes "progressistas" também haviam bebido
quando ainda mais jovens, espancado as sua mulheres e vivi(jo
as experiências fortes da religião tradicional que chegaram
a recusar conscientemente procurando, por meio da assimilação
voluntária de traços e padrões culturais do branco, salvaguardar
a sua integridade bio-psíquica. Este processo também foi sugerido
por Baldus para os Bororo independentes de Tori Paru (perto
de Lageaqo) que, já em 1934, se empenhavam em intensificar
o cultivo das roças e em absorver, sem maiores obstáculos, as
influências do branco.
Estes homens mais jovens, casado~, com fdhos,
cuidavam com esm~ro das suas roças, além de criarem porcos,
galinhas, patos e, por vezes, outros animais (macaco, . filhote
de anta) para revenda posterior em tempo de necessidade. Por
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isto mesmo podiam fornecer alimentos vegetais (arroz, feijão,
milho, etc) .para seus parentes "tradicionalistas" que, sem ajudarem no trabalho das roças, preferiam manter-se à base da
venda instável do artesanato. Apesar dos ressentimentos, os
"progressistas" continuavam a se sujeitar às demandas dos seus
parentes mais velhos - pais, tios matemos, sogros - conhecedores das tradições religiosas.
Eram poucos os "progressistas,, que deixavam
de atender às exigências ou pedidos dos parente$ mais velhos, o
que acarretava um excesso de obrigações para poucos produtores
tendo em vista um número excessivo de consumidores. Daí
alguns deles, depois de urna fase de progressismo, tenderem a
acomodar-se em termos do padrão "tradicionalista", voltando
à bebida e à produção artesanal, por mais humilhante que ela
lhes parecesse. A incipiente estratificaçfo social baseada na diferenciação dos Bororo do Tadarimana em funçfo de sua maior
ou menor riqueza material nfo chegou a comprometer a coesão
da aldeia.
Em suma, em Tadarimana havia a coexistência
de dois padrões de adaptação: 19) um padrão tradicionalista,
associado ao trabalho manufatureiro, à negligência das atividades
de produção de víveres obtidos pelos parente mais jovens, quando
· não doados ou comprados dos brancos (fazendeiros, representantes de seitas religiosas, pesquisadores mas nunca do chefe
de Posto, que fornecia apenas querosene, fósforos e alguns poucos
itens de forma esporádica) e à dependência mínima de artigos
manufaturados do branco e padrões culturais a ele associados,
configurando, para a ótica do civilizado, um quadro de "miséria"
material;
·29 ) um padrão progressista, associado ao
trabalho sistemático nas roças, à criação de animais domésticos
e, portanto, 11 maior independência em tem1os da obtençfo de

víveres e, paradoxalmente, à maior dependência em termos de
artigos manufaturados em troca da venda de excedentes agrícolas
para a compra de escovas de dente, filtros de água, biclicletas,
móveis, roupas, ferro de passar, sabl'o em pó, relógios, rádios,
etc ..
Estes dois padrões representam apenas dois
polos de referência abstratos pois existiam indivíduos que, por
características de personalidade, conseguiam, apesar de todas as
dificuldades, conciliá-los na prática embora sob grandes custos
psíquicos (estados depressivos, irritação contra parentes próximos, principalmente, a esposa). Alguns deles ressaltavam pelas
boas roças que faziam, utilizando a tecnologia e os cultigens do
branco, ao mesmo tempo em que tinham tido a oportunidade de
serem educados nos conhecimentos tradicionais, padrões conflitantes, que explicavam a procura perióclica do álcool, quando se
queixavam, melancólica ou agressivamente, das suas dificuldades.
Uma das diversas dificuldades por eles apontadas era representada pelo comportamento do Chefe de Posto
que, como um "pai" dos Bororo, deveria cuidar melhor dos
seus filhos (subordinados), prestando-lhes contas das suas viagens e decisões, tal como o fazia Cadete durante os seus discursos noturnos, quando relatava detalhes das suas viagens
a Cuiabá. Sem corresponder às expectativas dos seus subordinados, o chefe não falava nem consultava ninguém, nlô frequentava o Bai, não se despedia nem cumprimentava ninguém
e "não fazia nada por eles", os Bororo. A merenda escolar,
que segundo os Bororo, deveria ser distribuída a toda a aldeia,
era destinada apenas às crianças da escola, num flagrante delito
contra as regras da socialização tradicional segundo as quais
os jovens, desde pequenos, sfo ensinadps a compartilhar
o alimento com os mais velhos. O transporte dos doentes Bororo
para o hospital de Rondonópolis, que caberia a ele fazer com o
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seu carro, lhes era sistemáticamente negado com o argumento
de que o carro era dele e que a FUNAI não lhe reembolsaria
a gasolina gasta para tais viagens. A orgarúi.açfo das atividades
econômicas ligadas ao Posto, que deveria ser discutida no Bai
era decidida por ele, sózinho, em nome de ordens superiores
vindas da 5' DR e de Brasília, que em nada correspondiam
às exigências momentaneas da comunidade. A comercialização
de excedentes agrícolas produzidos pelos Bororo, que caberia
a eles próprios organiz.arem, era alterada ou controlada pelo
Chefe de Posto em nome da FUNAI, tolhendo as iniciativas
dos produtores.
Progre~istas e tradicionalistas concordavam
quanto a estas críticas e, liderados pelos primeiros, os Bororo
de Tadarimana procuraram, organizados em um grupo de chefes,
obter novas condições para a vida da aldeia por meio de um
pedido feito diretamente, e à revelia do Chefe de Posto, aos
representantes da FUNAI em Brasília. Pediam um trator, se·
mentes, ferramentas, melhorias para a escola e a enfermaria
além da construção de uma ponte que facilitasse as idas a Ron·
donópolis durante as cheias, uma condução e um barco a motor
que lhes pude~e garantir o controle das terras da reserva con·
tra os intrusos, pescadores e madeireiros da área. O pedido
·visava reforçar a autonomia política.econômica da aldeia e era
designado pelo nome de "Projeto dos lndios" para diferen·
ciá-lo de outros po~íveis projetos dos brancos que se sabia
serem elaborados à revelia dos Bororo. A proposta apresentada
pelos chefes Bororo em Brasília visava valer·se da "indianidade"
como modo de exigir ao civiliz.ado condições melhores para
a tutela governamental por si mesma, não contestada pois, ao
ver dos Bororo, falar com o presidente da FUNAI ou com os
técnicos da ASPI.AN era o mesmo que falar com um parente
mais velho e poderoso, encarregado de zelar pelos interesses
dos seus dependentes.

A implantação do projeto da FUNAJ: 1978

Era grande a expectativa em meados de 1978
pois os Tadarimanenses aguardavam ansiosamente a chegada
dos recursos que haviam pedido à FUNAI. A notícia espalhara·se
até o Meruri, atraindo descontentes daquela rese1Va, que aguardavam a implantaçfo do "Projeto dos fndios". Aflui_ram tam~m
Bororo do Córrego Grande, aumentando assim a população
da aldeia.
A coesão de Tadarimana foi reforçada, nesta
época, pela presença de um Bari 2 9 de grande prestígio (Bari
Casemiro) e a realizaçã'o de um funeral que, por sua vez, atraíu
maior número de Bororo do Córrego Grande e visitantes brancos.
Três meses após, iniciou-se a irnplantaçro
do projeto aprovado pela ASPI.AN que, embora atendendo
parte dos itens pedidos pelos Bororo (instrumentos de trabalho
agrícola, trator, sementes e conduçã'o para o Posto) excluiu
o barco a motor, considerado um "luxo" pelo Presi.dente da
FUNAI
"As metas principais do projeto visavam utilizar
50 Ha de tenas agriculturáveis, a mão-de-obra de 25 Bororo adultos,
a produção de 1.550 sacas de produtos agrícolas e a contituição da Can·
tina reembolsável. Empregada também a mão·de-obra feminina na produ·
ção de farinha de mandioca, a participação do atendente de enfermagem,
do trabalhador braçal, da professora primária como também do próprio
Chefe do P.1., este no cargo de administrador e gerente do projeto"

(Serpa 1981 : 19).
(29) - Vide atrás Nota 10.
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O pomo das discórdias entre agentes da FUNAI
e Bororo era representado pelo sistema de crédito, a Cantina
(novo nome para um velho ~stema - o sistema do "barraco"), o
acesso à conduçfo e a direção do trator que, se esperava, pudesse
ser feita por um tratorista Bororo do Meruri. A cantina dava, em
1978, um crédito de CrS 1.000,00 mensais por chefe de fam11ia
em funçfo do número de horas mínimas trabalhadas na roça
coletiva do projeto, quantia irrisória dado ô tamanho dos grupos
domésticos e os preços inflacionados dos produtos na regiio,
além de se excluir os doentes e velhos, que, evidentemente,
passavam a depender mais ainda do suprimento de recursos
por parte dos homens mais jovens.
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"Até o momento atual, o projeto está em andamento,
entretanto, é grande o custo social pago pela comunidade pois esta não
apenas participa como mão-d&-obra barata como também não tem nenhum
direito hnediato sobre a produção. A primeira safra, em 1979, foi satisfatória para os idealizadores do projeto mas para os Bororo não compensou o trabalho empregado pois, impossibilitados de desenvolver suas
roças indivim1ais (trabllhavam em regime de oito horas na roça do projeto), passaram a depender totalmente da cantina para a satisfação de
suas necessida~ básicas (açúcar, mate, café, arroz, fumo, óleo, etc. )
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1981 : 19).

