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CAPÍTULO I - ASPECTOS GERAIS 

INTRODUÇÃO 1 

r: 

O presente relatório diz respeito aos resultados alcançados pelo levantamento 
socioeconómico e ambiental das terras indígenas situadas na área de influência da 
Hidrovia Araguaia-Tocantins e definidas pela Fundação Nacional do Índio (Funai). 
Os estudos que o compõem foram elaborados a partir de dados primários e 
secundários, coletados e analisados pelos antropólogos-consultores André Amaral de 
Tora! (povos indígenas Javaé, Karajá, Karajá do Norte e Avá-Canoeiro): Antonio 
Carlos Magalhães (Tapirapê): Eduardo Carrara (Xavantc): Gilberto Azanha (Krahô é 
Krikati): Luís Roberto de Paula (Xerentel: Maria Elisa Ladeira (Apinajé); e Paulo 
Serpa (Bororo) e visam: propor medidas mitigadoras para os efeitos e impactos do 
empreendimento sobre os povos indígenas mencionados; 1) subsidiar a elaboração 
de programas de proteção e monitoramento ambiental das terras indígenas afetadas; 
e 3) estabelecer medidas compensatórias de médio e longo prazos para os povos 
indígenas em questão. 

A quantidade e a qualidade das informações apresentam diferenças tendo em 
vista a disponibilidade de dados. Os itens relativos à saúde e à educação, dependentes 
dos aportes da Funai, em alguns casos estão incompletos. A atualização destes dados 
bem como o levantamento mais aprofundado das perspectivas de futuro dos povos 
indígenas afetados deverão ser complementados em uma etapa subseqüente, com 
vistas à execução das medidas compensatórias e dos programas de controle. 

Os grupos indígenas localizados na área de influência do corredor centro-norte 
pertencem a dois grupos lingüísticos e culturais distintos: os Macro-Jê e os Tupi. Os 
grupos Macro-Jê são os Karajá (Karajá do Norte, Javaé e Karajá), os Xerenie e os 
Xavant~ (que formam um subgrupo específico, denominado Akuen), aqueles 
classificados como os Timbira (os Krehõ, Apúzajé e Krikati) e os Bororo. O único 
representante Tupi na área de influência da Hidrovia é o povo Tapirapé. Apesar do 
grande recorte Macro-Jê apontar para pautas sócioculturais genéricas comuns a 
todos estes povos (morfologia das aldeias e padrão demográfico das mesmas, 
profusão de grupos rituais, divisão em metades, etc.), as especificidades de cada povo 
apontadas nos estudos são fundamentais para compreender as diferenças na relação 
daqueles grupos quanto aos acidentes da história de contato com as frentes de 
expansão, o modo de ocupação/uso do território e dos recursos naturais, a relação 
com os não-índios e a sociedade envolvente etc ... 
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De modo genérico, as questões com que se defrontam hoje os grupos indígenas 
citados são semelhantes e tiveram sua origem no caráter da frente de expansão da 
sociedade nacional sobre os territórios originais ocupados por aqueles povos. Esta 
frente, agropastoril e colonizadora (diferente, pois. daquela que penetrou, por 
exemplo, a Amazônia e que foi basicamente predadora de recursos naturais e de 
mão-de-obra indígena e, por isso mesmo, sem preocupação explícita com a 
colonização da região). começou a pressionar sistematicamente os territórios 
ocupados pelos povos indígenas do Brasil Central a partir de meados do século XVIII. 

A resistência armada destes povos indígenas cm defesa de suas terras se 
prolongaria até os anos 60 do século XX, quando os Xavante "aceitam", finalmente, 
conviver pacificamente com os não-índios. Os outros grupos já haviam "aceitado", 
até meados do século XIX, a convivência com a sociedade nacional. Este fato é 
demonstrado através da instalação de missões religiosas e militares entre estes 
povos e o subseqüente estabelecimento de núcleos populacionais perenes nos limites 
das terras indígenas. 
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Isto não quer dizer que esta convivência continuou "pacífica" ao longo de todo 
esse tempo; ao contrário, os preconceitos mútuos, a ambição e a ganância dos não 
índios (e, aos olhos dos índios. seu inusitado e descontrolado crescimento 
demográfico) continuariam a propiciar escaramuças e conflitos localizados em todas 
as áreas indígenas da região. 

É a repercussão destes conflitos para além do nível local que levará o então 
Serviço de Proteção aos fndios, a partir dos anos 30 deste século, a estabelecer seus 
postos de assistência entre aqueles grupos e a tomar algumas atitudes em defesa de 
seus direitos. Porém, o preço desta proteção - em geral pouco eficaz - será a 
imposição aos índios de uma dependência política te econômica em 'alguns casos) 
para com a agência governamental. 

Apesar do longo tempo de contato e da drástica redução populacional e 
territorial sofrida nas primeiras décadas do contato, estes grupos vêm mantendo - 
em graus de dificuldade diversos - sua organização social e política, seus complexos 
sistemas rituais e, sobretudo, suas línguas. Este tradicionalismo foi mantido, em 
parte, em função do caráter da frente de expansão acima mencionado. 

Atualmente, os territórios ocupados pelos povos Tirnbira (Krahô, Krikatl 
Pvkopiê. Apinaié e os Canela-Apãniêkra e Ramcôkarnekra, estes últimos localizados 
fora da área de influência do corredor), Xavantc e Bororo (vários grupos locais 
autônomos) são descontínuos, formando ilhas que variam entre 1.000 a 400.000 
hectares, cercadas ou mesmo invadidas por estabelecimentos agropastoris e núcleos 
urbanos. 

Esses territórios estão localizados em uma região onde a violência da luta pela 
posse da terra foi notória ao longo da década de 70, com o avanço da incorporação 
de terras aos empreendimentos agropastoris, capitalizados, elos governos militares, 
no contexto da famigerada "política de integração nacional". Esta política, que 
patrocinou a abertura de estradas onde "ocorriam" os territórios de muitos povos 
indígenas, incentivou a especulação imobiliária e a incorporação de terras da 
maioria dos povos indígenas citados à "modernização" da agricultura nestas faixas 
de fronteiras internas. · 

As diferenças quanto à manutenção do padrão tradicional entre estes grupos 
começariam a se acentuar nos anos 70-80 quando os territórios ocupados por estes 
povos começaram a sofrer um outro tipo de impacto derivado de ações 
governamentais diretas que visavam à ocupação e ao desenvolvimento econômico 
da Amazônia. 

