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Laudo da Pericia Antropológica

QJesltos da Fundaçlo Nacional do Índio· FUNAI:

sub-Judlcen pode eer considerada de ocupação cultural e permanenta
dos fndlos Bororo, que se locallzam nu tanas que comp6e I Ara lndfgena Merure?
1º) Se a

na

11

A área 'sub-judlce' que Integra as terras da Área lndlgena Merure pode ser considerada de
ocupação cultural e pennanente dos índios Bororo1, primeiramente. porque ela faz parte do território
que ocupavam na época em que lá chegaram as primeiras bandeiras - como sera explicado na
resposta ao quesito nº 2; em segundo lugar porque a Área lndlgena Merure é lmpresclndível à sua
sobr9vivêncla física e cultural - como será explicado na resposta ao quesito nº 3.

2°) Cuo aflnnatlvo o qu111to anterior, qual, oa fatores históricos que coneubstanclam
a ocupaçlo d81181 fndloe naquelas terras?
Os Bororo ocupam essas terras desde antes dos primeiros registros históricos conhecidos.
Nestes constam referências quanto ao Inicio da penetração dos clvlllzados na região do Mato
Grosso, registrando desde o século XVIII, a p19Sença dos Bororo, como senhores de um território
que:

1 Culturalmente, os Bororo auto-denominam-se Boe, pertencem ao tronco
lingüistico Macro-Jê, e à família Bororo.
"Conhecidos por vários nomes - Cuiabá, Coxiponé, Bororo-Ararivá,
Coroados, Porrudos e outros, os Bororo remanescentes da antiga e
poderosa nação Bororo, são os Bororo Orientaisl, também chamados como
Coroados ou Porrudos. Os Bororo Ocidentais (Cabaçal e da Campanha.),
da margem leste do rio Paraguai, foram extintos em finais do século XIX;
bastante cedo aliaram-se aos brancos, participando como guias de mato,
servindo aos bandeirantes e incorporaram-se
como mão-de-obra nas
fazendas da região. Desapareceram enquanto
povo devido a epidemias e
mesmo cruzamentos com os brancos" ( Bordingnon e Silva, 1987: 57) .
2
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•segundo Couto Magalhães 'ocupava uma área de 48 milhões de hectares'. Essa área
estendia-sei desde um pouco além da divisa com a Bolívia, a Oeste, até além do rio
Araguaia ao Sul de Goiás, alcançando o Triangulo Mineiro, ao Leste. Desde as cabeceiras
do rio Cuiabá e rio das Mortes, ao Norte, até às dos rios Coxim e Negro, ao Su1•
(Bordingnon, 1986:02).
1

Em publicação posterior do mesmo autor elaborada com uma antropóloga reafinna a
dimensão e a localização do Terra lndlgena Bororo.
1

'Os Bororot antes do contato com os brancos ocupavam um território de aproximadamente
400.000 km2 compreendido entre a Bollvia a oeste, o rio Araguaia ao leste, o rio das
Mortes ao norte, e o rio Taquari, ao su1• (Bordingnon e Silva, 1987:57).
1

Esse território era de ocupação exclusiva dos Bororo por ocasião da penetração das
primeiras bandeiras em busca de minérios, sendo esta busca o primeiro motivo, resultante da
conjuntura econômica e polltica da época.
'Os metais preciosos tinham preocupado os portugueses desde o inicio da colonização.
As prematuras descobertas castelhanas no México e no Peru Incendiaram as
imaginações, e tomara-se crença arraigada que qualquer território da América encerrava
necessariamente os preciosos metais. Com a esperança de encontrá-los, não foram
poucos os aventureiros que desde o primeiro momento da ocupação do litoral brasileiro
tinham internado pelo tenitório desconhecido. Deles ficariam noticias vagas, pois quase
todos se perderam: quando escapavam dos obstáculos de uma natureza agreste, iam
acabar às mãos dos indfgenas• (Caio Prado Jr. 1972: 561 apud Viertler, 1990:28).
Assim, a sorte dos Bororo foi determinada por causas alheias a eles, entre elas o fato de
habitarem uma terra que se situava na rota para as minas de Mato Grosso. Destas, algumas foram
abertas e exploradas em seu território tradicional.
Além do mels, diversos Bororo foram incorporados nas expedições rumo às minas, servindo
como guias e soldados.
·Antes mesmo do descobrimento de Cuiabá, havia em São Paulo lndios Bororo tirados
destes sertões, os quais já domesUcados seriam de gula aos sertanistas para a conquista
de outras nações de que não ijnham notícias' (Caldas 1887: 18) ... 'A bandeira de
Bartolomeu Bueno da Silva, chamado o Anhanguera, que penetrou nestes sertões no
século XVII, foi guiada pelos Bororo' (Caldas 1887: 46 Nota 36, apud ViertJer, 1990:28}.
Alguns grupos de Bororo1 além de trabalharam como guias e soldados, eram contratados
para combater seus tradicionais inimigos, os Kaiapô e outras tribos indfgenast para liberarem os
seus territórios à exploração bandeirante.

3
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•o filho de Campos realizara 24 entradas nos sertões até o Paraguai. O filho de Antônio
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) • (Viertler, 1990:29).
'Com seu exército de Bororo, fazia parte das tropas que seriam enviadas de São Paulo
para exterminar os Paiaguá. Seu prestigio crescia também nas lavras de Cuiabá e no meio
dos Bororo que agora o tinham como seu chefe e contra quaisquer tribos que quisessem
invadir seus domlnios do rio São Lourenço e pantanais• (Carvalho 1937: 93- apud Viertler1
1990:35).
•segundo Caldas, os Guaraporé teriam sido arrasados 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, razão pela qual a metrópole mantinha além do ouro,
um interesse estratégico-militar nesta área• (Viertler, 1990:36).
Na mesma época tomou-se necessário lutar contra os Kaiapó. Inimigos dos bandeirantes,
e, consequentemente, inimigos dos Bororo, subordinados a Antônio Pires de Campos. Por
volta de 1739, o governador de São Paulo Dr. Luiz de Mascarenhas conseguiu ordem
régia autorizando a contratação do coronel Antônio Pires de Campos para fazer guerra de
extermínio aos índios Kaiapó, visando afugentá-los e destruHos, já que "infestavam· o
caminho das Minas para São Paulo, dominando cerca de 800 léguas do sertão. No
cumprimento 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 aguen1do, no rumo da Serra das Araras e,
dali, veio varrendo como um vendaval de morta, todas as aldeias dos Kaiapó, desde os
rios Verde, Sucuri, Apor!, Serra Pelada, rio dos Bois ... • (Viertler, 1990:36-37).
1

Com relação aos Bororo Orientais, o mesmo autor descreve:
"A tribo dos Coroados que faz parte desta nação (a nação Bororo) por descender dos
antigos Porrudos, principal origem dos Bororo ficou habitando os mesmos sitias dos seus
antepassados. Dividida em grupos numerosos que ocupam o alto e baixo São Lourenço
até os sertões dos seus confluentes Piquiri e ltiquira. Tendo cessado a navegação fluvial
que desta provlncla se fazia para a de sao Paulo, e extinguindo-se por Isto a povoação de
Camapã, que lhe servia de apoio, os Coroados ficaram senhores dos vastos sertões que
medeiam entre o referido rio São Lourenço e a margem direita do Paraná, e ainda dos que
se acham compreendidos entre as origens do Araguaia e as de um dos seus principais
afluentes o rio das Mortes• (Caldas 1887: 18) • (Viertler, 1990:39}.
1