A deteriorizaçfo das relações interétnicas
acarretou a saída de 30 Merurenses, dentre os quais, o tratorista e mecânicos, que poderiam ter sido úteis à consolidação
da comunidade nesta fase de desenvolvimento do cultivo.
Após a redução demográfica do contigente
de Bororo, o projeto continuou por uma de suas fases mais
agressivas: a construçfo de uma estrada visando o escoamento
regular da produçfo agrícola do milho e do arroz, que acabou
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gerando a f ragmentaçfo espacial dos Bororo em dois aglomerados: um, de Bororo conservadores mais jovens, morando em
uma '~deia nova .. construída em estilo tradicional, mais afastada do Posto e demais benfeitorias; outro, de Bororo velhos
e doentes, mais dependentes da as&stência médica da FUNAI,
além de homens progres&stas, abertos às influências do branco
(vide Diagrama 1 e 2 Antes e Depois da construçfo da estrada).
Registrou-se também a saída, para o Meruri, de um dos chefes
locais, que tendia a um tradicionalismo moderado (possuía
roça, fabricava artesanato e bebia pouco) e outro, progres&sta
radical, crente, pouco dado às atividades comunitárias, amigo
do Chefe do Posto, que acabou por estabelecer-se em Pobore
(Muccillo 1980 - notas de campo).
O impacto do projeto da FUNAI acarretou,
portanto, a reduçfo da populaçfo da comunidade além da sua
cislo espacial, eliminando rápidamente os efeitos espaciais da
política econômica dos chefes indígenas que, progressistas ou
conservadores, lutavam cada qual a seu modo, pela manutenção
da coesão comunitária frente ao branco. Se houve a fonnação
de uma aldeia nova, esta é muito recente não sendo possível,
por ora~ g~rantir que ela venha a se consolidar. Fato é que ela
e const1tu1da apenas de uma fração de Bororo de Tadarimana
de 1978, sem muitos dos seus velhos, que preferiram ficar
· mais perto do branco, personalidades de grande prestígio so. ci~, cuja ausência poderá ou nfo comprometer o seu florescimento.
Em suma, a implantação do projeto da FUNAI
confinnou mais uma vez para os Bororo que eles nfo passam
de "índios" que persistem morando em "terras do governo'',
pois, as "terras dos índios'' se perderam pela rejeição do seu
projeto. E, sintomáticamente, nfo fôram mais celebrados funerais no Tadarirnana após a iinplantaçfo do projeto da FUNAI,
embora tive~em ocorrido diversas mortes cantadas e dançadas
na aldeia Córrego Grande.
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O fato lamentável é o de tratar-se aqui de
terras muito férteis ao cultivo que, indespensáveis à consolidação de um incipiente campesinato Bororo representado pelos
homens mais jovens progressistas, acabam sendo ocupadas em
moldes empresariais preconizados pelos técnicos da ASPIAN,
num sistema inviável ã própria sobrevivência física da mã'o-deobra em que se baseia, exemplo do processo de superexploraçã'o
do trabalho, tal como o define Meillassoux em que ·~o proletáriolavrador só recebe do capitalismo os meios de reconstituição
imediata de sua força de trabalho, mas nfo aqueles para sua
conservação e reprodução" (Meillassoux - 1978 : 231).
Segundo Meillassoux, a expropriação
gradativa
•
das terras indígenas foi possível, entre outros métodos, pelo
exercício crescente de atividades "remuneradoras" e o abandono
gradativo de atividades artesanais, caça e coleta dos grupos
colonizados
"tornando a economia doméstica (não capitalista)
em tributaria no setor colonial em troca do abastecimento . de artigos
indispensáveis agravado por uma crescente monetarização. Uma vez
alcançada a situação de dependência econõmica do setor rural ao setor
industrial, bastam o bloqueio deliberado ou não do setor doméstico de
produção e a produtividade crescente do setor capitalista para que se
'engrene' o mecanismo das migrações, independentementé de qualquer
coação" (Meillassoux 1978 : 224 ).
Considerando, na acepçã'o de Cardoso de
Oliveira, ~ue regiões subdesenvolvidas de países latino-americanos possam constituir colônias internas e que, dentre estas,
além de outros grupos dominados, os remanescentes de grupos
tribais po~am ser considerados como colônias pela sociedade
brasileira que com eles se relaciona de modos variáveis no espaço
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(diversas frentes de expansão em nichos ecológicos diferentes) e
no tempo (diversas modalidades de relacionamento na história
dos contatos interétnicos), existiria a possibilidade de considerar
que tais grupos tribais mantêm com a sociedade envolvente
relações de oposição, histórica e estruturalmente demonstráveis,
relações contraditórias na medida em que a existência de uma
tende a negar a outra. Tal dinâmica de contradiçfo mútua básica
à compreensão da história dos contatos interétnicos ("fricção
interétnica") impossilita, ao ver do autor, que tais grupos escapem da destruiçfo social ou que sejam respeitadas as suas
reservas territoriais, cuja invasão é indispensável à adaptação
de crescentes contigentes populacionais de posseiros e fazendeiros, criadores e garimpeiros lutando por seus nichos de sobrevivência (cf. R Cardoso de Oliveira 1978 cap. VI).
Isto é corroborado por Baldus quando afirma
que, instaurado o contato permanente com o branco, e, dado
o seu predomínio político e numérico sobre populações tribais
numéricamente desfalcadas (pelas epidemias e pela persistência
de seus controles demográficos tradicionais), os índios tendem
a recair numa crescente dependência, principalmente no que
concerne a obtenção de víveres, situação de externa penúria
física e material que tem, como desfecho, a desorganização
social' e a perda cultural, nunca porém, a assimilação total da
cultura do dominador (cf. Baldus 1937 : 276-321), visto nfo
poder haver concessões entre a cultura indígena e do branco
na medida em que se orientam para fins antagônico~ (cf. R. Cardoso de Oliveira op. cit. ).
Este antagonismo embora camuflado para
os Bororo sob a fonna do "Duartismo" ou "Salesianismo",
caracteriza, de modo evidente, as relações entre os Bororo do
Tadarimana e os representantes da FUNAI, sem que se possa,
como o dizia Baldus em 1934, prognosticar os desfechos nos