De fato, nas décadas mencionadas, as rnicrorregiões de Imperatriz e Araguaína 
(no médio Tocantins) e Barra do Garças e São Félix (alto e médio Araguaia) 
passaram a ser alvo de empreendimentos governamentais significativos visando 
implantar a infra-estrutura necessária à exploração econômica (mineração, madeira, 
pecuária, soja). Dentre estes empreendimentos se destacam a abertura e o 
asfaltamento de inúmeras estradas de rodagem, o Projeto Ferro-Carajás, a Usina 
Hidroelétrica de Tucuruí, o Projeto Polonoroeste, o Corredor de Exportação da 
CVRD, os pólos metalúrgicos de Açailândia-Marabá, etc., os quais induziram os 
conhecidos efeitos socio-econômícos perversos - a valorização das terras e a 
subseqüente urbanização forçada de posseiros e pequenos produtores tradicionais. 
predação dos recursos naturais, a pistolagern e a prostituição em larga escala. O 
"progresso" enfim. 
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Como reflexo dessa política desenvolvimentista, a Funai, a partir de 1974, 
passaria a implantar nestas e noutras áreas indígenas os proietos de 
"desenvolvimento comunitário". Tais proietos visavam à produção de excedentes em 
moldes capitalistas utilizando terras e mão-de-obra indígenas. 

Para a maioria dos grupos indígenas situados na área de influência destes 
empreendimentos, o processo desenvolvimentista desencadeado na região apenas 
significou - e tem significado - transtornos, ocasionados pela invasão de suas terras 
por fazendeiros ou mesmo posseiros expropriados, a passagem sobre elas de 
estradas de rodagem estaduais e federais, ferrovias, linhas de transmissão de 
energia, afora a pressão cotidiana sobre suas riquezas naturais, sobretudo madeiras 
e minérios. 

r: 

r 
Na verdade, os grupos indígenas da região não se beneficiaram do 

desenvolvimento induzido por aqueles empreendimentos. As políticas 
compensatórias que visavam mitigar, em parte, os efeitos negativos deste processo 
sobre os grupos indígenas redundaram em fracasso. O fator dominante na 
determinação deste fracasso parece ter sido o fato de que os órgãos responsáveis 
pelos empreendimentos (CVRD e Eletronorte, Ministério dos Transportes, 
principalmente) negociaram exclusivamente com a funai as medidas 
compensatórias, acreditando que os interesses dos índios e os da Funai fossem 
idênticos ou coincidentes, o que raramente é o caso. A Funai, por sua vez, usou os 
recursos para aumentar a sua própria infra-estrutura, pouco se ocupando em 
pensar ou discutir com os beneficiários - os índios - em como empregar tais recursos 
(que não eram poucos na época) em ações que, no longo prazo, minimizassem, de 
fato, os efeitos da modernização da economia regional em curso. 

findos os recursos dos convênios, a Funai, "falida" institucional e 
financeiramente, não pode continuar injetando recursos naquelas áreas indígenas, 
nem com a mesma freqüência, nem no mesmo volume. O resultado foi que alguns 
grupos indígenas (os Guajajara do PI Araribóia e os Cinta-Larga de Rondônia, para 
ficar nos exemplos mais agudos), já bastante dependentes da "assistência" recebida 
em função dos "grandes projetos", não resistiriam à pressão das madeireiras para, 
literalmente, dilapidar o seu patrimônio de madeiras nobres em troca de uma 
remuneração financeira que lhes permitissem manter a assistência até então 
recebida e os privilégios monetários de uns poucos líderes indígenas. 

Os grupos indígenas da região em foco conseguiram resistir a estas pressões, 
preservando, na medida do possível, as terras que lhes restaram e mantendo sua 
identidade étnica. Hoje, essas forças contrárias tendem a aumentar, por conta de 
novos investimentos governamentais (agora não mais para realizar a "integração 
nacional", mas para diminuir o assim chamado "custo Brasil") e em função da 
transformação gradual dos cerrados do leste do Mato-Grosso, Tocantins e sul do 
Maranhão em uma espécie de nova fronteira agrícola , com novas barragens (Usina 

Hidroelétrica Serra da Mesa, Lajeado e Serra Quebrada), a Hidrovia Araguaia 
Tocantins, a Paraná-Paraguai e as ferrovias Norte-Su] e Fcrronorte. 
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Em vista do exposto, uma questão-chave requer reflexões sérias e profundas 
por parte de todos os envolvidos em empreendimentos desta natureza: como negociar 
com os povos indígenas afetados medidas efetivas que lnes garantam a integridade de 
suas terras e programas de médio e longo prazos que compensem os efeitos negativos? É 
importante ter claro que aquilo que significa "progresso" para nós (energia, 
transporte) para os índios não quer dizer nada além de transtornos. Não que não 
queiram ou que não possam beneficiar-se, ainda que indiretamente, destes 
investimentos; mas energia para produzir ou armazenar o quê? Estradas asfaltadas 
para transportar o quê? Se o que produzem= ou podem porventura vir a produzir, 
é absolutamente insignificante mesmo no contexto da produção regional. Os índios 
têm claro que estes empreendimentos - como tantos outros ao longo das suas 
histórias - são dos "brancos" e para os "brancos". 

Termos como "conforto" ou "qualidade de vida" tem outra conotação e 
significado para as sociedades indígenas aqui tratadas. E a interlocução com os 
índios, antes de efetivada, deve ser precectida de uma pesquisa séria sobre quem são 
os legítimos interlocutores (quais as lideranças, quais organizações ou associações 
indígenas), quais os interesses em jogo e o que pode vir a ser considerado como um 
ganho real para o futuro desses povos enquanto sociedades diferenciadas. 

Por fim, os povos indígenas situados na área de influência da Hidrovia 
Araguaia-Tocantins apresentam uma gama variada de situações cm termos de 
preservação de valores culturais, disponibilidade de recursos naturais e intensidade 
de contato com a sociedade nacional. 