"'Tendo cessado a navegação fluvial que desta província (Mato Grosso) se fazia para a de
São Paulo ... os Coroados ficaram senhores de vastos sertões que medeiam entre o
referido Rio São Lourenço e a margem direita do Paraná e ainda dos que se acham
4
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compreendidos entre as origens do Araguaia e ... o Rio das Mortes. A única estrada que
desta capital (Cuiabá) segue para o Rio de Janeiro, hoje quase que totalmente
abandonada por causa da navegação a vapor do Rio Paraguai foi então o teatro das mais
horrorosas cenas, das quais foram eles os autores' (Caldas 1887: 18- parêntesis nossosí '
{Viertler, 1990:57).
Essa informação corrobora o domlnio que os Bororo procuravam manter sobre seu territórioJ
apesar das perdas significativas que lhes tinham sido impostas, tanto demográfica quanto
territorialmente. A Terra lndlgena Menue integra o conjunto de pequenas parcelas de seu território
que, recentementel foram reconhecidas como suas.
Bordingnon reúne alguns registros históricos relativos à área de terras ocupadas pelos
Bororo, dos quais alguns foram selecionados e transcritos abaixo. Nestes registros transparece o
quanto os Bororo foram incorporados em trabalhos a serviço da sociedade nacional, incluindo a
defesa do território brasileiro.
·Em 19 de março de 1752, fundou, na margem direita do rio Guaporé, a nova capital de
Mato Grosso denominando-a de Vila Bela da Santlssima Trindade. Freqüentes eram as
entradas dos espanhóis que, pelo Tratado de Madri de 1750 deveriam ter ficado na
margem esquerda do rio Guaporé. Sabendo da valentia dos guerreiros Bororos
demonstrada em Goiás, chamou-os para ajudâ-lo na defesa das fronteiras da Capitania.
Escreveu de Vila Bela, em 26 de julho de 1756: 'Mando estabelecer alguns moradores rio
abaixo com Bororos que é gentio muito valoroso ... que não se acomoda a estar aldeado
... e vive de montaria'· (1986:15).

'O presidente de Mato Grosso, José Satumino, em 1825, cria a fazenda Passa Vinte perto
da atual cidade de Barra do Garças, portanto em território Bororo. Envia ao Museu
Nacional do Rio de Janeiro uma coleção de artefatos indlgenasJ muitos dos quais da tribo
Bororo. Em 1829, Jerônimo Nunes manda 'examinar as aguas termais descobertas daqui a
30 ou 40 léguas pela Bandeira que fora destroçar, os lndios coroados' as atuais Aguas
Quentes de Santa Elvira. No mesmo ano inicia a abertura de uma nova estrada para
chegar mais rapidamente a Minas Gerais e a São Paulo. Quem a levou a termo foi o
présidente Pimenta Bueno, em 1836. Dita estrada passava pelo sopé da Serra de São
Lourenço ou dos Coroados, atravessava o rio Pequiri e de lá rumava às cabeceiras do rio
Sucuri, atravessava o rio Paranalba chegando até Uberaba, em Minas Gerais. Mais tarde
foi feita uma variante para Piracicaba no estado de São Paulo• (1986:19).
"Como se vê, o primeiro trecho da estrada passava pelo centro do habitat mais povoado
de aldeias Bororos e nele foram instalados postos militares para proteger os viajantes das
investidas bororas. Iniciou-se, assim, o quarto grande ataque à nação borora. O primeiro
foi pelo rio Cuiabé; o segundo pela estrada Cuiabá-Goiás; o terceiro, pela estrada CuiabáVila Bela e agora, pela Cuiabá-Uberaba- (1986:19).
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·Em 5 de novembro de 1885 toma posse o presidente Joaquim Galdino Pimentel que
resolve acabar com as atrocidades e atrair pacificamente os Bororos, tendo em vista,
também, reduzir as grandes despesas das bandeiras que iam contra eles. Para isso,
encanegou os alferes Antônio José Duarte que pediu a colaboração dos Bororos da
cidade, entre os quais destacou-se a lendária Rosa Borora, (Cibáe Motojebádo) criada,
junto com seus filhos, na casa do major Antônio Tomás de Miranda Rodrigues. A fala dela
e os presentes do militar convenceram um grupo de Bororos a entregarem as annas e a
entrarem pacificamente em Cuiabá no dia 16 de junho de 1886. No dia 29 do mesmo mês
foram batizados 28 Bororos, sendo padrinhos o Presidente e sua esposa, Dona Maria
Clara, confonne consta no arquivo da Cúria de Cuiabá• (1986:21).
1

·Em janeiro de 1887, outro grupo de 400 Bororos resolveu aceitar a paz. Guiado pelo
famoso cacique Mugúio Kúri, ingressou solenemente na cidade e depositou as armas aos
pés do capitão Duarte num monte tao grande que Impressionou o povo culaoano. Foram
todos solenemente batizados pelo bispo. Organizaram-se alegres festas regadas a
aguardente. O que se passava, porém, na mente dos lndlos pode ser muito bem
adivinhado pelo que Rosa Borora disse a seu filho antes de morrer. 'Não confies nos
brancos, só agradam quando precisam' • ( 1986:21}.
·se os Bororos do rio São Lourenço estavam aceitavelmente pacificados, os dos rios das
Garças, Araguaia, das Mortes e alto São Lourenço continuavam em conflitos sangrentos
com os brancos. Aos fazendeiros goianos, há tempo estabelecidos na região, vieram a
acrescentar-se os destacamentos das estações telegráficas e um grande número de
nordestinos que, fugindo da seca. refugiavam-se em Mato Grosso em busca de melhor
sorte nos garimpas de diamantes da bacia dos rios das Garças e São Lourenço.
Nasceram assim, no começo deste século, novos povoados e vilas que mais tarde se
transformariam em cidades como Barra do Garças, Torixoreu, Alto Araguaia, Alto Garças,
Rondonópolis, Guiratinga, Poxoreu e General Carneiro. A maioria delas surgiram em
lugares de antigas aldeias Bororos, gerando, muitas vezes, sérios conflitos• (1986:28-29).
·Em 1891 os Bororos mataram três soldados do destacamento da linha telegráfica nos
lugares chamados Barreiro de Cima e das Bateias. O Marechal Rondon, nas suas
memórias. fala das dificuldades que teve para convencer seus soldados a respeitarem os
lndios• (1986:29).
·Em 1897 os Bororos assaltaram a fazenda Tatu, perto de Araguaiana, matando os
familiares do fazendeiro Clarlsmundo. Em represália, ele organizou uma expedição com
muitos homens fortemente annados e foi perseguir os Bororos. Encontrou-os no córrego
Aldeia, afluente do rio das Garças, e matou mais de cem. Outras barbaridades foram
levadas a efeito contra os lndios, lembradas até hoje pelos habitantes da região•
(1986:29).
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-Até finais dos século XIX, os Bororo Orientais são citados nos relatórios dos presidentes
da provlncia de Cuiabâª como "bárbaros de vida errante~, "indomáveis', etc ... São sempre
mencionados como uma ameaça constante à ocupação do território circunvizinho à Cuiabá
e à ligação entre Mato Grosso e Goiás. Expedições eram organizadas com o objetivo de
punir os Bororo por defenderem seu território. Essas bandeiras. que sempre provocaram
revide, capturavam mulheres e crianças, que eram distribuldas entre as familias cuiabanas
e possivelmente passavam a trabalhar como escravos" (Bordingnon e Si1va 1987:57).
1