seus detalhes históricos. Embora não mais aldeados sob moldes
tradicionais, os Bororo, apesar das dispersOes periódicas (causadas pelo branco, tais como a dispersão de Bororo acarretada
pela implantação do projeto em Tadarimana em meados de
I 978, ou pelo descontentamento com algum Chefe de Posto
mesmo quando não houver projeto, ou brigas internas à comunidade), voltam a se reagrupar, sob forma de aldeias em tôrno
dos Postos Indígenas ou Missões, associados a partes do seu
território tradicional, e que não devem ser confundidas com
as aldeias tradicionais, já que sua populaçfo é fruto da miscigenação racial e seus padrões de comportamento sócio-cultural
são distintos dos desenvolvidos pelos Bororo do passado, embora não se possa falar de assimilação cultural pois os Bororo
da atualidade continuam nfo querendo ser Barae (civilizados).
Desta perspectiva, é válida a lúpótese formulada por Cardoso de Oliveira de que os Postos Indígenas tendem
a oferecer condições para a resistência à assimilaçlo para tribos
já integradas na estrutura sócio-econômica regional (cf. Cardoso
de Oliveira 1978 cap. 1) para os Bororo do rio São Lourenço, em
nítido contraste com a situação dos Bororo das missões, cuja
organização tradicional já havia se modificado sensívelmente
desde 1934.
Mesmo com o impacto de projetos agro-pecuários e, exatamente por causa da precariedade da assistência
governamental, os Bororo persistem em desafiar as maiores
dificuldades, o que muito admirara Crocker em suas visitas
às comunidades Bororo do rio Vermelho (Jarudori, Pobojari,
Pobore) que, totalmente negligenciados pelo S.P.I., continuavam
insistindo em manter-se aldeados. Segundo o mesmo autor,
são poucos os Bororo adultos que, mesmo quando vivem temporáriamente fora da aldeia, nfo acabam voltando para morrer
entre os seus (cf. Crocker 1967).
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Baldus sugere a importância do ciclo de vida
do indivíduo para compreender as reações aculturativas variáveis nfo só de um para outro indivíduo, mas do mesmo indivíduo de wna para outra etapa de sua vida. Assim, os Bororo
arnadu1ecidos pela experiência da intransponibilidade das barreiras interétnicas, preferem viver nas aldeias enquanto os jovens,
imaturos, procuraram aproximar-se do mundo dos brancos
(preferindo tarefas tais como motoristas, vaqueiros, marceneiras
e lavradores). Um Bororo progressistà nl'o abandona .o seu "povo
por mais ressentimentos que tenha contra ele. Nfo consegue
deixar de. levar em conta certos
- valores mágico-religiosos que
persistem, lado a lado, com os traços culturais, materiais e
espirituais aceitos do branco (ser alfabetizado, ter feito cursos,
ter convivido com civilizados durante muitos anos). Poderíamos falar aí, como o sugere Baldus, de uma. mudança cultural
parcial, predominantemente no plano material sem que tenha
substancialmente alterada a estrutura do mundo espiritual.
Esta fundamenta-se, até hoje, nos sentimentos e práticas ligadas
às cerimônias funerárias, valorizadas por todos os Bororo homens e mulheres, adultos progressistas e conservadores que, com raríssimas exceções, deixam de participar ou admirar
os cantos, danças e demais práticas dos "antigos". Estas, embora muito cansativas e desprovidas de sentido para os mais
jovens, conseguem~ até hoje, transmitir profundos valores de
auto-identificaçfo étnica e a necessidade de se continuar respeitando os mais velhos que, por mais abomináveis que sejam
as suas ações na rotina diária, continuam sendo os conhecedores
destas misteriosas grandes verdades sobre a vida humana por
eles proclamadas justamente nos momentos em que esta esvai.
Baldus logra apontar os fatores psico-sociais
para explicar a dinârrúca do proce~o de aculturação entre tribos
indígenas, ao nosso ver tio importantes hoje quanto o fôr~
H
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para entender a aculturação dos Bororo salesianos de 1934. Contudo, é preciso ressaltar também que esta dinâmica possui suas
implicações mais amplas ao nível do processo de exploração
do trabalho camponês dentro da lógica de uma ordem capitalista. Segundo Meillassoux:
"Sendo impossível inserir-se 01ganicamente no setor
capitalista, o trabalhador imigrado deve trabalhar pela perpetuação de
sua comunidade de origem, a fim de poder gozar do produto desta, quando nela reside, e manter posição econômica que permita oferecer força
de trabalho barata no setor capitalista. A comunidade doméstica não pode
sofrer interrupção de produção em sua ausência. Deve permanecer numerosa, e tanto quanto equilibrada para dividir suas forças entre os dois
setores de produção, doméstico e capitalista, e compensar a falta de produção de um pelo outro ..." (Meillassoux 1978 : 225).

Ressalta o autor que o proletário-lavrador
(ou proletário rural indígena) depende, para a sua própria existência física e sua reproduçã'o, da sua comunidade de origem
que lhe fornece os mínimos materiais e morais para poder representar o seu papel de mã'o-de-obra barata e flutuante. Daí ser
inviável desarraigá-lo desta sua origem representada por wn
sistema econõmico não capitalista, em que continuam sendo
providas as suas necessidades bio-psico-sociais. Sem este vínculo seria inviável o processo de exploração da mão-de-obra
de baixa renda dentro de empreendimentos capitalistas desenvolvidos pelo branco. Se as aldeias Bororo persistem acopladas
às Missões ou aos Postos governamentais, é por que elas passaram
a adquirir novas funções no seio do sistema mais inclusivo,
razã'o pela qual sl'o não apenas vestígios de um passado perdido
mas novas tentativas de adaptação, sob a fonna aldeada, a um
novo ambiente associado a uma sociedade de classes, cujo sucesso
ou fracasso ainda está longe de poder ser avaliado.
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III - Aspectos Ec(jógicos (a aldeia de Cónego
Grande)

A hipótese de Gross: as causas da intensificação
da pesca comercial entre os Bororo do Có"ego
Grande
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Se a negligência por parte do S.P.I. em proteger
as terras da reserva Bororo de Jarudori era explicável em termos
do pouco intere~e que a área tinha em termos de investimentos
agrícolas por tratar-se de terras pouco adequadas ao cultivo
intensivo, o mesmo acontece com Córrego Grande, cuja reserva,
constituída de terras já degradadas pelo cultivo, nlo parece
atrair nenhum projeto de desenvolvimento agrícola por parte
da FUNAI.
Em seu artigo sobre as relações entre ecologia
e a aculturação entre tribos brasileiras, Gro~ sugere o desgaste
de solos cultivados em moldes tradicionais ("slash-and-burn")
e o decorrente aumento do número de horas de trabalho para
obter a mesma quantidade de alimento como f atôres que explicariam a tendência, por parte dos Bororo do Córrego Grande
(período - 1977-1978), em vender peixe para mercadores que
os visitam. Estes, em troca, lhes trazem açúcar, mate, café,
pão e arroz, além da obtenção de outros recursos, em contatos
frequentes com civilizados, por meio do trabalho em fazendas,
embora continuem sendo realizadas as cerimônias funerárias
por todos os membros da aldeia por um período de diversos
meses (cf. Gro~ l 979a : 104 5).
De modo geral, os solos de cerrado têm poucos
nutrientes, pouco propícios ao cultivo, excetuando-se as estreitas áreas de florestas de galeria, onde haja a u1nidade necessária

para o desenvolvimento de roças (idem p. 1044· l 04 5). Para
os Bororo do Córrego Grande, vivendo 1,5 km afastados do
Posto Carneiro, as terras apresentam-se atualmente sob a forma
da vegetação típica de cerrado, campos abertos, florestas de
cerrado e florestas de galeria, sendo as úl tirnas as áreas preferidas para o cultivo. Dada a redução do território tribal pelo
avanço
das frentes de expansão da sociedade nacional, os
Bororo desta aldeia se viram forçados a reusar as suas roças
já após um período de 10 anos (idem p. 1045), o que acelerou
o desgaste dos solos e a procura de alternativas para a obtenção
de víveres: a intensificação da comercialização do peixe.
Segundo Gross, no mercado, os peixes sfo
trocados por alimento de alta caloria. Os Bororo provávelmente
poderiam aumentar a quantidade de peixe já que a produtividade da pesca é relativamente alta e investir mais tempo para
obter proteína para seu próprio consumo. Os obstáculos para
esta intensificação são dois: 19) a comercialização do peixe
é limitada pois o mercado mais próximo fica a mais de 100
km de distância de Córrego Grande e o único comprador oferece
preços muito baixo; 29) dado o esforço físico necessária às
atividades de pesca em canoa do rio São Lourenço, a alta proporção de doentes e inválidos toma inviável a intensificação
das pescarias acrescidas do fato de que dado o número relativamente pequeno de crianças na aldeia, os Bororo teriam pouca
motivação para fazêlo (cf. Gro~ l 979b : 312).
Ainda conforme o mesmo autor, se os artigos industrializados eram especialmente atraentes às populações
indígenas, existiam igualmente exigências práticas acarretadas
pela sedentarização, limitação territorial e intensificação das
atividades ligadas à subsistência, que possuem uma importância
ainda maior. A introdução de novas técnicas produtivas e comerciais acelera a degradação do habitat, que por sua vez acelera

177

o processo de dependência de um mercado fornecedor de recursos necessários à sobrevivência. A orientação para o mercado
desenvolvida pelos Bororo expressa-se, além da venda de peixe,
pela produção artesanal e prestaçfo de serviços fora da comunidade, visando a obtenção de dinheiro. Isto também é válido
para os Xavante para quem a introduçfo de um trator visando
o aumento da produtividade acarretaria um aumento da taxa
de degradação do habitat Xavante e da sua dependência de
mercados fornecedores de combustível e de peças (cf. Gross
1979a : l 049).