Assim, os estudos individuais, que se seguem, refletem a situação específica de 
cada grupo in<l.ir:.~· , e os impactos que sofrerão com a construção e a operação da 
Hidrovia Arag1'é-''.,1-focantins. Este empreendimento - que trará sensíveis mudanças 
ao ambiente <: l.".or~c, de vida dessas populações num quadro que tende .a agravar-se 
com a Hidrovis - requer, portanto, além dos estudos preliminares, urna 
continuidade tanto no que se refere às pesquisas ora iniciadas como aos programas 
de controle e ll.Q!litoramento Socioambiental. 
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2 ÁREAS INDÍGENAS SITUADAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
r· 

QUADRO 2.1 
PERTENCEM. 

REIAÇÃO DE ÁREAS INDÍGENAS E MUNICÍPIOS A QUE 

r 
r- 

Povo Bacia Arl."a Indíacnu Municiuic 
Jarudori ..J Poxoréu Rondonôpolis - MT 

SJo Lourenço · Vermelho Perigara ,/ / Barão de Mdg.i,o - MT 
Tadarunana Rondonõpolis - M r 

Bororo Teresa Cristina J Sto.Af.avcngcr Rondonópolis 

Aragua ÍJ/Mortes alMeruri j Barra do Garçus, Grn. Gomes Carnerro - 
MT 

h)Sangradouro / Gen. Gomes Carneiro Poxoréu/ :-.:ovo 5. 
Joaquim - MT 

Areões . Água Boa - MT 
Marãiwatsede ,.r Alto da Boa Vi~tJ - M r 
Marechal Rondon Paranatinga - MT 

Xavante 1\raguaia1Mortü Parabubure , :\gua Boa Campinõpoli» - MT 
Pimentel Barbosa :-.:m·a Xavantjna - MT 
Sangradouro Cen. Gomes Curneiro l'oxoréu ; Novo S. 

Joaquim - MT 
São Marcos · · Barra do G,H\'.i., - MT 

Parque 1. Ar'.igu..i1.i -J Pium Cri~t.iltindi.i 1 ormoso do 
/\raguaiJ - ·1 O 

- Aruanã I j Aruanã - GO 
Aruanã li Cocalinho - MT 

Karajá Araguaia Aruanà III Aruanã - GO 
Santana do AraguaiaJ Sta. Mana úa, 11,irreir.is - l'A 
Suo D01ningmv-' j Luciara - MT · 
Karajã/Tapirapê Lucrara - MT 

Santa Terezmha Lucrara CoMT 

a)Parque 1. An.igudiav' Pium CmtalJmliJ Formoso do 
Javaé Araguaia 

Bolo Velho J Araguaia - TO 
Pium -TO 

Urubu Branco ,.1 Sunta ·1 erezmh.; Co11.lr.:)J · Porto Alegre 
Tapirapé Araguaia ,. do :-.:ork - MT 

Taplrapé/Karaja \/ Santa I crczinba I.UL'Í,lTJ . MT 

/ 
t..araJá do xortc Araguaíu J)Xambioá v Santa J.: ,·. \r.i~uu1n.i - ro 

Xerente Tocantins · Xerente ./ 
Tocanttnia - TO 

Funil J Tocanttrua - TO 

Krahô Tocantins a I Kraolândia j Goiatirrs lt.i.:Jj,~ - TO 

/ 
Apinajé Tocantins al Apinajt' Tocantinópoh- lta~uatim - TO 

, . 
Krikat i Tocantms aJ Krikati ./ Montt·s :\Ih" S(tto xovo I Amarcnte do 

:Vtaranh.io - '\.\:\ 

r'• 

r 
r 
r 

r: 
r- 

,. 

r: 
r 
r 

l unte: Povos tndígcnas no BrJ)ÍI - 1991 , 199 S - ISr\ (lnsttt uto s,,, ioambu-ntul) - SP. 

No Parque Indígena Araguaia, na llha do Bananal. existe um pequeno grupo 
Avé-Canoeiro, localizado no P.I. Canoanã. 

r 

r 
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CAPITULO II BORORO 

INTRODUÇÃO 1 

r: 

O termo de compromisso assinado entre o Ibama- Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e a Funai- Fundação Nacional de 
Assistência ao Índio com a Companhia Docas do Pará veio determinar com 
prudência que o Estudo de Impacto Ambiental abarcasse em sua análise a influência 
da Hidrovia Araguaia-Tocantins nas áreas indígenas Bororo da bacia do rio 
Araguaia. 

Sem dúvida, os impactos ambientais a princípio terão maior intensidade sobre 
a Área Indígena Meruri e Area Indígena Sangradouro, onde existe um grupo de 
Bororo ocupando terras da Missão Salesiana, uma vez que a influência direta da 
Hidrovia Araguaia-Tocantins, definida no projeto executivo, abrange uma parte 
importante do território tradicional do grupo que será afetado inicialmente pelos 
trabalhos de derrocamento e dragagem do rio Araguaia e posteriormente pela 
dinamização do uso das terras agricultáveis. No entanto, as outras áreas Bororo 
localizadas na bacia do rio São Lourenço, parte central do território tradicional de 
ocupação, poderão vir a ser afetadas, considerando-se basicamente a rede de relações 
intratribais desenvolvida com aldeias Bororo da bacia do rio Araguaia. 

A conceituação jurídico-antropológica de terra indígena torna-se fundamental 
e necessária para a análise dos impactos da Hidrovia Araguaia-Tocantins sobre a 
população Bororo, pois esta leva em consideração a orientação e o conceito de 
território de ocupação tradicional e não apenas a situação das áreas indígenas. 

O atual território Bororo reflete situações históricas do contato interétnico que 
vieram suprimir e desmantelar o território tradicionaJ, criando situações críticas 
para a sobrevivência desta população indígena. 

Desta feita, como será apresentado ao longo do diagnóstico, deve-se levar em 
conta as soluções desenvolvidas por esta população quanto à exploração e uso 
daquela porção do território tradicional, hoje ocupada pela população regional, mas 
que ainda permanece na memória tribal como uma referência básica de sua 
existência. 

r>, 

r: 

r: 
r: 

r: 
r A expressão indígena de ocupação imemorial é de concepção totalmente 

distinta das adotadas pelas sociedades onde existe a escrita e/ou documentos. Esta 
concepção se estrutura no bojo da memória tribal, passa de geração a geração, sob 
várias formas de manifestações sociais e culturais, e é o principal documento de que 
dispõe o Bororo para provar a antiguidade de sua ocupação. 