"Foi para aqui que se dirigiram os salesianos2. Em 18 de janeiro de 1902 acamparam
num lugar freqüentado pelos Bororos denominado Tachos. Enquanto esperavam algum
contato com os lndios, cultivarem roças. Os Bororos, ao longe, observarem por longo
tempo os novos chegados e inicialmente queriam eliminá-los. Finalmente, resolveram, em
agosto do mesmo ano, aproximar-se pacificamente. Qual não foi sua surpresa, ouvindo o
P. Bátzola falar na Hngua deles. Iniciou-se assim, a Colõnla do Sagrado ccraçao de Jesus
que não tinha nada a ver com as colônias militares ou as reduções jesuíticas. Aliás, foram
os saleslanos que 'se reduziram' aos índios, plantando suas tendas ao lado das
choupanas bororas. Os silvfcolas não foram obrigados a ficar junto aos missionários.
Constai nas crônicas da missão, que muitas vezes os Bororos saíam para longas
caçadas! ou para visitar outras aldeias ou mesmo para mudar de acampamento. Só mais
tarde foram aconselhados a fixar-se por causa do grande número de moradores (não
lndios) que apareciam nas redondezas• (Bordingnon, 1986:29).
Os arredores da Missão Merure e aldeia homônima, onde •apareciam" moradores não-lndios,
integravam as terras indígenas Bororo. A possibilidade de ação missionária, na primeira metade do
século XX, segundo esse registro, consistia, além da catequese, em assegurar a defesa da vida dos
Bororo. Não havia preocupação em defender uma área de terra, porque o f ndio era percebido como
alguém a ser "civilizado•, "cristão", que logo se conformaria a viver como minifundiário, modelo
subjacente nessa ação. Essa atitude mudará a partir do final da década de 60, quando os
missionários alteram a orientação de seu trabalho, passando a reconhecer a importância da defesa
do direito à terra que cabe ao índio, respaldado na legislação.
A par da invasão de seu território, os Bororo foram acometidos de epidemias, cuja origem
não é explicada, talvez pela evidência suposta. Além disso, os Bororo, já enfraquecidos passaram a
sofrer ataques dos Xavante, até 1935.
"Em 1923, a colônia do rio das Garças foi abandonada por causa de uma epidemia e a dos
Tachos mudou-se para um lugar mais rico de água, chamado Merúri, onde floresce até
hoje. Freqüentes eram os ataques dos Xavantes aos Bororos que não deixavam de
contratacar. Houve mortes em ambas as tribos até 1935" (Bordingnon, 1986:31).

2 Para a leitura, convém lembrar que o autor é Salesiano, na qualidade
de "Mestr-e",
que corresponde
ao "Irmão
Leigo",
exercendo
suas
atividades em Merure, atualmente.
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Borclingnon lembra alguns dados da evolução demográfica, que é revelador da ação da
sociedade nacional sobre a terra e a gente Bororo.
"Em 1910, o P. Bálzola foi encarregado de fazer um recenseamento dos Bororos. 'Em
setenta dias andamos duzentos e sessenta e cinco léguas, visitamos doze aldeias,
contamos mil cento e quarenta e três Bororos [1143}3, excluídos os residentes nas nossas
colônias'. Parte deles era aldeada, duzentos e dezessete [217] trabalhavam em fazendas,
outros viviam escondendo-se dos brancos. Um pequeno grupo pensava que na terra 'só
existissem Bororos'. Com certeza o P. Bálzola não visitou todas as aldeias bororas.
Velhos Bororos lembram, com facilidade, mais de cinqüenta entre pequenas e grandes,
encontrando-se nelas cerca de mil e seiscentos índios [1600], distribuldos entre as regiões
do rio São Lourenço, Poxoreu e arredores. Quatrocentos [4001 residem em Merúri e
Sangradouro. Sendo que em 1910, foram criados por Rondon seis postos indlgenas e
cinco reservas ao longo do rio sao Lourenço, parte das quais foram Invadidas por
fazendeiros. Em 1934, Baldus estima em menos de mil (1000] o número dos Bororos. Em
1959, Montenegro conta cerca de duzentos e setenta [270] Bororos na região do rto sao
Lourenço que, somados aos das missões salesianas e aos poucos de Paraisa e Jarudóri,
nas proximidades de Poxoreu, totalizam quinhentos índios [500}' (1986:32-34), (números
entre colchetes acrescentados).
"É esse o número mais baixo alcançado pelos Bororos. Desapareceram aldeias famosas
como: Kejári, onde, em 1935, o antropólogo Lévi-Strauss estudou os Bororos; Tóri Páru,
perto de Guiratinga e, mais recentemente, Paraisa e Juduróri invadidas, ou loteadas pela
prefeitura e Poxoreu, esquecida do Artigo 198 da Constituição que reza: 'As terras
habitadas pelos silvlcolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles
cabendo a sua posse permenente" (Borctingnon, 1986:34).
"Os moradores dirigiram-se, parte para as missões salesianas e parte para a aldeia de
Tadarimana" (Borclingnon, 1986:34).
Ainda quanto à dinâmica demográfica:
"Montenegro em 1959, confirma o decréscimo numérico dos Bororo quando estima em
cerca de 700 individuas o total dos Bororo Orientais, que, mais reduzidos ainda, em
número de 626 (gn), constituem o montante aproximado para 1980, pequena fração de
uma população aborfgene, que, em 1901, era estimada entre 5.000 e 10.000 (gn) por
Cook, e já tinha sido severamente desfalcada pelas guerras desde 1719" (Viertler,

1990:134).
Mais recentemente,
"Em outubro de 1979, o P. Gonçalo Ochoa fez um recenseamento detalhado, inclusive por
faixas etárias e por clãs. Contou 626 (gn) Bororos, sendo 302 mulheres e 324 homens,
assim repartidos: Merúri 167, Garças 81 (gn}, Sangradouro 24, Jarudórf 15, Tadarimana
105, Gomes Carneiro 152, Perigara 102" (Bordingnon, 1986:34).
3

Os numeres entre colchetes foram acrescentados.
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'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, uma média de 149 individuas entre 1904 e 1971 (cf. Presotto
1973: 13) • (Viertler, 1990:139).
No entanto, segundo informação local: 'As crianças estão aumentando'. A População atual
de Menue é de 318 e de Garças é de 60.
Esse dado está mais próximo ao que se encontra na 'Listagem das Terras lndlgenas no
Mato Grosso- CEDI/ Museu Nacional' em que, referente ao Item: Reserva Indígena Merure, lê-se:
Povo: Bororo
Situação Jurídica: Demarcada. Dec. Nº 94014 de 11.02.87 Homologada demarcação.
Municlpio: Barra do Garças e General Carneiro.
UF: MT
Extensão/ha: 82301