Se aplicarmos o raciocínio de Gross ao caso
dos Bororo do Meruri, os prognósticos são de consequências
nocivas porque também houve a introdução de técnicas agrícolas mecanizadas na reserva do ~feruri desde 1977, acarretando
a aceleração da degradação dos solos, que torna cada vez menor
a produtividade agrícola, aun1entando-se, com isto, a situação
de dependência dos Bororo em novos níveis, sua crescente pauperizaçã'o que, evidentemente pode ser camuflada, nas Missões,
por intermédio de formas mais sistemáticas de assistência desenvolvidas pelos salesianos. As condições desfrutadas pelos
Bororo das Missões dependem fundamentalmente da presença
político-econômica do branco que, funcionando como uma
"estufa", no dizer de Montenegro, impedem a emergência de
quaisquer fonnas de atuação autônoma por parte destes Bororo.
'.DISCUSSÃO DA IDPÓTESE
A hipótese de Gross acêrca das causas da
orientaçfo para o inercado observada entre os Bororo do Córrego Grande, ilumina, sob um outro ângulo, o processo de adaptaçã'o dos Bororo desta mesma aldeia descrito por Saake para
1952 e por Montenegro para 1959: a persistência de um sistema
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de cultivo assistemático, baseado em instrumentos de ferro
obtidos do branco, ao lado de uma grande inclinação em enveredar pelas trocas de artigos tradicionais ou então obtidos do
próprio branco (instrumentos de ferro, tralha doméstica), visando
a obtenção de víveres e gêneros não essenciais, o que nos leva
a supor que a produtividade das roças já era muito baixa desde
esta época. Explica-se assim também a necessidade de um aumento da produção manufatureira que, incipiente em 1953
(cf. Saake 1953), era muito mais desenvolvida áo tempo de
nossa visita em 1970.
Por outro lado, caberia perguntar até que
ponto tal hipótese poderia esclarecer a dinâmica de contatos
interétnicos de outras aldeias Bororo tais como Tadarimana,
caracterizada por uma grande fertilidade de solos (segundo
os próprios Bororo e a FUNAI, fertilidade esta que evidentemente deveria ser sujeita aos mesmos testes dos solos analisados
por Gross).
Fato é que, apesar da aparente ou real viabilidade em intensificar o cultivo na reserva de Tadarimana~ o
impacto das pressões político-econômicas do branco ~oi de tal
ordem que levou a uma dispers[o de diversos Bororo de um dos
últimos redutos de terras férteis, embora alguns deles, em esp&
cial, os progressistas, ainda nã'o tenham aberto mão delas.
Em 1977, as roças individuais em Tadarimana eram trabalhadas com instrumentos de ferro, e, apesar
da fertilidade das terras, os Bororo se empenhavam em intensificar a produção de artesanato vendida para o branco. Neste
mesmo ano, expressaram diversas vezes o desejo de vend~r peixe
aos civilizados, razão pela qual, no seu "Projeto dos Indios",
haviam pedido um barco a motor que, além de útil à pesca, lhes
teria seivido igualmente como um meio de transporte e de controle dos limites da reserva. Em suma, o desejo de comercialização do peixe, no caso de Tadarimana, nlo é causado pela
baixa produtividade das terras cultivadas.
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Se fosse confirmada a fertilidade das terras
da reserva de Tadarimana,. veríamos que, apesar de tudo, os
Bororo, caso tivessem obtido o barco, teriam preferido enveredar, já em 1977, por wna intensificaçfo da comercializaçfo
do peixe (o que evidentemente dependeria também dos preços
oferecidos por possíveis compradores) associada à já intensa
comercialização do artesanato observável neste ano. E mais,
após a implantação do projeto da FUNAI em 1978, o regime
de trabalho implantado pelo órgfo tutor, absorvendo por 8
horas diárias o trabalho dos 25 Bororo, impediu que houvesse
tempo para o cultivo de roças individuais e a produção de artesanato, gerando um estado de pauperizaçfo extrema para
os moradores da aldeia nunca antes alcançado, apesar da boa
qualidade dos solos.
Se os fatores ecológicos (fatores naturais a degradação dos solos) iluminam o processo de aculturação
entre os Bororo do Córrego Grande, o dos Bororo de Tadarimana é antes de mais nada explicável em termos da dominação político-econômica do "civilizado;;, o que não impede
que eles possam vir a ser relevantes para a compreensão do
processo de aculturação em períodos futuros. Se os fatores
ecológicos ligados ao ~'habitat" podem ser preponderantes para
. explicar os fenõmenos de aculturação de wn dado grupo durante certa fase, poder-se-ão seguir outras fases, cuja explicação
requeira a alusão a outro tipo de fatores, no caso, de ordem
social. Portanto, é necessário considerar sempre a possibilidade
de uma pluralidade de fatores externos ao grupo considerado,
cuja combinação e preponderância varia no tempo e no espaço,
e, mais do que fito: além dos fatores externos, existem também
os internos. que' configurando o quadro complexo dos mean·
dros históricos da dinâmica interétnica, mereceriam ser igualmente considerados.

CAPITULO II
1

'

ASPECTOS sôaO-CULTURAJS

1 - Mudanças imtituciorum

A supressão da gue"a

Antes da pacificação, vigorava a Lex Talionis
pela qual a cada Bororo morto era abatido, em guerra., um ou
mais membros do grupo inimigo responsável pela ofensa; Também
após a intruslo dos brancos, a cada branco morto, estes reta•
liavam, massacrando inimigos ''Coroados" em pequenos grupos, ou, mesmo, aldeias inteiras, acarretando um no'lo ciclo
de vinganças.

)

~~

Antes da pacificação, a guerra orientava-se
para a obtençã'o de escalpos e dentes de inimigos "civilizados"
além do saque de recursos, tais como instrumentos de ferro
impossíveis de serem obtidos por meio de trocas pacificas. Em
meados do século XVIII, os membros das expedições punitivas,
enviadas contra os Kaiapó e os Bororo, encontraram instrumentos
de ferro e armas, que haviam sido roubadas dos civilizados, cada
vez mais necessárias, dada a sua eficiência como instrumento
de trabalho no cultivo feito em territórios tribais, cada vez
mais reduzidos, pelo avanço de lavradores, criadores e faiscadores
das imediações do rio Cuiabá. As faixas de terras agricultáveis
ao longo dos vales dos rios tornavam-se cada vez menos acessíveis aos Bororo, que, para subsistirem, se viam obrigados a
intensificar o cultivo por intermédio de machados de ferro,
mais eficientes do que os tradicionais machados de pedra ( cf.
Baldus 1937 : 310-311) por um contingente demográfico cada
vez mais desfalcado pelas guerras contra o branco. A pacificação
representou o "render-se" ao domínio dos donos de uma tecnologia superior, por mais desprezíveis que fo~em as características sociais e moraes dos Barae ("civilizados''). Contudo, a
pacificação nã'o garantiu a estabilização demográfica dos contingentes populacionais Bororo submetidos pelo branco, que con. tinuavam morrendo por efeito de epidemias.
Dada a inviabilidade de reagir ao domínio
do branco, o controlador dos valiosos instrumentos, invulnerável
às forças maléficas (doenças) que acabavam com os Bororo,
restava apenas, para amainar os ressentimentos e ódios dos
enlutados, intensificar a caçada a animais predadores (felídeos,
canídeos, carnívoros aquáticos, falconídeos), que ameaçavam
os animais e peix.es preferencialmente consu1nidos pelos Bororo
(antas, queixadas, capivaras, peixes de escama).
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Acreditamos, portanto, ter havido a exacerbação da caça de predadores animais em consequência da própria
pacificação, causando a sua redução numérica.
Esta, por sua vez, favoreceu a instalação de
civilizados no território Bororo, antes salvaguardado por estes
animais. A gradativa diminuição de onças e demais feras facilitou a intrusã'o e a ocupação dos civilizados em novos territórios fazendo com que Bororo e "civilizados" passassem a competir pelas mesmas espécies animais, vegetais e solo agricultáveis.
A hipótese aqui sugerida baseia-se igualmente em considerações relativas à vida cerimonial: os caçadores do Mori30 são
sucedâneos dos grandes guerreiros do passado porque, tal como
estes últimos, saem, para as suas incursões, munidos de armas, das
cabacinhas (Powari Aroe) e dos Ae-doge (cordéis de cabelos
humanos), insígnias estas características dos Tugo Boigarege
(guerreiros) de antigamente.
Dado o grande número de mortes acarretado
pelas epidemias, que caracterizaram as primeiras décadas de
contato direto pacífico entre brancos e Bororo, houve o aumento
substancial do número de caçadas de Mori, que, aliado ao caráter
predador dos padrões 'de caça e pesca realizadas pelos brancos
dentro do território tribal, causaram a extinção de numerosas
espécies animais (cf. Magalh.ã'es - 1934). Acresce também a
intensificação do desmatamento associado com o aumento
da área de cultivo à base do método da coivara ("slash-andburn "), e a exploração intensiva de madeiras de lei, usadas como
lenha para a navegação a vapor e matéria prima para a construção
(30) - "Mori", entre outros sentidos, quer dizer
"compensação por algum dano sofrido". Para co!11pensar a morte de
um Bororo, é necessário matar um animal predador (onça, jaguathica,
lobo. coruja. etc.) que, oferecido aos parentes enlutados pelo caçador,
os redirne do luto.
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de navios e casas. O sacrifício de enorme número destas árvores,
além da f ai~agem, dizimando a flora e a fauna de diversas
areas, contribuiram para o desaparecimento de numerosas espécies de pássaros muito importantes para a plumária tradicional
Bororo. E, para completar o quadro destas profundas transformações ecológicas da regiã'o, a introdução do gado acarretou
a dizimaçfo de diversas espécies de animais de caça de grande
porte que, enquanto herbívoros, perdiam o seu àlimento natural pelo avanço dos pastos para o gado introduzido pelo branco.
Se, em 1888, Steinen observava o retomo
de caçadores carregando grande quantidade de caça em Teresa
Cristina (cf. Steinen 1940 : 614-615), Crocker _realçava, para
Córrego Grande de 1964-1965, a reduçfo do tempo dedicado
às caçadas de vários dias para um único dia (cf. Crocker 1967 :
3 2), tendência esta confinnada por outros pesquisadores que,
em 1977-1978, confinnaram a quase ausência de animais para
a obtenção de carne de caça, excetuando-se as caçadas religiosas,
cujo objetivo era abater predadores, animais de Mo ri, raras vezes
consumidos como alimento.