A dimensão antropológica da conceituação da terra do índio já mereceu 
destaque na abordagem de João Mendes Júnior (1912) na figura jurídica do 
indigenato, e no seu aspecto prático de aplicação da lei mereceu a arrojada 
fundamentação da defesa da terra dos índios kadiwéu pelo ministro Victor Nunes 
Leal (Recurso Extraordinário n" 44.585-MT). 

Se no texto citado acima a matéria é discutida com profundidade e 
especialidade, no item n" 6 da Declaração de São José sobre Etnodesenvolvimento e 
Etnoddio na América Latina (Unesco, 11/12/81), a conceituação jurídico 
antropológica da terra do índio está extraordinariamente assim definida: 

r 
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"Para os povos indígenas, a terra não é só apenas um objeto de posse e 
produção. Constitui a base de sua existência nos aspectos físicos e espirituais. 
enquanto entidade autónoma. O espaço territorial é o fundamento e a razão de sua 
relação com o universo e a sustentação de sua cosmovisão" (Declaração de San 
José). 

Desta forma, os dispositivos constitucionais de 1988 nada mais fazem do que 
consagrar os direitos fundamentais dos índios e de suas comunidades em relação às 
terras por eles habitadas. Ou seja, ao reconhecer a relação f undarncntal entre a terra 
tradicionalmente ocupada e a reprodução física e cultural, a Constituição federal 
incorpora à conceituação jurídica o conceito da terra indígena na sua dimensão 
antropológica. 

O artigo 231 da Constituição Federal assim declara: 

"São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens. 

§ l e,. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e 
as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições. 

§ 2°. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes." 

1.1 NOME DO GRUPO 

No que se refere às informações procedentes de documentos históricos 
coincidentes, pode-se afirmar que a ocupação Bororo na bacia do rio Araguaia data 
de pelo menos três séculos ininterruptos, caracterizando esta região como parte do 
território tradicional Bororo. 

Inúmeros autores, viajantes, etnólogos, indigenistas, missionários, etc. 
escreveram e registraram em documentos a presença indígena constante na extensa 
faixa territorial, outrora dominada pela nação Bororo. Entre estes pode-se 
enumerar: Albisetti, C. e Venturelli '; Baldus Colbacchini, A. Steinen, K.V.D.; 
Florence, H.; Lévi-Strauss. C.; Rondon, F.; Taunay, A.; C. Nimuendaiú, etc. 

A partir desses documentos é possível reconstruir o histórico do contato 
interétnico. Entretanto, antes de iniciar esta reconstrução histórica, torna-se 
necessária a elucidação de algumas denominações recebidas pelos Bororo nos 
registros históricos. O termo Bororo, segundo a língua indígena, se refere ao pátio 
central da aldeia (cf. EB-1, 516), que, entretanto, foi usado pelos primeiros 
exploradores para identificar os membros da tribo. 

1 :-;o decorrer do diagnóstico, as citações da Enciclopédia Bororo, Vol. 1 (1962), de autoria de C. 
Albisetti &A.J.\lenturelli, serão abreviadas para EB-1, 1962. 
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Assim, abordam esse terna os missionários Colbacchini. A. e Albisetti. C. (1942: 
21-22) e, mais recentemente, de forma resumida, o missionário Mário Bordignõn 
(1987, 1): 

''O termo Bororo foi usado pelos primeiros exploradores para identificar os 
membros da tribo. Outros apareceram, ao longo da história, como Coxiponé, 
Araripoconé, Araés, Cuiabá, Coroados, Porrudos. Bororo Ararivá ou Bororo da 
Campanha, Bororo Cabaçais, Bororo Ocidentais, Bororo Orientais( ... ). 

Eles, porém, denominam-se a si mesmos de "Boe", que quer dizer índios 
Bororo. Os de outras tribos e os invasores ocidentais não são Boe. São Barége, isto é, 
animais ( ... ). 

Quem, em 1851, descobriu que todos esses nomes se referem à mesma tribo 
foi Augusto Leverger, o barão do Melgaço, geógrafo, presidente e defensor de Mato 
Grosso. Sendo, porém, a forma Bororo usada em antropologia e, até, pelos índios, 
nós também a empregaremos" (Bordignon, 198 7). 

Alguns autores adotaram as denominações de Bororo Orientais e Bororo 
Ocidentais. Esta classificação derivou de uma situação histórica de contato, que será 
abordada mais adiante. 

Outra denominação usada para designar a nação Bororo é o termo indígena 
Orári Mogo Dóge, que, no entanto, se refere apenas à autodencminação de uma das 
partes dos Bororo Orientais. Albisetti e Venturelli assim abordam esta classificação 
indígena: 

Bóku Mógo ou Bóku-Mogorége, 'habitantes dos cerrados', a leste de Cuiabá. 
Correspondem aos Bororo das aldeias de Meruri, Garças e Sangradouro. 

Itúra Mogorége. 'habitantes das matas', correspondem aos Bororo das aldeias 
de Jarudori, Pobojári. Pobóre e Tadarimana. 

Orári Mógo-Dóge, 'habitantes das plagas do peixe pintado'. Esta é uma 
autodenorninação usada, em geral, pelos Bororo Orientais, mas vem designar 
propriamente os grupos de curso inferior do rio São Lourenço. Correspondem, 
grosso modo, aos Bororo das aldeias do Kejari, Córrego Grande, Colônia e Piebága. 

Tóri Ókua Mogorége, 'habitantes dos sopés das montanhas'. Esta 

autodenominação corresponderia, aproximadamente, aos grupos Bororo que 

habitavam as regiões adjacentes à Serra de São Jerônimo. 

Útugo Kúri-Doge ou Kádornogarége, 'os que usam longas flechas' ou 'os que 

habitam os taquarais'. Esta autodenominação corresponde ao grupo Bororo da 

aldeia do Perigara, em pleno pantanal fisiográfico que se diferencia dos outros 

grupos por algumas diferenças lingüísticas e por uma história de contato particular" 

(EB-1, 281-3). 
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LOCALIZAÇAO 
Segundo os autores da Enciclopédia Bororo, o território tradicional de 

ocupação Bororo pode ser delimitado pela latitude sul 14º - 19º e pela longitude 
oeste de Greenwich 51º - 59º, o que perfaz urna área de 350.000 Km- (cf. EB-1, 273). 
Este território imemorial corresponde, segundo Darcy Ribeiro (1970), a uma área de 
ocupação que se estendia a oeste até a Bolívia; a leste até o centro-sul de Goiás, onde 
confinava com a Caiapónia: ao norte até as margens da região dos formadores do 
Xingu; e, ao sul, atê próximo do rio Miranda t ... ) (Ribeiro, Darcy. 1970: 77). 