População: 365
Fonte: Gruploni: 86.
(Dados extraídos de: Dossiê - lndios em Mato Grosso. Cuiabá, OPAN/CIMI, 1987, p. 177).
Além da atuação missionária salesiana, Rondon certamente foi a primeira relação respeitosa
que os Bororo mereceram em sua terra por parte da sociedade nacional.
·auando da passagem de Rondon pelo vale de sao Lourenço e Rio das Garças, os
Bororo ainda se encontravam em guerra com os brancos. Rondon, por métodos
persuasórios consegue definitivamente dominar a animosidade dos Bororo com relação
aos brancos, graças ao aprendizado da llngua e de um aparente respeito pelos seus
padrões culturais. Desta forma,
'... a zona habitada por eles tomou-se livre de perigos e nela surgiram e surgem
importantes fazendas e centros demográficos como Guirafinga, Poxoréu, Alto Araguaia,
Torixoréu, Barra do Garças, Tesouro ... (Albisetti e Ventureli 1962:220-221) ~ (Bordingnon
e Silva, 1987:59).
"O Bororo dos vales dos tributários do alto São Lourenço e do Rio das Garças ainda se
achavam em guerra com os civilizados matando, em fins de 1891, três soldados dos
destacamentos do Barreiro de Cima e das Bateias, colocados então pelo Tenente Coronel
Gomes Carneiro para defesa da linha, que, naquele ano, tinha sido inaugurada de Cuiabá
ao Araguaia, posteriormente reconstruida após a pacificação dos Bororo do Rio das
Garças (cf. Rondon 1949: 28-29). Em seus contatos com os Bororo, Rondon alimentava-
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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 tunnas, 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. 32). No cargo de Chefe do distrito
telegráfico de Mato Grosso nos sertões de Leste Rondon, após pacificar os Bororo do Rio
das Garças, quando começou a conseguir a amizade desses índios e aprender a sua
llngua, mconstruiu a linha telegráfica de Cuiabá ao Araguaia de 1892 a 1898 (idem p. 29
Nota 1) • (Viertler, 1990:69).
1

1

Parece que este relacionamento respeitoso por parte de Rondon também não serviu para
assegurar o direito dos Bororo a sua terra, já que, com essa ação de apaziguamento os índios
deixaram de defender seu território, liberando a sua maior parte aos invasores.
Observa-se, poís, que no contato com a sociedade nacional, os Bororo sofreram tratamentos
diversificados, enquanto a dimensão de seu território, era continuamente reduzida. Esse processo foi
mantido por longo perfodo, provocando, simultaneamente uma depopulação. Os sobreviventes foram
territorialmente confinados a algumas nesgas do seu antigo território, as atuais ªreservas indígenas"
(confonne Viertler, 1990:19). Ao mesmo tempo, os Bororo vão sendo habituados a novos costumes,
como pode-se ver no relato abaixo:
"Acabara de regressar outra expedição do São Lourenço, trazendo 398 indígenas (entra
mulheres e crianças) que vinham ver os brancos.
JO contato com a nossa gente durante quase dois meses de viagem habituou-os à
alimentação da carne de gado (sem falar do tal que eles não conheciam) e até ao uso de
aguardente de cana, que desconheciam, quando era sabido que apenas comiam certos
peixes e a carne de certos animais que caçavam, tanto assim que durante o tempo de
suas agressões às fazendas de críação, se matavam alguma rez, jamais se aproveitavam
de sua eeme, não se apropriando de nenhuma. Esse costume porém modificou-se e o
Coroado que obrigado pela diminuição da caça nos arredores de seu aldeamento mudavase para onde havia mais abundância, hoje, habituado à alimentação de carne de gado,
procurará se manter, obter as rezes de que carece, roubando-as nas fazendas de criação,
até agora livres de sua devastação. Como pois, abandonar os indígenas, no estado em
que chegamos, com a catequese, a sl mesmos, a seus instintos .. : (Caldas 1887: 57-59 parêntesis nossos, apud Viertler, 1990:63-64).
Posteriormente! habituaram-se ao consumo da carne de rês de tal fonna, que, além de
capturarem reses de fazendas próximas a seus aldeamentos, nas últimas décadas desenvolveram
uma criação de gado no interior de suas reservas. como hoje pode ser constatado em Merure.
Dessa formal os Bororo vão sendo habituados a novos costumes, não apenas a nível
econõmlco, mas de maneira peculiar no seu comportamento moral.
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·o relaxamento da moral tradicional era interpretado pelos Bororo como sendo a causa da
sua fraqueza física e de condutas reprováveis, tais como assassinatos entm Bororo •à
moda dos brancos•! qual como os garimpeiros, se matavam a tiros, coisa nunca vista no
passado (idem p. 299-300)' (Viertler, 1990:104).
Essa mudança de conduta é corrigida pelos missionários que se estabeleceram junto aos
Bororo, resultando no aprofundamento da relação pacificadora e, consequentemente, suas terras
ficam totalmente vulneráveis à ocupação do civilizado.
Já na década de trinta, conforme informação local, alguns fazendeiros estabeleceram-se nas
proximidades da Missão Meruri. Reforçando a conduta apaziguadora dos missionários, esses
pennitem que os filhos desses fazendeiros integrem o contingente de alunos nas escolas da missão.
De tal modo que. pessoas que hoje contam com 40, 50 anos de idade, estudaram o primeiro grau
junto com os Bororo.
·subordinados a uma nova forma de autoridade e a um regime de trabalho
desconhecido, os Bororo deixaram de fazer a guerra seja ao branco, seja aos seus
inimigos tribais cada vez mais agressivos tais como os Kaiapó e os xavantes. Os
primeiros exerciam forte pressão na área do Piquiri, enquanto os últimos invadiam áreas
da margem direita do rio das Mortes, ambas áreas tradicionalmente pertencentes aos
Bororo (cf. mapa de Colbacchini e Albisetti 1940). Dada a sua inércia bélica em
conseqüência da intervenção missionária, os Bororo acabaram sendo alvo de constantes
investidas por parte dos Xavantes, iniciadas 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 VentureJU 1962: 702) • (Viertler, 1990:74).
1

A partir de meados da década de 60, numa conjuntura polltica em que o governo canalizava
esforços para o desenvolvimento do interior, com a abertura de grandes estradas e estimulando a
exploração agrária mediante incentivos, muitas terras indígenas foram definitivamente ocupadas por
não-índlos, que, mais ou menos timidamente sob a tutela do SPI e da FUNAI, conseguem reservar
algumas porções de seu território. Estas, por vezes, encontram-se parcialmente loteadas por
fazendas e/ou ocupadas por posseiros. O destino das terras dos Bororo integra essa situação.
"Após 1964, houve florescimento de grandes empreendimentos agropecuários,
estimulado pela polltica de Incentivos fiscais preconizada pelo governo federal,
acarretando, na década de 70, graves conflitos entre fazendeiros e grande massa de
trabalhadores1 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·
(Viertler, 1990:83).
"( ... ) nesta última fase, a FUNAI não assumiu suas obrigações de tutela confonne o
preconiza a Constituição e o Estatuto do lndio, 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 emancipações por
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decreto, etc.) os interesses de grandes empreendimentos nacionais, em nítido conflito com
as populações indígenas e com os brancos, pequenos proprietários e homens sem terra"
(Viertler, 1990:92).