..

O desaparecimento do Maguru
Segundo Crocker, os Bororo do rio Vennelho ainda costumavam fazer maguru 31 em 1964-1965. Saía
apenas uma parte da aldeia, deixando os velhos e doentes aos
cuidados de alguns casais mais jovens. Por vezes, grupos de
aldeias diversas combinavam se reunir para grandes excursões
de caça, pesca e coleta, enquanto dois grupos de uma mesma
aldeia podiam se dispersar, em direções diversas, quando iam
visitando acampamentos e aldeias distribuídas ao longo de
(31) -- Vide Nota 26.
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suas rotas (cf. Crocker 1967 : 29-30). Segundo estas infonnações
para um período bem mais recente, os Bororo se aproximariam
dos Xavante, que também desenvolvem as suas expedições de
caça e coleta (cf. Maybury-Lewis 196 7).
Como não dispomos de maiores infonnações, é
impossível ·estimar o montante de Bororo que participavam
destes Maguru, sempre decidido pelo conselho de homens mais
velhos das àldeias (cf. Crocker 1967 : 30). Ao tempo de Rondon,
fala-se de ho~das de aproximadamente 100 Bororo, contingente
levantado em fins d~ século XIX, quando os Bororo já tinham
sofrido duras perdas populacionais pelas guerras contra o civilizado ..

O desaparecimento das "aredo baito"
A decadência da instituição das "aredo baito "3 2 na área de Córrego Grande, por volta . de 1950, está em
correlação direta com ,a queda da únpo'rtância social dos /pare,
homens jovens solteiros, que, por assim dizer, mantinham vivos
os valores caçadores e guerreiros mais caros para os membros
da comunidade. Os jovens da atualidade não vivem mais na
choupana central, casam logo e, consequentemente, moram na
choupana das suas mulheres, "frouxos", "estragados" e "preguiçosos", segundo os homens mais velhos, quando os comparam
aos jovens de antigamente, eles próprios, que prestavam grandes
serviços de caça e guerra aos chefes comunitários tradicionais.
(32) - "Aredo baito"

é uma moça solteira, destinada

a prestar serviços sexuais aos jovens solteiros, que moram na choupana
central para serem treinados como caçadores, pescadores e guerreiros
pelos chefes das comunidades Bororo.
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Mesmo assim, o espírito de rivalidade entre
as metades continua salvaguardado, até hoje, por intennédio
do único reduto que o "civilizado" deixou aos chefes Bororo: o
de continuar organizando as cerimonias funerárias das aldeias
que, entre outros aspectos, incluem representações, jogos e
danças, em que se defrontam os representantes das duas metades, Ecerae e Tugarege.
Com o contato interétnico, as jovens Bororo,
atraídas pelos presentes dos civilizados, eram também ofererecidas ao branco pelos seus innl'os ou tios matemos, geralmente
Chefes ou capitl'es de aldeia, visando angariar benefícios materiais (cf. Steinen 1940; Souza 1941 : 343) 3 3 , coisa que pode
ser observada entre os Bororo da atualidade, pois os amasiamentos com os homens brancos sempre redundam na obtençl'o
de presentes e dinheiro por parte dos parentes das mulheres
envolvidas.

li - Mudanças sócio-econômicas

A decadlncia das atividades de coleta
Nas áreas de controle dos chefes tradicionais, as
atividades de coleta feminina decresceram em função da redução
dos territóiios de exploração, retalhados por fazendeiros ou
outros intrusos. Na área das missões, as mulheres foram reaproveitadas como ml'o-de-obra eficiente para a colheita, selViços domésticos, fiação e tecelagem.
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(33) - Visto o relacionamento entre as aldeias e o
branco ter sido mediado pelos chefes de aldeia, os Baadojebage, durante
os inícios do contato, estes valiam-se de suas irmãs ou parentas para
obter vantagens pessoais, o CJJe talvez explique a razão de serem principalmente as mulheres Baado/ebage Cebegfwuge as mais propensas a
manterem relações sexuais com homens civilizados.

De modo geral, com a in troduçã'o de galinhas
e patos, as mulheres passaram a participar <Ja confecção de
adornos vendidos aos brancos, além de preferirem dispender
seu tempo nas idas aos centros comerciais. Era menos trabalhoso
obter pinga do branco do que enveredar pela árdua tarefa
de coletar a seiva da palmeira do acuri, para preparar o vinho
enibriante consumido pelos chefes de canto durante as cerimê).
nias, já que a venda de artesanato lhes consumia menos tempo.
O mesmo se aplica à cerâmica, processo muito moroso, tendo
em vista a obtenção do barro adequado e a fabricação dos potes
exigindo "remédios" e "estados" rituais específicos por parte
das produtoras (a mulher menstruada não faz cerâmica pois,
se a fizer, correrá o risco de que lhe rache o pote), substituída
pela compra de panelas de ferro e alumínio que não quebram.
Tudo isto é congruente com o novo rítmo de vida social, decorrente da premência em obter víveres a partir do branco, seja
pela troca do artesanato que, por si mesmo, possui fortes limitações de mercado, seja pela mendicância ou prostituição, viáveis
de serem desenvolvidas nos centros comerciais.
A introdução, de roupa, imposta pelo civilizado desde os tempos da pacificação, desestimulou o uso cotidiano de pinturas corporais e faciais, estigmas da "selvageria,, para os civilizados da região, e alterou os costumes sexuais,
rígidamente controlados pela indumentária tradicional (;t mulher
menstruada tinha como dever usar cintos especiais para que
todos pudessem saber do seu estado; o jovem ao receber o ba
[estojo peniano ], devia submeter-se a rigorosa etiqueta sexual
e alimentar). Como resultado, houve o desinteresse pela coleta
de vegetais e substâncias associadas aos cosméticos tradicionais.
Também a introduçfo de cobertores alterou as exigências da
quantidade de lenha necessária para manter acesos os fogos
durante a noite, embora eles continuem sendo usádos para
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controles mútuos e aquecimentos dos moradores das choupanas,
agora com a desvantagem de estimular resfriados e bronqui~es
nos organismos debilitados por alta incidência de tuberculose.
Segundo Crocker, em 1964-1965 persistiam,
entre os Bororo do Córrego Grande, as atividades de coleta
de cocos e palmito de acuri, macaíba, babaçu além de uma
grande variedade de tubérculos, do jatobá, do piqui, do genipapo,
da mangaba, além de mamões, cajus, laranjas, melões e bananas
(as últimas três introduzidas). Comiam também diversos marmelos e cajás. A coleta, casual ou organizada, podia envolver
o trabalho de 4 a 6 mulheres por uma semana. A intensificação
das atividades agrícolas do homem aliviou, em muito, a mulher
que ao invés de atividades de coleta, pôde optar por atividades
remuneradas (lavadeira, cozinheira, empregada) pelo .branco,
chegando a obter cereais e vegetais como parte ou todo do seu
salário. Já os homens, que trabalhavam p_ara o branco, preferiam
ser pagos em objetos manufaturados (facas, roupas, espingardas,
munição), além das refeições dadas pelos empregadores como
parte indispensável dos salários. De certo modo, manteve-se
o velho padrao da divisão sexual do tral?alho: os homens provendo o luxo da carne (agora obtido pelo emprego preferencial
de armas de fogo) e a mulher, os alimentos vegetais (cf. Crocker
1967 : 22-23).
Decaíram as atividades da coleta e persisti·
ram as atividades de cultivo, de obtenção da lenha e da água,
dos cuidados com as crianças e do preparo de comida por parte
das mulheres. Estas, no Tadarirnana, em 1977, coletavam com
menos insistência quando comparadas com as de Córrego Gra~de,
em 1964-1965, vi~to estarem mais próximas a Rondonópolis. Já
Córrego Grande, mais afastada, exigia a manutenção destas
atividades tradicionais, visando a suplementação dietética requerida pela comunidade.