Segundo Bordignon, os grupos principais da nação Bororo, antes do contato 
com os bandeirantes. podem ser divididos da seguinte forma: 

"Os da bacia do rio Cuiabá, também chamados Coxiponês, nome derivado do 
rio Coxipó, afluente do Cuiabá: os da bacia do rio São Lourenço, também 
denominados Porrudos: os que moravam no alto do rio das Mortes, na bacia do rio 
das Garças e nos dois lados do aJto rio Araguaia. ( ... ); os do sul, os da Serra de São 
Jerônimo e os dos rios Taquari e Coxim; os da margem direita dos rios Paraguai e 
Jauru, também denominado de Ararivás ou Bororos de Campanha; os do rio 
Cabaçal, perto de Cáccrcs. apelidados de Cabaçaís. 

Além desses grupos dos quais se tem notícias, provavelmente haviam outros. É 
difícil fazer um cálculo do número de Bororo, antes da chegada dos bandeirantes, 
alguns autores falam cm dez mul índios." (Bordignon, 198 7: 2). 

3 TERRITÓRIO 

3.1 ASPECTOS DA OCUPAÇÃO TRADICIONAL 

No que sr refere às informações científicas procedentes da área de arqueologia, 
a ocupação humana na região central da ocupação imemorial Bororo pode ser 
datada de pelo menos sete mil anos antes de nossa era, conforme atestam as 
escavações realizadas pela arqueóloga lrrnhild Wust da Universidade Federal de 
Goiás que desenvolve desde 1982 o projeto denominado Projeto arqueológico e 

Etnoarqueológico da Bacia do rio São Lourenço-MI'. conjuntamente com 
pesquisadores da Universidade de São Paulo. 

A análise desenvolvida a partir das escavações de 145 sítios arqueológicos 
permite, segundo Wust, o estabelecimento de uma seqüência temporal das diversas 
ocupações pré-coloniais, bem corno a formulação de hipóteses sobre os processos 
culturais envolvidos na ocupação humana dessa área. 

Os resultados publicados até então atestam que na região do rio Vermelho 
(afluente do rio São Lourenço), nas imediações da Area Indígena Teresa Cristina, a 
ocupação pela sociedade indígena conhecida etnograficamente como Bororo é de pelo 
menos quatro séculos. Entretanto, à medida que as escavações arqueológicas 
prossigam, espera-se um recuo maior nesta data de ocupação. - 

Os resultados preliminares desse projeto arqueológico e ctnoarqucológico 
atestam a imemorialidade da ocupação Bororo e certamente daqueles grupos que 
vieram originar esta sociedade indígena remanescente. 
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3.2 HISTÓRICO DO CONTATO INTERÉTNICO 

I"""', 

Segundo Bordignon ( 1987: 7), é bem possível que o primeiro contato dos 
Bororo com os civilizados ocorreu no século XVII, quando algumas bandeiras 
organizadas pelos jesuítas de Belém subiam pelo rio Araguaia, entravam no rio das 
Garças, caminhavam 15 léguas por terra e desciam os rios Taquari, São Lourenço e 
Paraguai, a fim de manterem contato com os jesuítas espanhóis. 

As informações mais precisas sobre a data do contato dos Bororo com os 
civilizados são fornecidas por Siqueira, 1898-99; Coelho, 1872; e Carnello, 1863, 
que datam esse primeiro contato, em meados do século XVIIl, com as Bandeiras 
Paulistas 2• Bordignon, baseado nestas informações, descreve resumidamente este 
momento histórico: 

r', 

"Em 1716, Antonio Pires de Campos partiu com sua bandeira rumo à Serra 
dos Martírios. Já estivera nela ainda garoto, com o pai dele, Manoel de Campos 
Bicudo, em 1675. Chegou ao rio Cuiabá, onde, na barra do rio Coxipó, avistou uma 
grande aldeia Bororo. Sendo os primeiros civilizados que chegavam nesses lugares, 
foi fácil atacar a aldeia e arrasá-la, 'levando centenas de algemados' de volta para 
São Paulo. Encontrou-se Antonio Pires de Campos com a bandeira de Pascoal 
Moreira Cabral, que quis repetir a façanha. Este, em 1 718, chegou à aldeia destruída 
e subiu o rio Coxipó. Na confluência com o rio Motuca encontrou não mais pacíficos 
índios mas valentes guerreiros, que o atacaram, fazendo cinco mortos e 15 feridos. 

yoltou perseguido pelos índios que teriam acabado com a bandeira se outra 
bandeira, a de Fernando Dias Galvão, não o socorresse. Descendo o rio Coxipó, os 
homens de Pascoal Moreira Cabral descobriram o ouro, o ·meríri ekuréu' ou 'metal 
amarelo' com o qual os Bororo faziam alguns de seus cnf eites. Acamparam-se na 
barra do Coxipó, com o rio Cuiabá, num lugar chamado São Gonçalo Velho. O chefe 
da bandeira queria continuar a prear índios; seus homens preferiam buscar ouro. 
Prevaleceu a opinião destes. Voltaram a subir o río e acamparam num lugar 
denominado Forquilha, onde fundaram a primeira lavra de ouro do Mato Grosso. 
Era o dia 8 de abril de 1719. 

,I"""' 

No mesmo ano, a bandeira de Fernando Dias Galvão 'desinfestou as minas do 
gentio (índio) bravo. Extinguiu outra aldeia a jusante do rio Cuiabá, num lugar 
mais tarde chamado Porto do Borralho, perto da atual cidade de Santo Antonio de 
Leverger. Voltou a São Paulo para buscar mais ferramentas, munições e 
trabalhadores para construir a nova cidade. 

Depois da primeira - bandeira de Antonio Pires de Campos, muitas outras 
bandeiras rumaram para Cuiabá e enfrentaram índios. Entre elas, lembramos a dos 
irmãos Antônio e Gabriel Antunes Maciel, a dos irmãos João e Lourenço Leme e a de 
Migue! Sutil. 

~ale indicar que Viertlcr (1982: 1 7-28) apresenta ínformaçõcs ruais detalhadav vobrc este período histórico do contato 
dentro do contexto da história econômica regional. 