O Estado diminuiu a área destinada aos lndios deixando a outra parte para moradores
pobres.
"A partir de 1970, estes últimos venderam seus direitos a fazendeiros vindos de outros
estados que começavam a formular projetos querendo atingir as terras dos Bororo. O
grupo (os Bororo) percebendo o perigo começou a pleitear a redefinição de sua área.
Depois de muita luta e sacrifícios que culminaram com a célebre chacina de Meruri, em
que os fazendeiros e os jagunços atacaram a Missão em 1976, assassinando a sangue
frio o Pe. Diretor da missão e Bororo Simão, a área foi demarcada, desta vez incluídos os
lotes comprados pela Missão, os lotes reservados em 1918 e vários tltulos particulares
que tinham sido adquiridos na área que até 1950 era ocupada pelos Bororo. Esta
demarcação teve lugar em 1976 e atualmente aguarda o decreto presidencial" (Serpa
1918: 34, apud Viertler, 1990:96).
Na impossibilidade de recuperar a posse da totalidade de seu tenitório tradicional, os Bororo
apelam para diferentes soluções, frente à situação de contato com a sociedade nacional. Nesse
sentido, buscam assegurar a posse da érea de terra reservada fonnando a aldeia do Garças, e
aceitam projetos de desenvolvimento da FUNAL
~Frente às crescentes invasões de suas terras pelos fazendeiros, os Bororo do Meruri
passaram a ocupar o seu território fonnando 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, cerimoniais e
casamentos. Já os Merurenses, dadas as facilidades oferecidas pela BR-070 cortando a
reserva, mantinham contatos freqüentes com as cidades de Barra do Garças, General
Carneiro e fazendas da região, 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: 35-36) • (Viertler, 1990:106)
·A partir de 1970, os Bororo( ... ) pleitearam, orientados pelos missionários, a redefinição
de sua área. 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 perda de terras pelo surgimento de novas
fazendas, aos desmatarnentos, ao represamento do rio das Garças por redes
metãlicas, que impedem a chegada dos cardumes até a reserva, (gn) e conseqüente
extinção de muitas espécies animais e vegetais úteis à sobrevivência dos Bororo. Dado
este conjunto de fatores, os Bororo das missões não puderam deixar de tentar a sua
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adaptação por meio das técnicas da lavoura mecanizada, mais eficiente para o plantio nos
cerrados, a partir de projetos agrícolas de porte médio, visando obter um pequeno
excedente comerciável• (Vlertler, 1990: 106-107).
·visando a obtenção de lucros (a renda indígena), a FUNAI auspiciou a implantação de
diversos projetos de desenvolvimento: no Perigara, pequeno projeto pecuário com mão-deobra Bororo possuindo reses pertencentes à FUNAI/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 Meruri1 Garças e Sangradouro, visando
intensificar o cultivo na área dos cerrados, iniciado no MeruriJ em 1977 e, em Garças, em
1979, coordenado pelos próprios Bororo, tecnicamente assessorados pela Missão (cf.
Serpa 1981 : ( 16-81) • (Vlertler, 1990; 158).
Esses projetos econômicos alienígenas provocaram efeitos não desejados nas terras de
Merure aumentando, a situação de dependência dos Bororo em novos nlvels, sua crescente
pauperização.

"Se aplicarmos o racioclnio de Gross ao caso dos Bororo do Meruri, os prognósticos são
de conseqüências nocivas porque também houve a introdução de técnicas agrícolas
mecanizadas na reserva do Meruri desde 1977, acarretando a aceleração da degradação
dos solos, que toma cada vez menor a produtividade agrlcola, aumentando-se, com isto, a
situaçao de dependência dos Bororo em novos níveis, sua crescente pauperização 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 formas de atuação autônoma por parte destes Bororo" (Viertler,
1990:178).
Em suma:
Pelo exposto, diversos fatores históricos consubstanciam a ocupação desses lndios nessas
terras, nas quais se integra a Área lndlgena Merure. Sua ocupação é registrada pelos primeiros
"bandeirantes" a alcançar seu território no século XVIII. Posteriormente foram submetidos a
tratamentos diversificados por parte da sociedade nacional, entra amistosos e hostis, resultando na
perda da maior parte de seu território em favor de fazendas, a par da perda de população, decorrente
de doenças, guerras, chacinas. A Área lndlgena Merure constitue uma parcela de seu território,
destinada a um grupo de Bororo sobreviventes, e que estão em busca de recuperação demográfica e
cultural. Esse fenômeno por si só indica a importância dessa área de terra para eles.

3°) Se em função da ocupação dos indios Bororo nas terras "sub-judice", estão elas
protegidas constitucionalmente na forma do art 231 e seus parãgrafos sendo, portanto, terras
de ocupação tradicional e permanente lndlgena?
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Na atual Constituição, pode-se ler.
Art. 231 - São reconhecidos aos lndios sua organização socíel, costumes, línguas1 crenças
e tradições1 e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam1 competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
Par. 1° - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índlos, as por eles habitadas
em caráter pennanente, as utilizadas para suas atividades produtivas! as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessArias e sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e íradlções',
Pelos dados apresentados na resposta ao quesito anterior, infere-se que a Terra Indígena
Merure Integra as terras tradlclonalmente ocupadas pelos Bororo, em carater pemanente1 são
utilizadas para suas atividades produtivas, são imprescindfveis à preservação dos recursos
necessários a seu bem-estar flsico e cultural, confonne reza o par. 1° do artigo 231 da Constituiçao.
Essas terras são por eles utilizadas para suas atividades produtivas. Estas são compostas
pelas atividades de caça e pesca, coleta e por suas roças, incluindo os pomares; mais recentemente,
foi incorporada como atividade produtiva a criação de animais, a fabricação de artesanato para
venda e outras decorrentes do contato.
Considerando sua situação de acomodação à conjuntura decorrente do contato, segundo
infonnaçao in loco, um grupo de 08 pessoas (Bororo} fonnaram um pasto de capim braqueara,
ocupando uma área de 30 ha, com a finalidade de produzir semente para comercialaar. Dão
preferência para que a semente seja utilizada na área. Neste sentido fonnaram 50 ha de pasto, no
que concorre toda a comunidade. Junto a este pasto tem um mandioca!, cuidado pelas mulheres.
Dentre os elementos, objeto de sua coleta, citam-se algumas plantas medicinais, a título de
Ilustração. Esta lista é complementada em anexo.
1. folha de carne - Ogwu doge Erubo = serve para purificar o sangue, limpa "bereba" (ferida crônica};
2. erva de bicho {beira de rio}- Jugo doge ErubO = serve para tudo (utiliza a planta inteira no preparo
de chá);
3. douradinha do campo- usada para a mesma finalidade (folha);
4. batatinha de perdiz - Perikiogodo Erubo
e para diversos males.

= utilizada para

combater desinteria, cãernbra de sangue,

5. araücum - para picada de cobra (utiliza a entracasca)
Pela coleta, buscam obter uma variedade de mel (abelhas): jatai, bijuí, borá, mandaguari,
caga-fogo, europa (um Bororo está criando dessa última variedade).
Se antes· o cuidado com a roça era uma atividade feminina, atualmente a ruça é cuidada
tanto por homens como por mulheres.
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Essas terras são imprescindíveis (mas não suficientes) à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bem-estar. O Bororo preocupa-se com a preservação do meioambiente, cuja integridade considera importante para que seja assegurada a obtenção de recursos
necessários a seu bem estar.
Durante o levantamento de dados esteve presente um elemento da sociedade nacional, o
que inibiu, de certa fonna a manifestação dos Bororo contra os não-índios. Por exemplo, para os
Bororo não representa benefício a ocupação de sua terra por pastagens extensas, que pennitem tão
somente a criação de gado. Para eles interessa que a vegetação nativa se recupere, juntamente com
a fauna. Uma e outra são imprescindíveis sua sobrevivência e seu bem estar.
à

'Tradicionalmente coletores e caçadores (gn), fiéis ao padrão de economia Jê, mais e
mais tem que voltar-se para a agricultura para proverem sua subsistência, contrariando
totalmente seus hábitos ancestrais. Com a venda de artesanato nas cidades vizinhas,
conseguem algum dinheiro para a complementação das necessidades adquiridas após o
contato. Também participam com alguma relutância de projetos de desenvolvimento
comunitário aplicados pela FUNAl4; esses projetos são agrlcolas (plantio de arroz) ou
pecuária. muito distantes de sua tradição econômica• (Bordingnon e Silva. 1987:59-60).
•(. .. ) Grandes festas faziam para quem matava uma onça e para o couro da mesma.
Festa quase igual para quem matava um gavião real. Na caça dos pássaros muita

importância tinha o abate de araras que procuravam apanhar vivas e criá-las a fim de
aproveitar suas penas para confeccionar belos adornos" {Bordingnon, 1986:03).
'Eram, e ainda são, habillssimos pescadores. Com redes, annadilhas, ümbó, flechas e
até com as mãos pescavam mergulhando na água. As aldeias eram construídas,
geralmente na beira de córregos ou rios. Um nome que até hoje usam para si é 'Orari
Mógo-dóge\ que quer dizer 'Moradores dos Lugares do Peixe Pintado'. ( ... ) Limitavam-se
a plantar pequenas roças de milho, fumo e algodão nativo e perene. Exímios
conhecedores e observadores da natureza, em cada época do ano coletavam
mantimentos para as aldeias. A coleta, a caça e a pesca coletivas integravam seus rituais~
(Bordingnon, 1986:03).
1