Roças e plantas úteis introduzidas pelo contato
interétnico:

.
.
~m Córrego Grande de 1964-1965, as roças
mclwam as seguintes plantas : mandioca, feijfo , batata doce,
bananas, cana-de-açucar, milho, arroz, mamã'o, abóbora e melancia (cf. Crocker 196 7 : 15).
~pós a derrubada e queimada, realiz.adas pelo

homem, este era ajudado, no plantio, pela mulher e filhos mais
velhos, cabendo à mulher a ida às roças para fazer a colheita
(idem p. 19). Por vezes, homens co-residente em uma mesma
aldeia podiam cooperar, embora fosse mais (requente que cada
um tivesse a sua própria roça (idem p. 18). Homens de casas
distintas nunca cooperavam numa mesma roça (cf. Novaes
1979 : 66).
As roças eram po~uídas por homens casados,
nunca pelos jovens, que sempre trabalhavam nas roças dos seus
parentes mais velhos. A terra continuava sendo propriedade
de todos os membros da comunidade, havendo apenas· o direito
ao usufruto por parte de quem a tive~se trabalhado (cf. Crocker
196 7 : 19). Os homens, que possuíam roças, eram maus pe~a
dores e caçadores, razã'o pela qual intensificavam o cultivo para
obter outros recursos por meio da troca dos seus alimentos
vegetais.
' Cêrca de · 1O anos depois, · Gross constatou
a degradação dos solos cultivados pelos Bororo do Córrego
Grande, a ausência do · cultivo da batata doce e a tendência,
por parte destes, em aumentar o número de horas disperididas
em atividades de mercado. Consumiam apenas peixes menores,
enquanto vendiam os maiores para a obtenção de gêneros dietéticamente secundários (cf. Gross l 979a : 1047). Tal orientação
era viável dada a piscosidade do rio Sio Lourenço.
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Embora também haja muitos peixes na aldeia
do Garças, Perigara e Tadarimana, nlo é possível afirmar que
tal será a orientaçlo desenvolvida pelos Bororo destas aldeias
já -que a adaptaçlo de uma sociedade nfo é jamais uma resposta
a uma ou outro necessidade isola4a,. constituindo sempre uma
estratégia global, ém que devem ser computados os custos e ~s
vantagens
acarretadas pelo desenvolviménto concomitante
de diversas atividades (cultivo, 'pesca, coleta, artesanato) (cf.
Gross l 979a), cujas potencialidades variain segundo os fatores
naturais,
demográficos e sócio..culturais ·de cada aldeia.
.
~

'

'

As características gerais do sistema económico
atual

I

O sistema econômico dos Bororo da atualidade
fundamenta·se na dependência ·do branco com relação a víveres
e instrumentos de trabalho, além da posse, mas nfo propriedade,
das terras das reservas, tuteladas pelo governo federal e pelas
missões salesianas. ·
Rompeu·se a autonomia econômica centrada
inclusive na distribuiçto de alimentes sancionada pelos homens
mais velhos em nome das almas dos mortos e demais entidades
sobrenaturais embora continuem sendo respeitadas pelos in·
divíduos mais conservadores algumas das pro.ibições alimenta·
res tradicionais.
Do ponto .de vista de recursos imperecíveis, a
dependência do branco acarretou um processo de homogenei·
zaçfo dos aspectos de cÚltura material e o desap3:fecimento
gradativo de muitos dos .o rnamentos em estQo tradicional, seja
pela iinpossibilidade de substituí·los por falt,a de matérias primas
(principalmente pen·a8 · de aves muitas ~s quais extintas na
J
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região), seja pela crescente tendéncia em trocá·los pot dinheiro.
Isto porque, em caso de necessidade de tais objetos cerimoniafs,
é possível emprestá-los de outrem.
As trocas intra·comunitárias mais importantes·
continuam sendo as prestações cerimoniais associadas às ·•a1mas
dos mortos" (Aroe), que em 1964·1965, ocorriam, por inter·
médio das refeições de Aroe, ao menos uma vez por semana,
fora de períodos cerimoniais (cf. Crocker l 977b).
O processo de inserçro das sociedades co.
munais baseadas em uma economia de subsistência (nl'o ca·
pitalista) numa economia de mercado corresponde a etapas.
Os mecanismos tradicionais de distribuiÇfo sfo ameaçados pela
introduçfo de instrumentos de trabalho nfo produzidos pela
comunidade: controlados pelos homens mais velhos apenas
no início das trocas interétnicas (como no caso das trocas interétnicas auspiciadas por Cadete), nfo possuem um valor na1
economia tradicional, que continua funcionando '.jUstaposta
à economia do branc'o, agravando contudo a explotaçro dos
homens mais jovens, que sempre devém serviços aos parentes
mais velhos (cf. Meillassoux 1980 : 39-41). Tal exploração dos
jovens adultos, elementos produtivos da comunidade, deve
ser compensada pela "generosidade" indispensável a todo bom
chefe tradicional, para não agravar conflito latente entre jovens
e velhos que pudesse levar a possíveis violências. No caso dos
Bororo, temos o exemplo conspícuo do assassinato de xamfs
que se excediam nos seus poderes (também cf. Baldus 1937),
por. que· estes últimos tendiam acumular, fora do sistema tradicio·
nal, novos tipos de mercadorias de propriedade individual.
Com a intensificação do fluxo de bens advindos
de fora, maior a possibilidade do seu acesso aos jovens na medida
em que as suas formas de obtenção (com base no dinheiro ou
no escambo com o branco) escapavam dos controles ~dos homens

o
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mais velhos. Segundo Meillassoux, que preconiza um modelo
de evolução de sociedade tribais, chega-se entfo a uma outra
etapa, em que os jovens, dispondo de tais produtos, podem
transformá-los em bens de prestigio e adquirir, fora das normas
convencionais, os atributos de prestígio, que nfo lhes seriam
acessíveis pelos canais tradicionais. Esta possibilidade de conversão de bens de branco em bens de prestígio ameaça a ordem
social baseada, em circuitos de troca tradicional fundamentados
sobre um conjunto de monopólios e primazias dos homens
mais velhos (cf. Meillassoux 1980 : 4 2). Esta idéia também
é válida para os.Bororo.
Assim,. observa-se a nítida preferência, ·por
parte das mulheres Bororo, de maridos que, além de bons pe~
cadores e '1rab~adores", também lhes garantam acesso à
comida do branco, vestidos, panelas, cobertores, fitas, perfumes,
etc. coisa acessível apenas à geração de homens mais jovens,
relativamente engajados no trabalho das fazendas vizinhas, para
onde também são mandados para pagar as contas dos irmfos
mais velhos, quando nã'o saem sózinhos, para procurar refúgio
após alguma briga na aldeia (Leoi comunicaçfo pessoal C. Grande;
cf. Novaes C. Grande - ·1975). Se, por um lado, os vários homens
mais jovens, em contato mais profundo com o branco, Bororo
que, ocupando cargos junto à FUNAI, trabalhando nas fazendas
e prestando serviços aos brancos podem ser vistos como uma nova
força social de certa forma antagônica àquela representada pelos
velhos líderes tradicionais, eles tendem a depender cada ve~
mais do branco, fonte única do prestígio de alguns, e, do desprestígio de outros, confonne as circunstâncias. Intensifica-se
também entre os Bororo o emaranhado de tensões, conflitos
e faccionalismos, inerentes a qualquer sociedade comunal parcialmente integrada em uma economia de mercado capitalista.
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O processo desencadeado pela intrusfo pennamente do branco, por um lado, fomentou a sedentarizaçlo
para produçfo agrícola, por outro levou a novas fonnas de
ocupação do espaço, migrações e dispersões, principalmente, em
consequência da implantação de projetos de desenvolvimento
por parte da FUNAI, o grande foco de atração já que, segundo
os Bororo, os projetos po~ibilitarfo a obtenção de todos os
bens do mundo civilizado. .
A crescente dependência econômica das comunidades Bororo em relação aos seus tutores nos coloca inclusive um problema metodológico fundamental : até que ponto
os processos de organização econôinica nelas vigentes poderiam
ser considerados como manifestação de "culturas tribais"?
Seria mais útil, considerá-los sob a ótica de sistemas de organização sócio-econômica "camponesa" (cf. Cardoso de Oliveira
1978, que fala em "campesinato indígena") ou de sistemas
de super-exploraçfo do proletariado rural (cf. Meillassoux 1978),
caracterizadamente dependentes de núcleos de influência urbanos
e de formas mais avançadas do capitalismo industrial? Responder
a tais questões significa aprofundar e ampliar as no~as pesquisas, além de cuidadoso trabalho comparativo, tarefas que ainda
estlo por serem realizadas.
A pacificaçfo, visando a abertura do território Bororo à instalaçlo e dominaçfo dos brancos, consolidada
pelo estabelecimento das colônias militares e das missões, significou também o início de um processo de subordinaçfo, que
desgastava cada vez mais o sistema de organizaçfo política tradicional representado pelo conselho dos ''velhos", integrado por
xamfs e chefes clânicos, que regulamentava a vida comunitária,
os contrôles sôbre os jovens e as mulheres.
Dada a decadência da caça e da guerra, romJ»
ram-se os controles tradicionais no tocante à vida sexual e à
19~
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alimentação, acarretando uniões pouco desejáveis segundo os
critérios tradicionais, foco de novas divergências entre homens
mais velhos e mais novos, além da emergência de "capitfes
chefes de serviço", homens mais jovens de confiança do branco,
que contrastavam com os "capitfes chefes de canto", homens
mais velhos, intensificando ainda mais as divergências internas.
O foco da nova ordem social e dos novos tipos
de tensões, característicos às aldeias Bororo é representado
pelo Baraedo - o branco (o Chefe de Posto, o Delegado Regional,
o Padre Diretor da missão~ em segundo plano: os fazendeiros, os
comerciantes, as equipes médicas).
Sro muito poucos os Bororo jovens que vivem
longe da aldeia, estudando em Cuiabá, trabalhando como motoristas ou prestando serviço militar. São raríssimas as uniões
entre Bororo e mulheres civilizadas (brancas ou negras - sabemos
de um único caso no Meruri) embora, como já foi apontado,
ocorram algumas uniões entre mulheres Bororo e homens brancos ou negros (existem casos de casamentos mistos no Perigara
e no Meruri). Com raras exceções, as mulheres, quando engravidam, voltam à aldeia de origem para criar os filhos, que, apesar
de mestiços ("mistos"), são educados e tidos como Bororo.
A dependência em relação ao Posto ou à
Missão expressa-se, entre outras coisas, pela necessidade de
autorização para sair ou entrar na reserva. Portanto, o controle
da mobilidade Bororo está nás mãos dos chefes de Posto e dos
missionários, nã'o dos próprios Bororo, que só conseguem os
seus intentos quando vão para os funerais de algwna outra aldeia, saem para tratamento médico ou ·estudam fora das Reservas. Tais restrições à mobilidade têm a sua razão de ser face
às tendências acentuadas de procura de bebida e de bens nfo
essenciais demonstrada pela maioria dos Bororo que frequentam os centros "civilizados". No que concerne à assistência
médica, partos difíceis e emergências sã'o atendidos no hospital