LSTUOOS DO MEIO ,\:-..'TROPICO- COMUNIOt\OES l,\:DIGtNAS 15 



Antonio Pires de Campos continuou a 'prear índios'. Nesse período encontrou 
se com o amigo Bartolomeu Bueno .da Silva, o Anhangüera, quando voltava de uma 
expedição contra os índios Araés, 'aquém do rio das Mortes'. Há nessa região um 
seu afluente que até hoje conserva o nome Bororo de Noidóri, rio do Morro do 
Babaçu. Esse hidrõnimo afasta qualquer dúvida sobre a identidade dos Araés: eram 
mesmo Bororo". (Bordignon, 1987: 7 e 8). 

A partir de. 1719, os Bororo recém-contatados passaram a auxiliar os 
bandeirantes e os povoadores do Centro-Oeste nas expedições punitivas aos 
diferentes grupos que habitavam a região. Segundo Carvalho ( 193 7: 9 3) e Caldas 
(188 7: 11), Antonio Pires de campos com seu exército de Bororo derrotou os 
Paiaguá em 1734. Por volta de 1742, o mesmo bandeirante, auxiliado pelos Bororo, 
varreu todas as aldeias Kayapó, desde os rios Verde, Sucuriú, Aporé, Serra Pelada, 
rio dos Bois ( ... ) (cf. Carvalho, 1937). Há muitas outras informações sobre a 
participação dos Bororo contatados na manutenção das terras recém-colonizadas e 
principalmente na defesa das fronteiras, mas também há outras sobre a grande 
maioria de Bororo que continuava arredia. 

Contra esses grupos arredios, muitas expedições punitivas foram organizadas 
até que se consumou a divisão da tribo (vide mapa nº 1). 

Segundo Albisetti e Vcnturelli: 

"Finalmente desbaratados, (os Bororo) afastaram-se das minas de modo que os 
invasores acabaram ocupando permanentemente a localidade, dividindo a poderosa 
tribo cm duas partes, que não tiveram mais relações entre si e que originaram a 
atual denominação de Bororo Orientais e Bororo ocidentais, respectivamente a leste 
e a oeste dos rios Cuiabá-Paraguai" (EB-I, 217-8). 
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A partir de 1777, com a definição das terras de Portugal e de Espanha, retoma 
se o fluxo de colonizadores muito mais interessados na instalação de fazendas de 
gado do que na mineração. A partir deste movimento novas lutas e expedições 
punitivas são organizadas contra os dois ramos Bororo arredios. "Iniciou-se, assim, 
o quarto grande ataque à nação Bororo. O primeiro foi pelo rio Cuiabá; o segundo, 
pela estrada Cuiaba-Goiás: o terceiro, pela estrada Cuiabá-Vila Bela, e agora pela 
Cuiabá-Uberaba'' 1 Bordignon. 198 7: 19). 

Os Bororo Ocidentais ou os Bororo da Campanha e os Bororo Cabaçais, que 
viviam em constantes conflitos com os moradores e viajantes que de Cuiabá iam à 
Vila Maria (Cácercs) e de lá à Vila Bela, foram vítimas de várias expedições. Entre 
1810 e 1816, os Bororo da Campanha foram massacrados pelo coronel João Pereira 
Leite, dono da Fazenda Jacobina. Em 1842, depois de várias derrotas, os Cabaçais 
foram "pacificados" pelo Pe. José da Silva Fraga e assentados numa fazenda no 
Registro de Jauru (cf. Bordignon, 1987: 19). 

As últimas notícias sobre os Bororo Ocidentais são da Missão Rondon (1906) e 
de Petrullo ( 1932) . .-\ Missão Rondon constata o processo final de aculturação dos 
Bororo Cabaçais numa fazenda perto de Pau Seco (cf. Viertler, 1982:46). Petrullo, 
em suas visitas cm 1932, observou uma aldeia de Bororo da Campanha chamada 
Laguna, cuios remanescentes denotavam alto grau de aculturação. Em síntese, 
segundo Ribeiro, os Bororo Ocidentais foram destribalizados a ponto de sustentar a 
idéia de extermínio I Ribeiro, 1970: 76). 

Os Bororo Orientais, mais comumente denominados de Coroados até então, 
senhores do médio e alto São Lourenço, são a partir de 1836 protagonistas das 
páginas mais sangrentas da história do Mato Grosso. A necessidade de novas vias de 
ligação com São Paulo e Minas, bem como o interesse de colonizar áreas férteis do 
Vale do São Lourenço, levou o governo da Província de Mato Grosso a abrir uma 
estrada qur passava pelo sopé da Serra de São Lourenço ou dos Coroados, 
atravessava o rio Piquiri e de lá rumava às cabeceiras do rio Sucuri, atravessando o 
rio Paranaíba, chegando até Uberaba, em Minas Gerais (cf. Caldas, 198 7). 

A abertura dessa estrada foi o estopirn de uma guerra que durou até 1887, 
quando se deu a rendição desse grande ramo dos Bororo Orientais, Durante meio 
século, os Bororo do médio e alto rio São Lourenço empreenderam vários ataques 
aos destacamentos militares à beira da estrada, a fazendas e aos viajantes, o que 
motivou a organização de várias expedições punitivas, que pouco a pouco foram 
destruindo aldeias e massacrando seus moradores (cf. Bordignon, 198 7: 19-20, 
Viertler, 1982: 49-54). 

Em 1885, o governo da província resolve pôr fim às atrocidades, buscando 
uma via pacífica para a atração dos Bororo. O alferes Antonio José Duarte, 
auxiliado pela lendária Rosa Bororo, convenceram um grupo a depor as armas, o 
que foi concretizado em 16/06/1886, com o batizado pelo presidente da província 
de 28 Bororo. Em janeiro de 1887, um grupo de 400 Bororo aceita a paz e, guiado 
pelo cacique Mugúiu Kúri, vai depositar as armas aos pés do capitão Duarte, 
encerrando-se a longa resistência Bororo. 