Observou-se que a Area lndlgena Merure coincide com uma das regiões que contem grande
variedade de frutas, a tal ponto que durante o ano todo pode-se encontrar alguma fruta madura para
comer. Além das que constam em anexo, eles lembraram algumas:
Piqul murici. cajueiro do mato, araticum, mannelada, mangaba, puçá (amarelo e preto),
curiola, aguarira (guabiroba) genipapo bacupari, gravatá; diversos tipos de cocos: bocalúva, babaçu,
bacurí, buriti (sembereba).
1

1

4 A época em que o autor escreveu, esses projetos encontravam-se
pleno desenvolvimento. Atualmente não foi verificada essa forma
atuação por parte do órgão tutor.

em
de
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"A aldeia Bororo original é de fonna circular6. É fundamental para a organização social
dos Bororos. É uma estrutura de igualdade e de complementariedade. Veremos por que.
"As casas estão dispostas em circulo, na mesma distância entre si e na mesma distância
da casa grande central chamada 'bai mana gejéwu'. Ao redor delas há o 'Bororo', o pátio
das cerimônias e danças. A casa grande e o pátio são o centro da vida cultural dos lndios.
"Muitos julgaram e escraveram que a tribo borora teria um rápido fim. Hoje, pelo
contrário, assistimos a um discreto aumento populacional. A cultura Bororo está viva e até
pujante nas aldeias de Gomes Carneiro, Garças, Perigara Tadarimana e Piebaga. Um
pouco menos no Merúri onde hâ tlmidos indícios de seu renascimento. É esquecida nos
pequenos grupos de Pobóri e Sangradouro.
"A caça e a pesca escasseiam. Uma espécie de artesanato comerciável e aUvidades
agro-pecuárias, nem sempre bem sucedidas, em todas as aldeias provêem a seu
sustento" (Bordingnon, 1986:47).
1

1

Durante a coleta de dados, os Bororo frisaram a importância da caça e da pesca,
enumerando uma série de animeís, que integram sua dieta, destacando dentre os peixes: matrinchã,
pintado, voadeira (matrinchâzinha) piau, peixe-<:achorro, pacu prata. Na sua captura utilizam técnicas
como : anzol e Unhada, arpão (de mergulho e com fisga amarrada), flecha e íímbó. Não constroem
mais pari e armadilha para peixe. Os locais de pesca por eles frequentados atualmente são o rio
Garças e lagos próximos desse rio, bem como os córregos.
Dentre os animais que são objeto de ceça, mencionaram, alguns, na seguinte ordem:
Tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim; tatu galinha, peba, bola e canastra (este último é muito raro);
além desses: ouriço, veado, anta, caitetu, queixada, macaco - bugio, prego, coati, eutla, paca, onça
parda.
Mencionaram ainda, alguns animais caçados mas que não integram sua dieta: macaco da
noite, jaguatirica (usam pele e dentes para enfeites cerimoniais), onça preta e pintada.
Para as atividades de caça e pesca, os homens reunem-se à noite no bai (casa dos homens
no centro da aldeia) para cantarem em conjunto.
O produto desse empreendimento coletivo, pertence ao grupo. Exceção é feita à onça, que
pertence a quem a matou. Nesse caso realizam uma festa com a pele da onça, como já foi
mencionado por Borclingnon e Silva.
Em suma, pelos dados supra mencionados, pode-se inferir que as atividades econômicas
dos Bororo inserem-se num contexto de práticas culturais. Para eles importa a vegetação nativa,
pois assim tem segurança de encontrar frutas, plantas medicinais, animais de caça, e assim por
diante, necessérias à sua sobrevivência tisica e cultural. Se hoje ampliaram as áreas de cultivo, e
adotaram a criação de animais não implica que as atividades tradicionais perderam o significado.
5
A aldeia de Merure foge a este padrão, sendo que suas casas de
alvenaria estão dispostas em forma de L. O centro virtual é ocupado pelo
Baí, inexistente em 1980, e em 1986 era de palha, e atualmente é de
alvenaria. No entanto, a aldeia de Garças, localizada na Area Indígena
Merure, obedece a este padrão tradicional descrito.
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Deixam claro a preocupação em poderem intensificar a retomada de sua tradição, já que a
alternativa oferecida pela sociedade nacional, é inviável para eles, enquanto sociedade distinta.

4°) Em H tratando de terras Indígenas, da quando data a referida ocupação?
Os Bororo vivem nessas terras desde antes dos primeiros registros históricos que dispomos
hoje, conforme resposta ao quesito nº 2 da FUNAI. A Área Indígena Merure integra o território de
ocupação exclusiva dos Bororo, até o século XVHI, que se estendia da Bolívia ao Triângulo Mineiro,
do Rio das Mortes e cabeceiras do Culabá até o rio Negro e Taquari (ou Coxim) ao sul.

S°) Se as terras "sub,.Judlce" encontram-se total ou parcialmente inseridas nos limites

da Area Indígena Merure?
Conforme foi posslvel verificar ín loco, as terras •sub-judice• encontram-se totalmente
inseridas nos limites da Área Indígena Merure. Essa verificação pode ser comprovada mediante a
plotagem da érea •sub~udice• em relação à Área lndlgena Merure (Ver Anexo).

6°) Se a Area Indígena Merure encontra-se devidamente demarcada?

Conforme o "Dossiê - lndlos no Mato Grossc", a Situação Jurídica dessa área é a seguinte:
•oemarcada. Dec. Nº 94014 de 11.02.87 Homologa demarcação".(1987:177)

Flnalmante, que os Srs. Peritos formem outras considerações que tiverem por
pertinentes.

Ao final das questões da Procuradoria Regional da República serão arroladas algumas
considerações.
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Quesitos da Procuradoria Regional da República:

1°) Se a ãrea "sub-Judice" pode ser considerada de ocupação permanente dos índios
Bororo, habitantes da Área Indígena Merura?
A área •sub~judice• integra a Terra lndlgena Merure, sendo continuamente ocupada pelos
lndios Bororo. A imemorialidade dessa ocupação está registrada nas respostas aos quesitos da
FUNAl.
Segundo infonnação de um Bororo de Merure, os posseiros eram invasores de suas terras.
O mesmo infonnante procurou deixar claro a divergência. entre o f ndio e o não-índio, quanto à
relação com a terra. Enquanto para o fazendeiro importa desmatar para fonnar pastagens e
desenvolver agricultura extensiva} "para nós interessa preservar a vegetação nativa, para ter
disponibilidade de frutas, plantas medicinais e de caça',

2°) Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, quais os fatores históricos que
consubstanciam a ocupação desses lndios naquelas terras?
Este quesito encontra-se respondido nas considerações referentes ao quesito nº 2 da FUNAI

3°) Se em função da ocupação dos índios nas terras objeto da presente demanda,
pode-se fnclul-las na proteção constitucional sedimentada no art 231 da Carta Magna?
Sim.
Este quesito encontra-se respondido na resposta ao quesito nº 3 da FUNAI.