de Rondonópolis 34 . As internações sfo agravadas pela burocracia, resolvendo-se o problema por meio da internaçfo dos
Bororo como "indigentes". Para tratamentos mais prolongados
(casos de tuberculoses), sf'o enviados para a chácara de Cuiabá.
Existe maior frequência de pacientes femininos do que masculinos acarretada pelas dificuldades de partos. Os homens só
saem em último caso, quando, enfraquecidos por longas doenças,
"casos insolúveis", acabam morrendo na chácara ou no hospital.
Visto haver a prática de internar apenas os
''pacientes" e não os seus parentes, e, dada a persistência de
idéias tradicionais relativas à procriação segundo as quais
o pai da criança deve obedecer a uma série de prescrições de
comportamento (principalmente a de nfo dormir à noite logo
apôs o parto), as mulheres temem ter os seus ftlhos quando
estfo afastadas dos maridos, chegando por vezes a recusar a
comida no hospital. Dada a impossibilidade de internar, junto
com a parturiente, a sua parteira tradicional, uma parenta do
seu marido, a situação de parto em hospitais é vivida de forma
catastrófica com sinais, evidentes para a mulher, de que tudo
irá mal para a criança. O enfraquecimento orgânico das mulheres
Bororo e seus bêbes recém-nascidos que, da nos.u perspectiva,
só poderia ser sanado por um intensivo tratamento hospitalar, é
vivido como a lógica inevitável das punições merecidas por
infraçfo a proibições tradicionais. As pacientes esquivam-se
de tratamentos prolongados, vacinas e outras medidas preventivas, e, quando sfo obrigadas a recorrer a elas, costuma ser
tarde demais, o que evidentemente vem reforçar a validade
dos seus preceitos tradicionais. Uma mulher Bororo, cujo
(34) - As informações referem-se mais específicamente aos Bororo do Tadarlmana e do Córrego Grande, aldeias sob
a zona de influência de Rondonópolis.
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filhinho recém-nascido apresentava fortes sintomas de diarréia,
nfo lhe suspendeu o leite materno e continuou a alimentá-lo
nonnalmente, negando-se a dar-lhe o sôro "por que sôro mata
criança".
O tratamento de doentes isolados dos seus
parentes em lugares fora da aldeia constitue a antítese do tratamento tradicional a que fôram condicionados desde pequenos,
em lugar dentro da própria choupana do enfermo. Além disso,
a cura se da à base da proximidade física e psíquica exacerbada
entre pais e ftlhos, expressa pelo sobreparto, cujas práticas se
renovam por ocasião das doenças 35, ou quando os xamãs curam,
em íntima proximidade física com o paciente massageando-o,
sugando-o e soprando-o no lugar afetado. Por isto os Bororo
"estranham" e, consequentemente, não podem confiar nos
tratamentos em hospitais, já que desconhecendo os médicos
e enfenneiros que sempre "estfo longe", nã'o confiam neles
nem na eficácia dos seus· métodos. Segundo a ótica dos civilizados, os Bororo não se recuperam porque sofrem de epidemias
carenciais devidas à má alimentação ( cf. Ribeiro 1970).
Em Tadarimana de 1977 - 1978, observan1os
o boicotes ao atendente de ·enfermagem, também um Bororo,
homem adulto casado, mais jovem, progressista. Os homens
mais velhos recusavam-se em ir à enfermaria, locali'Zada junto às
choupanas. Enf!nnos ou machucados, passavam à frente desta,
sem entrar para pedir um curativo ou um remédio. Moradores
de duas casas queixavam-se que o atendente nfo queria cuidar
deles. Tratava-se aí de um conflito de autoridade entre os "pacientes", irmãos mais velhos do próprio "curador". e o atendente,
de enfennagem, seu irmão menor.
(35) - Enquanto estávamos no campo em Tadarlmana, 1977, um jovem Bororo, nosso co-residente, contraiu catapora. O pai
e, principalmente, a mãe do jovem permaneciam inativos ao seu lado,
com medo que o espírito mau Bope se aproximasse dele.

1

De modo geral. as prescrições de remédios
e dietas tradicionais eram promulgadas pelos pais e tios maternos.
que independian1 uns dos outros para obtê-los e ministrá-los
aos seus parentes e amigos. Dada a enfàse sobre terapias via
oral na medicina do branco (xaropes. comprimidos), esta se
associa a padrões da ingestfo de remédios tradicionais do cerrado
( eméticos. . t 9ssí fugos, con traceptivos, c9nceptivos, etc.) e a
outras modalidades de tratamento dos doentes (por meio de
pinturas medicinais, sangrias externas, cortes de c.abelo, banhos)
em partes do corpo por parentes específicos. Desta fonna, nfo é
qualquer Bororo que pode oferecer a o~tro um alimento ou
uma bebida, veículos preferidos por um' eventual inimigo para
ministrar venenos ou substâncias perlgosàs. Dai também o sucesso
das injeções (talvez um sucedâneo do · tratamento por sucção
feito pelos xamfs). nfo associados· à ingestão de substâncias
desconhecidas3 6 . .
Dada a necessidade de respeitar a hierarquia
tradicion~ de p~estígio social, · o atel)dente de enfermagem
leva a cada paciente (principalm~nte .os mais vell)os, que nfo
se negam a tomar o remédio em ,~, ll)as si~, erp ir tomá-lo na.
enfennaria, um lugar fora da sua c~sa .e alé~ do seu contrôle) os
seus comprimidos e xaropes, o que, allás, ..óada mais é do que
a obrigação de um parente mais jovem, retribuindo-lhe os cuidados que recebera enquanto pequeno. · Contudo, qualquer
desavença redunda no boicote intenclõnal ao atendente (e,
com isto, ao tratamento), seja por "ausências" intencionais,
Dentro desta perspectiva é compreensível
que as mães rejeitem a oferta de soro para seus bêbes doentes. na medida
em que lhes é desconhecida.a origem social do seu ofertor e que, quando
se recorre a ele, a sua ineficiência sQ comprova a \'eracidade de que ele
mata os filhos pequenos .dos Bororo. No caso do soro, acresce o fato de.
.
enquanto líqlddo transparente e adocicado, assemelhar-se às be._das
da.~ "almas", o que evidentemente constitui um oráculo funesto para
•
a mãe tradicionalista.
(36)
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quando os pacientes tentam se esquivar dele, por ocasilo das
suas visitas d~rias, seja pelas autencias causadas pelas idas a
Rondonópolis. E, nada mais ficil do que uma desavença entre
homens e mulheres Bororo, àltrips e fuxicos que chepm por
vezes a romper nlo apenas tratamentos, mas a solidariedade
entre os membros da aldeia, quando uma das putes envolvidas
resolve abandoná-la, em procura de lugar melhor para viver.
A CHÁCARA DA FUNAI