Logo após a pacificação, os Bororo foram reunidos em duas colônias militares: 
uma na confluência do rio Prata com o rio São Lourenço, chamada Tereza Cristina; 
outra na confluência do rio Piquiri ou Correntes com o rio São Lourenço, chamada 
Colônia Isabel (cf. Steinen, 1940: 57-3; cf. Rego Mello, 1895: 94). As impressões 
deixadas por K. Von de Steinen. que visitou a Colônia Teresa Cristina em 1888, dá 
uma noção exata do fracasso da administração da mesma pelos militares, a ponto de 
direção da colônia ser confiada aos sa1esianos, a partir de 1895. Em 1898, intrigas 
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polítícas fizeram com que os salesianos fossem afastados da colônia e estes se 
dirigiram para a região do rio das Mortes onde fundaram a Colônia do Sagraáo 
Coração de Jesus e deram início ao trabalho de pacificação e catequese dos últimos 
remanescentes dos Bororo Orientais, ainda arredios. 

Ainda durante a direção salesiana, conforme consta do memorial de 
demarcação, Rondon demarcou uma área de 65.000 hectares para a Colônia Teresa 
Cristina, aprovada pelo governo de Mato Grosso, em 1897. 

A demarcação da Colônia Teresa Cristina encerra o penedo mais violento da 
história do contato ínterétníco, onde os Bororo perdedores de grande parte de seu 
território imemorial aceitam a paz em troca da garantia dessa área reservada. Neste 
período de paz, quando extensas áreas são ocupadas, a linha telegráfica cruza o 
território indígena pelos braços dos Bororo. 

Se os Bororo do médio 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 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, das Mortes e São Lourenço. Nasceram assim, no começo deste 
século, novos povoados e vilas que mais tarde se transformariam em cidades como 
Barra do Garças, Poxoréo, Alto Araguaia, Alto Garças, Rondonópolis, Guiratinga e 
General Carneiro. A maioria delas surgiram em lugares de antigas aldeias Bororo, 
gerando, muitas vezes, sérios conflitos. 

Em 1890, na região do Araguaia, foi assassinada a família de Manoel Inácio 
em vingança a um delito cometido por um feitor de Goiás, que, envenenando a água 
de um poço, matou quase 200 Bororo (cf. Viertler, 1982-59). 

Em 1891, os Bororo mataram três soldados do destacamento da linha 
telegráfica nos lugares chamados Barreiro de Cima e das Bateias. 

Em 1897, os Bororo assaltaram a Fazenda Tatu, perto de Araguaiana, 
matando os familiares do fazendeiro Clarismundo. Em represália, ele organizou 
uma expedição que encontrou os Bororo no Córrego Aldeia, afluentes do rio das 
Garças, e matou mais de cem. 

Foi para esta região que se dirigiram os salesianos afastados da Colônia Teresa 
Cristina . Em 18 de janeiro de 1902, acamparam num lugar freqüentado pelos 
Bororo denominado Tachos. Enquanto esperavam algum contato com os índios, 
cultivavam roças. Finalmente resolveram, em agosto do mesmo ano, aproximar-se 
pacificamente. Iniciou-se, assim, a Colônia do Sagrado Coração. 

Em 1905, os salesianos fundaram outra colônia nas margens do rio das 
Garças, perto do Córrego Araci, e, em 1906, uma terceira, numa fazenda chamada 
Sangradouro. Cessaram as hostilidades com os brancos, e os missionários 
começaram trabalhos agrícolas, profissionais, de alfabetização e de catequese 
religiosa. 

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 
Meruri, hoje a maior aldeia Bororo. Nesta época tornaram-se freqüentes os ataques 
dos Xavante, que os Bororo não deixavam de revidar. Esse conflito provocou muitas 
mortes em ambas as tribos, até 1935. 
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Em 195t,, duzentos Xavante refugiados, doentes e famintos vieram ao Meruri 
pedir ajuda. Vinham da Lagoa ( área indígena Parabubure) , além do rio das 
Mortes, limite natural que os separava dos Bororo. Temendo que se iniciassem as 
antigas brigas. foi cedido um lote das terras Bororo, a uns 30km do Meruri, onde 
hoje existe a aldeia de São Marcos, a maior aldeia Xavante. Os Bororo ficaram assim 
com um lote de Dom Aquino (25.000ha) e algumas terras que a missão tinha 
adquirido. 

Como cm outras áreas Bororo, pequenos e grandes fazendeiros começaram a 
invadir a reserva. alguns deles com títulos fornecidos pelo Estado. Os Bororo teriam 
perdido também essa área se não tivessem começado a exigir insistentemente que a 
Funai demarcasse essas terras. Vencida longa burocracia, em 1976, foi iniciada a 
demarcação. Os invasores da área resolveram embargar a demarcação e não aceitar 
nenhuma proposta de indenização. No dia 15 de julho, chefiados pelo fazendeiro 
João Mineiro, cerca de 60 homens armados apareceram na missão. Assassinaram o 
padre Rodolfo e o Bororo Simão, deixando ainda quatro feridos. Mesmo assim, a 
área foi demarcada sem nenhuma indenização aos invasores e aos poucos que 
tinham títulos legais. 

Em resumo, pode-se afirmar que o processo de contato interétnico levou os 
Bororo Ocidentais à extinção. No caso dos Bororo Orientais, o processo 
desenvolveu-se sob três formas diferentes de contato: 

Os do Médio rio São Lourenço encontraram primeiramente os destacamentos 
militares, depois o Serviço de Proteção ao Indio ( SPI ) e posteriormente a Funai, da 
qual dependem até hoje. 

Os do Alto São Lourenço e do rio Vermelho, o contato com o SPI não foi 
determinante, aliás, o SPJ e a Funai os deixaram propositadamente sem qualquer 
assistência, empurrando-os para o convívio dos brancos de tal forma que muitas 
aldeias desapareceram e os poucos remanescentes se mudaram para outras áreas. 
Hoje resta apenas a área de Jarudori, demarcada, homologada e completamente 
invadida por uma cidade sem mais nenhum Bororo ali residindo. 

Os Bororo da região dos rios Garças e Araguaia encontraram os missionários 
salesianos e deles dependem até hoje. 

Hoje, caracterizam-se em relação ao tipo de assistência doisgrupos de Bororo: 
aqueles que estão sob os cuidados do governo (Funai) e aqueles que estão sob os 
cuidados dos missionários (Missão Salesiana). Todos eles procurando se ajustar à 
nova realidade para sobreviver. Funcionários públicos e missionários não são os 
únicos agentes neste processo. Com o passar do tempo outros grupos de pessoas 
começaram a se relacionar com os Bororo, num ritmo cada vez mais crescente: 
fazendeiros, peões, garimpeiros, mascates, pescadores, antropólogos, jornalistas, 
políticos etc. 