4ª) De quando data essa ocupação, tanto na érea "sub-judlce11, como no conjunto de
terras que compõe a Area Indígena Merure?
A ocupação tanto da área •sub-judice• como do conjunto de terras que compõem a Área
Indígena Merure data desde antes dos primeiros registros históricos do século XVIII, quando houve
as primeiras entradas no tenitório Bororo.
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5°) Se as terras que compõem a Area lndlgena Merure são necessérlas li sobrevivência
tisica e cultural dos fndios Bororo?
Esse quesito já se encontra parcialmente respondido nas respostas acima.
Devido à perda de extensas zonas de suas terras, ocupadas hoje por fazendas e cidades, os
Bororo são esUmulados I obrigados a alterar rapidamente suas fonTias econõmícas, no que as
missões, no caso de MerureJ desempenham um papel marcante, sendo que já na década de trinta1
'nas missões os Bororo plantavam mandioca, bananas, cana-de-açúcar, legumes e árvores frutíferas
(cf. Baldus 1937: 113-114) • (Viertler, 1990:100).
Como eles eram basicamente caçadores e coletores, mantiveram essas formas econômicas
tradlclonals. Embora os Bororo tenham adotado alguns elementos não Integrantes de sua economia,
não implica, necessariamente, na supressão de outros. O que se comprova com registros da época;
ªDurante três meses do ano, mais ou menos, passavam em grandes caçadas. O resto do
tempo fixavam~se1 plantavam milho, que conheciam desde há multo, colhiam frutas
silvestres, caçavam e pescavam nos arredores de suas aldeias. Assim é, mais ou menos!
hoje ainda. Apenas o seu terrítórío diminuiu. No este, oeste e sul, foram repelidos pelo
branco e no norte tiveram que fugir a lndios ainda desconhecidos, aos quais os Bororo dão
o nome de Kayamo. De medo de todos os seus vízlnhos, os Bororo vieram há mais de 30
anos, às missões salesianas que foram, naquele tempo, fundadas na antiga estrada entre
Cuiabá e Rio Araguaiaª {Baldus 1937: 112-113, apud Viertler, 1990:101).
•oo ponto de vista das técnicas de produção, 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, não se observando o uso de pontas de flecha de ferro e de anzóis,
apesar da facilidade de sua obtenção junto aos brancos, com contraste com a ampla
aceitação de facas. machados de ferro e demais instrumentos cortantes (idem p. 283) "
(Viertler, 1990:103).
•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 viveres atuais, além do sal e a
aguardente. Associada a esta dependência alimentar, estava a redução de sua indústria
manufatureira (certos adornos plumários, cerâmica)J embora tivesse havido um estimulo à
cestaria e continuassem fabricando fitas de atgodão1 não mais com fibras de tucum, mas
com linhas importadas (idem p. 289). Continuavam, apesar de tudo, insuperáveis na
fabricação de arcos e flechas, enfeites e caroços, ossos, 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 artlstica não
havia dímlnuldo' (Viertler, 1990:103)
Como as atividades econômicas dos Bororo estão repartidas em termos de divisão sexual do
trabalho:
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"( ... ) dado o seu treinamento tradicional para as eílvldades da coleta, as mulheres Bororo
recebiam multas vezes mais dinheiro do que os homens 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 divisão
do trabalho tradicional também explicava a preferência 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) jâ que podiam obter comida
a partir das missões" (Viertler, 1990:104).
Em suma, as terras que compõem a Área lndlgena Merure são necessárias à sobrevivência
fisica e cultural dos lndlos Bororo, considerando suas formas tradicionais de uso da terra, bem como,
as formas econômicas adotadas.

6°) Se a área "sub-Judlce" encontra-se total ou parcialmente no interior dos limites da
Area Indígena Merure?

Conforme resposta ao quesito nº 5 da FUNAI, a área "sub-judice' encontra-se totalmente no
interior dos limites da Área lndlgena Merure.

7°) Queira o Sr. Perito formular considerações que tenha como pertinentes.

Algumas considerações:
Os Bororo incluem-se na •heterogeneidade das populações que têm habitado a Amazônia,
o que reflete a diversidade do ambiente. Essas sociedades são produto do contato
interétnico1 de processos históricos particulares. da ação das missões religiosas e da
natureza da intervenção do Estado. Além disso, elas refletem as diferenças do ambiente
físico do qual obtêm sustento flsico e espirítuel, de diferenças em estruturas demográficas,
do impacto das epidemias e da área disponlvel hoje para manter um certo grau de
autonomia (Oliveira 1998:66): (Morán, 1990:24).
'Uma compreensão das relações entre o homem e o meio ambiente amazônico deve
incluir no mlnimo uma avaliação de como tal adaptação, ou mel-acepteção, ocorre. Na
análise desse processo, precisamos incluir fatores que atuem a longo prazo assim como
respostas a curto prazo. Como o processo adaptativo nunca é perfeito) temos que
investigar os fatores que exercem pressão sobre o homem e que o condicionam a
responder ou não às pressões existentes." (Morán, 1990:26).
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• ... a economia capitalista se expandiu por grande parte do planeta e é responsável por
grande parte do crescimento populacional e pelos altos níveis de consumo de milhões de
pessoas. Não obstane, é também responsável por muitos dos problemas que hoje enfrenta
a humanidade: poluição. destruição ambiental. doenças crônicas como a hipertensão e o
câncer. desnutrtção e exterminação de grupos étnicos.• (Morán, 1990:29).
A expansão desordenada da economia capitalista provoca a destruição do ecossistema,
em desfavor da humanidade como um todo.
Por ecossistema entende-se como "as espécies que vivem num ambiente físico abiótico e
as relações funcionais e estruturais que existem entre elas. Em outras palavras, o
ecossistema é o contexto geral onde ocorre a adaptação humana (Morán. 1982b). Como
as populações humanas se espalham pelo mundo lnteíro, tal contexto é muito variável.
Uma população humanal num ecossistema especifico. apresenta respostas que refletem
pressões ambientais presentes e passadas. Quanto maior for o tempo durante o qual
uma população habita um ambiente estavel, maior será o grau da adaptação dessa
população às virias pressões ambientais (gn}." (Moránl 1990:31).
'Todo sistema adaptativo caracteriza-se por seu caráter conservador, e as sociedades
humanas não são exceções. " (Morán, 1990:31)
"A situação nutricional pode tomar vários rumos. dependendo do grau de deslocamento e
transformação que o sistema de subsistência expertmenta. Sinais de desnutrtção
aumentam com a intensificação do contato interétnico." (Moránl 1990:33). A introdução de
produtos industrializados1 acentuada com um aumento de contato. via missões, posto de
Funai1 vilas próximas Reserva. em termos nutrtcionais, raramente é positiva. ffEm geral,
os produtos predominantes são o açúcar refinado, o sal de mesa e bebidas alcoólicas
destiladasl associados a desordens crônicas e metabólicas corno o bócio (Vieira Filho
1981), a diabete (Vieira Filho 1977} e doenças cardíacas antes inexistentes (FlemingMortm e Coimbra 1989)." (Morán, 1990:33-34).
à