Dadas as frequentes interrupções dos trat•
mentos nas aldeias, os pacientes Bororo acabam nfo sarando
das "bronquites" (tuberculoses mal curadas), verminoses e
outros sintomas ligados à subnutriçfo. ~ só, em última instância, que se recorre à intemaçl'o para tratamento mais prolongado
na chácara da FUNAI.
Os pacientes Bororo, principalmente mulheres,
ficam em casinhas isoladas ou em dormitórios femininas comuns.
Em 1977, a chácara consistia de várias casas, uma para as mulhe-res, outra para os homens, *>ladas entre si, além de cuinhas
para casos de doenças infecciosas, em que se encontrava uma
mulher /Jaadojeba Cebegiwu de Tadarimana, chorando por
· ter dado à luz sem poder avisar o marido. A média de doentes
na cl*ara estava em tômo de 30 doentes, contando-se entre
eles, wn Nhambiquara, um Xavante, sendo o restante constituído de Bororo vindos de Tadarimana, Córrego Grande e Piripra.
As estadias forçadas na chácara sfo ordenadas
pelos médicos da equipe volante da FUNAI e tnumati:zam
intensamente os doentes, além de propiciar condições para
roubar os corpos dos Bororo falecidos: um Bororo, originário
do Meruri, que vivera diversos anos em Córrego Grande, após

uma briga com seus irmlos de clã', mudara-se para Tadarimana,
onde acabou piorando até ser internado e morrer na chácara
da FUNAI em Cuiabá. Por sua expressa vontade, queria ter
morrido em Tadarimana, enterrado como "branco'' e nã'o como
Bororo. Contudo, um dos seus irmã'os clânicos de Córrego Grande, que se encontrava na chácara por ocasião de sua morte acompanhaJ:ldo a esposa e o ftlho (pois esta não comeria nada se
ele nã'o estivesse ao seu lado), acabou levando o corpo para a
aldeia dos seus irmêJos, o que muito alvoroçou os Tadarimanenses.
Em suma, os médicos da FUNAI interferem
sistemáticamente no caso de doenças muito graves, exigindo
a internação, quando os pacientes já estão próximos à agonia.
Logo após o desenlace, liberam os corpos para serem enterrados
em suas respectivas aldeias de origem.
Dada a ineficiência deste controle, nem todos
os Bororo morrem longe de sua casa e, quando um deles está
para morrer em sua aldeia, seus parentes tentam controlar o
desenlace de forma a impedir a interferência do branco. Isto
porque os "tratamentos intensivos", ordenados pelos médicos da FUNAI, interfere!? nas prerrogativas sociais dos parentes
do doente, incumbidos de realizar o desenlace, embora sempre
lhes restem as sobras do "corpo", remetido à aldeia. O direito
de "fazer os mortos" - as almas (Aroe) - constituía prerrogativa
dos xamas e dos chefes tradicionais bem como de homens ou
mulheres, parentes próximos, especialmente incumbidos para
a execução do agonizante. Tirar-lhes esta prerrogativa representa
um forte enfraquecimento da ordem social tradicional que,
apesar de tudo, continua resistindo contra o "civilizado" por
meio da realização dos seus prolongados funerais.
)
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Os dados históricos mostram grande número
de informações sobre a realizaçã'o de funerais nas diversas aldeias
Bororo mencionadas durante diversos períodos da história do
contacto interétnico. Os funerais permeiam. por assim dizer.
os 260 anos de contacto focalizados em nossa "história". Representam a especificidade étnica da "bororidade ". diferenciando
os Bororo do seu dominador "civilizado" e de outros "índios".
Tudo leva a crer que esta persistência ou mesmo exacerbação
dos funerais Bororo (cf. Gross 1979a, 1979b, Carneiro da Cunha 1986) garante a persistencia de estratégias de vida social
favoráveis à solução de problemas de sobrevivencia e convivencia dos Bororo da atualidade, coisa que, por si só, mereceria
um maior aprofundamento das pesquisas.
A história das relações interétnicas revela que
os Bororo Orientais depuseram as armas por influência do alferes
Duarte que, em 1886, valendo-se de uma mulher Bororo criada
em Cuiabá, conseguiu persuadir uma das comunidades de "Coroados" a aceitar a paz.

..
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Da perspectiva dos próprios Bororo, a deposição das armas foi decorrência do fato de Duarte nfo ter morrido ao levar uma flechada no peito, coisa que muito os atemorizou (vide p. 53 ). Na medida em que este homem nfo era
vulnerável às flechas, '!iJ poderia tratar-se da encamaçfo de um
espírito muito forte - um Baraedo, têrmo empregado para
designar "civilizado" que, além de invulnerável, aparecia, de
forma desordenada e imprevisível nas florestas, nas cabeceiras,
nos cerrados e nos campos do território Bororo tradicional.
Vinha para explorar a caça e o peixe, cortar madeira e procurar
ouro ("meriri" na língua Bororo) visando a obtençfo de dinheiro
(igualmente designado de "meriri"). Construía suas casas e
cidades 1 sem consultar os chefes Bororo, instalando-se com suas
mulheres, crianças em áreas de solos mais férteis, trazendo consigo os seus animais e plantas domésticos, machados de ferro,
facões, roupas, remédios e doenças.
Incompreensível por sua conduta predatória
e irreverente, os Barae (civilizados) assemelham-se aos Bope,
espíritos matadores de Bororo mas também responsáveis pela
abundância de certas espécies de animais de caça, peixes, frutos,
milho e tubérculos. Encontrar-se com um Bope significa sempre
entregar-lhe as armas e passar a desfrutar do direito de receber
partes de animais ou vegetais obtidos pelos homens e mulheres
das comunidades, que, devem ser benzidos e exorcizados em
seu nome. Esta tarefa cabe ao Bari, o ''xamf dos espíritos"
Bope, que, em nome deste, recebe mas nã'o produz o alimento
benzido (cf. Viertler 1985).
O ritual de submissfo pela entrega das armas
aos "civilizados" comandados por Duarte selou, por assim di·
zer, as expectativas que tiveram, e que continuam tendo os Bororo da atualidade: as espectativas de que cabe aos Barae
enviar a comida e os recursos necessários à sobrevivência já
que, sem isto, de nada vale a submi~l'o.
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Tudo leva a crer que, além de outros fatores,
esta "lógica,, moei ada ao Baraedo (civilizado) tenha contri·
buído para acelerar a dependência econômica dos Bororo de
Teresa Cristina, observados por Steinen, em 1888, apenas dois
anos após a pacifteação de 1886. Nesta fase, Duarte distribuía
comida e roupa sem exigir nada em troca, bem de acôrdo
com a lógica do Bope. Não é de estranhar também a rápida
desintegração do sistema econõmico tradicional entre os Bororo das Missões, muito dependentes para a obtenção de alimentos, observados por Baldus, em 1937, apenas 35 anos após
a instalaçã'o da catequese salesiana.
Esta tendência por parte dos Bororo de exacerbarem a sua dependência econôrnica em relação ao "civilizado''
constitui a síntese de pressões externas, associadas à perda e ao
depauperamento de suas antigas áreas de exploração, e de pressões internas, representadas pela opção intencional, por parte
dos chefes Bororo, de um estilo paternalista de subordinação
ao "civilizado" que, eficiente no jogo das relações interétnicas
logo após a pacificação, se constitue num entrave aos objetivos
racionalizadores da política indigenista de cunho empresarial
da atualidade. Entre os Bororo, o "paternalismo" exacerbado,
lústóricamente vivido ao tempo de Duarte, continua sendo
o padr!o ideal de expectativas Bororo nas relações com os representantes do mundo "civilizado", fundamentado na retenção
e exacerbaç!o de concepção cosmológica tradicional, constantemente regenerada pela celebração de funerais, o tempo da
volta às aldeias dos Bope, os espíritos responsáveis pela própria
morte dos Bororo.
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Houve profundas transformações de vida social dos Bororo decorrentes da supressfo da guerra, das migrações
sazonárias, da instituição das "mulheres do ranchfo" (aredo
baito) além da decadência das atividades de coleta (principahnente aquelas ligadas à confecç!o de artefatos tradicionais tais como
potes de cerâmica, enfeites, armas tradicionais, vinho de palmeira, etc.) e caça de animais de grande porte. Em contrapartida, deu-se a intensificaçã'o do cultivo das roças e conservaram-se,
excetuando o desaparecimento de alguns procedimentos tecnológicos tradicionais, as atividades de pesca. A este conjunto de
práticas produtivas, devem ser acrescidas as atividades ligadas
ao artesanato vendido ao branco, a prestaçã'o de serviços em
fazendas vizinhas e nos Postos e Missões, além da venda de
peixes e produtos vegetais.
As alterações do padrã'o de atividades produtivas ligam-se a fortes mudanças ecológicas, por um lado, a
deterioração do "habitat", acarretado pelo padrão adaptativo
predatório desenvolvido pelo "civilizado" mato-grossense, por
outro, as fortes mudanças do proprio regime de trabalho, na
vida rotineira, imposto pelo dominador. Contudo tais transformações de vida social dos Bor!lIO que lograram sobreviver,
os Bororo Orientais, nfo lograram obliterar a conservaçao
de suas tradições religiosas.
Autores como Baldus, Saake, Crocker e Gro~
sfo unânimes em ressaltar que, apesar de todas as dificuldades,
os Bororo, embora integrados como mfo-de-obra desde os inícios do século, nfo podem ser considerados como assimilados.
Pelo contrário, apesar de todas tensões internas e pressões externas, preserva-se o padrão de vida social das "aldeias" (Boe
E-wa), aquele mínimo irredutível de autonomia frente ao "civilizado". Tal autonomia é representada pela realizaçfo de atividades cerimoniais, reduto da "Bororidade" representado pelas
cerimÇ>nias funerárias que, observadas desde ) 827 entre os
Bororo da Campanha, perduram até nossos dias.
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