"O ambiente de um indivlduo ou de uma população, inclui o conjunto de pressões
1

matertais que podem advir tanto do ambiente ffsico quanto do ambiente humano ou
social: (Morán1 1990:35).
"O binômio índio e Brasil parece, à primeira vista, Incombinável. A história de um e a
histórta do outro estão claramente em relação inversa: na medida em que um cresce o
outro decresce" ( Gomes. 1988: 15).
"O que surge como mais surpreendente e extraordinârto nas relações entre os índios e o
Brasil é a passivei reversão histórica na demografia indfgena. Certamente seria temerário
afirmar que os tnclos, afinal, sobreviverem e que esta é uma realidade concreta e
permanente. Serta impiedoso até valorizar demasiado o termo sobrevivência para um
quadro histórico onde 95% de uma totalidade populacional desapareceram num período de
menos de 500 anos. Talvez o termo mais apropriado fosse remanescência. Hoje são cerca
de 230.000 índios no Brasil. quando eram cinco milhões em 1500. Não somente morreram
e foram mortos milhões de seres humanos, como se extinguiram para mais de cinco
centenas de povos específicos, de eínias, de culturas humanas que eram produto de
milhares de anos de evolução e adaptaçao ao melo ambiente tisico e saciai em que
viviam. A humanidade perdeu com isso não só pelos valores e conhecimentos que
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deixara, definitivamente, de fazer parte de seu acervo, como pela diminuição da
diversidade biológica que possibilita maiores chances de sobrevivência ao HomoSapiens
(Gomes, 1988:16).
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fim de apr•sentar propoata d~

*

r•rios individualizada p•r* cada proca•so.

A• part~s pode~lo Indicar ~•si~tente~

cose

té~nl-~

formular qu•5itosr no prazo de 05 (~loco) dias.

O proc~•so de n9 f2.0091982-1, por já se

en-

contr~r com sua ln•t~u~io con~luíd•r
continuará ~ tra•itar
i~o1adament•? para nio prcJudlear •ua conclusio, b•• ~o~o as
parte• ~nYolYida•-

Int f riutm•• se.
Cuiabá, -~-

~

da fevereiro d~ 1995.

~MANJE.IRA
F~dera~~~ta

Jui2

da. 1~ Vai-a/MT
'{~
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l!JIID,WIO ..ctOMI. DO %RDio,..JU11Ali. ~acio eu~u.ea.
por seu advogado noa av.ta• dai AÇÕES OBDildRU. procu10 ntl• t.5.331-7 e
92.17!.2-7,

respect:l.'9Wllte que lhes mova J.A7.AB0 VAS LEOnl• PIWTCIBCX> '
LUIZ BISPO.,• face da conu:ão, v_, respeitosamente a pneença dl!I V.Ex&,
em. funçãa do r. despacho de fb.

-

11

indicar

aesi8teute

t:êcn:lco e fonm

-

lar qa••itos1 a E Q 'UE a B •Do na oportúnidade a produc.ão de qQ•aito•
supl.ellentares na foZ'INI do art. 42S do Cõd. Processo Civil.
COmo assistente tiCllico11 a ai 1lOlle1a a l)ra. NBIL&. '
SCWllSt com elUSereç.o na Quacln. 702, Sul, P.df. Lez, 32 &ndal', Bradlia-:DF.

12) Se a área 11.nb judie•" pode ser coueiclerau. d.e acupacão cultur•l
•
pa~n1:e 4os índios BOltOIO, que•• localizam 1lll8 terras que çompÕ•

• ma

Ind{aena HIBlJU?
que

30

-ZZ/11
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IOMIWW
DA ,1uatJC&

Pg. DZ

:fls •• 02

39) Se ~uução da ocu.pa;âo do• :ID.d:lo. JOROJlO aap ta~ras "aub judie•",
tão el.ae protegidas consti~ueionallléute u. foEIIII. do art. 231 e seus P.ª
rigrafo• aando. portaato, te-nas ele ocupação t:radici~l e permaneute'
ind{g8'48?
4Q) 1111 •e ti-atando cki terras indígenas, de quando da~• a r•hdda owpa~?
S~) Se as texra. "aub
'DOS lildte1

juclice" eucontraa-ae total ou parciallaMlt• inserida•

da !r •• IncH1n.a XDUU'

H) Se a !rea Iàdgena MDUll enc:ontn-.ae dedciaMDte d.aar-c•da?
l'illai.ettte. que oa sra. Perito• foi:aem outra• conaider.!
çÕa• qu.e tiverem po~ pert4~ent~9 •

r.

••

0..8
• QadN 15
Cem• PolfdeD ~ct....

CBP 180&0-900 •• CrdlM • KT
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liXCEI.ENTISSIMO
SENHOR DOUTOR. JUIZ FEDERAL
SECÃO JUDICIARIA DO ESTADO DE •ATO GROSSO.

AÇJIO ORDIIIARIA DE DDAr~ltlAÇJO

AUTORES

:

Ris

:

INDIRETA

LÃZAltO VAZ LEONEL • OUTIIO
UNIAO FEDERAL e FUNAI

PROCESSO Ne !JJ.J~r-7
...e..:-
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-,
:'::J

-·,
V>

(,,º>

o

-

•...""'..

»:

•.•.'""

-·.- .

..:.,. .
r~·.1

- ·-· ·

····· ······· ·········-··--

A UN'',n.• 0 F2
e.DEª••
r.:•.• -.

..

11,,,.,,..,.,.,.,,nt11

,.,,,_,.
•••••.11ç,11
_ ---~- ---··-·

-·

Jr.,dlclal lnfro-oulnodo, nos Autos acima em ~p(grofe, ,wspeltosamente,.
v1:m à presença de Vossa Exc:elêncla,. em urençiio à R. Dec:lsâo dt:
fl!l.'60/161,. lrrdlcar para fUnctcwa,. ct"Jmo _ü,cfstentA Técnica na Perfclo
Hlstórleo-Antropo/Õglc:o, ,, l1r!I NEILA SOARES,. Antropóloga dos quadros
permanentes d'1 FUNAI, con, •nd•l'tJOO !)Ora r«eber lntl~•
na t:ldad•
de Bro•hla,. Ouodra 102 Sul, Edlf(clo LEX,. n Ar,dar. Outrossim, formula

01 qu•sltos Hgulntes.
QUESITOS

Quelrom 05 sr», ~rlfo6

rnponderem:

te) Se a órec, •su1, /udk:,e• padtl $t!r
considerada de ocupação pernranr:nt:w: do!I (nd/O!I BORORO habltant•• da

Areo

lnd(g/r,c, MERURE?

I

__

22/11 'P5 14:47
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Em

coso

de

anterior, quais os fatoro hlstórleo!I
ocupaçóo desses (ndlos naquelas t•rro•1

quesito

lfl}

nos terros ob/eto da preun~

""' funcão

do oc:upacâodos (ndlos
demandtJ .• potJ•-se tnclul-la1 na proteção
S.

cor,1tltuclonal sed1t1entada no art.231 da Qrrta Magna1
•g J

~

quando dato essa ocup'1ÇÕo, tanto na

área •sub tudk,e•, como no eonfunto de ter1'tls que compõe a Areo
lnd(geno IIERURE1

lndfgena flERURE
(ndlos B0ROR01

5g7 Se o• tt:rro, que t:0111póe11 a Areo
são nec:nsirlas à tobNvlvêncla f(slco e cultural do,

69} Se a área
ou parclal1Nnte no lnt•rlor dos llmli.
7e)

da

•IIUb

/&fdlt!e• encontro-se

total

Areo lnd(gena IIERURE1

Qufllra

o

Sr.

Perito

(ol"tflular

cons/deraçÕes que tenha como pertinente.

P. d•~rlmento.
~
do UnlÕo no E!ltodo
Orosso_ em Culabi, 23 do ago,to de 1.9H.

de, Mato