3.3 SITUAÇÃO ATUAL DO TERRITÓRIO 

O resultado do processo de contato dos Bororo com a sociedade nacional se 
resume não só no esbulho da maior parte de seu território tradicional como também 
na drástica redução de sua população. 
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_ Atualmente, o território Bororo compreende seis áreas indígenas que 
apresentam situações específicas de ocupação. Este território é descontínuo - e 
corresponde a uma área 300 vezes menor do que o território tradicional, calculado 
em 35 milhões de hectares (EB-1, 273), e metade daquele território demarcado pelo 
Marechal Rondon. Acrescente-se ainda que as atuais áreas, embora demarcadas, não 
estão isentas de invasões, como é o caso de Jarudori e Teresa Cristina ( vide mapas 
nºs. 2 e 3 ). 

Entre 1896 e 1930, Rondon reserva aos Bororo da bacia do rio São Lourenço 
quatro lotes de terras que ficaram sob cuidados do SPI: 

QUADRO 3.3; 1 

Lotes de Terras Reservadas por Rondon para os Bororo 
r», LOTE AREA IHaJ 

r 
r 

Colônia Teresa Cristina 65.923 
Colônia Isabel (Peri~ara) T0.740 
Pohôrr/TadarintanaJ 9.78~ 
São João do Jarudore (.Iarudori) ••• 100.000 

TOTAL 186.448 

r> Fonte: Serpa, 1988. 

Essas áreas reservadas compreendiam parte do território tradicional ocupado 
por dezenas de aldeias na sua maioria hoie extintas. Os lotes "Pobore" e "Colônia 
Isabel": foram os únicos que lograram permanecer quase inalterados. Os lotes 
"Teresa Cristina" e "Jarudori", apesar da administração do SPI, tiveram grande parte 
de suas terras griladas e ocupadas pelas fazendas. 

r 
r: 
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( MAPA Nº 2) 

t1APA N! 2 - OS BORORO DO· RIO VERi\mLHO E DO. RlO SÃO LOURENÇO (PANTANAL) 
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( lvlAPA Nº 3) 

MAPA N! 3 - OS BORORO Di\S MISSÕES 
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QUADRO 3.3.2 

Situação Atual das Áreas Bororo 
Areas Indígenas Hcrt arcv Decreto de Aldeias Situa\·ào Jurídirn 

demarcarão 

1 CTCSil Cristina J4 l4Q 1',>rt./l.1.Jml1<;a nº 299 Gome, Carneiro Invadida por fazenda 
,h t 7 'os- q<, .. posse Piebaga necessita reidentificação 
rwrrnanentc .. 

Tadarimana 9.78'i t Iomologada.Rcg.Ck! e Tadanrnana, Jurigui, --------------- .• 
Sl'll -lkc.nº.100 Pohorc. Praíão 

Meruri 82 . .101 1 Iornologuda.Rcg. SPU- Meruri, Garças .--------------- 
1 ler .n"94014 

Perigara 10.740 l Iornologada.Rcg.Ckt e Perigara 
SPU-01.-c.nº 38'i -------------·- 

Sangradouro anexo ti arca llomologada. Reg.CRI e Sangradouro Arca não definida 
Xavante SJ>U- n«. nº 249 de Os Bororo ocupam terras 

20 ·10191 da Mis'iJo Salesiana 
Jarudori 4.iOI' Reservada 51'1. Reg. CRI ---------- 

rSPU Invadida nor cidade 

TOTAi. 141 ("181 

- 
- 

Conforme indicado na tabela acima, o reduzido território atual Bororo 
apresenta três problemas fundiários que são tratados resumidamente a seguir: 

Área Indígena Teresa Cristina 

A antiga Colônia Teresa Cristina foi demarcada em 1896 por Rondon, com 
uma superfície total de 65.923ha, representando uma parcela reduzida do habitat 
dos Bororo da bacia do rio Sào Lourenço .. 

A partir da década de 50, o governo de Fernando Corr êa da Costa passa a 
expedir títulos dr propriedade na área da Colônia Teresa Cristina, até então 
respeitada pelos governos estaduais. Somente em 1965, o SPI toma a iniciativa de 
mover uma ação judicial contra os detentores de tftulos definitivos incidentes na 
área reservada por Rondon. Em 1966, a ação é arquivada, e, após entendimento com 
o ministro da Agricultura, Sr. Ney Braga, o governador do Mato Grosso, Sr. Pedro 
Pedrossian, propõe a celebração de um "convênio" que, além de ratificar os títulos 
expedidos pelo Estado, reduziu em 38% a área original demarcada por Rondon. 

A demarcação realizada em 1976, sob a supervisão da Funai, veio concretizar o 
processo de expropriação territorial dos Bororo, confirmando uma área de apenas 
25.694ha. 

Essa situação perdura até hoje, estando os Bororo confinados numa área de 
terras pouco aproveitáveis (cerrado e brejo), uma vez que as melhores e as mais 
férteis estão ocupadas pelas fazendas vizinhas. Como se não bastasse, novas 
invasões e desrnatamentos são registrados nas áreas decretadas, o que denota 
descaso e ineficiência do órgão tutor na defesa desta terra indígena. 

Atualmente, os Bororo reivindicaram junto à Funai 
definitiva frente às situações abaixo descritas: 

O primeiro caso é o da fazenda Santa Maria do lbitinga, encravada no centro 
da área. Esta invasão foi confirmada ·pelo Decreto nº 64.018, de 22/01/69, em 
função de pressões políticas e que exclui cerca de 3.000ha dos limites das áreas 
indígenas interditadas naquela época para fins de demarcação. 

uma demarcação 

·.., 
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O segundo caso é a necessária redefinição dos limites das áreas indígenas na 
Serra dos Coroados. Os Bororo reivindicam a anexação de uma área 
tradicionalmente explorada em caçadas de araras e coletas de frutas do cerrado, 
como a mangaba. Esta área foi usada pelos Bororo até 198 7, quando foi desmatada 
pelo proprietário da Fazenda Coroados. 

O terceiro caso é o da reintegração de posse das fazendas Campina e Pantanal, 
localizadas nas propriedades da aldeia Piebaga, Os Bororo recentemente 
conseguiram efetivá-la, após 29 anos de tramitação de uma ação judicial 
inusitadamente movida pelo SPI contra o fazendeiro José Pinto, pretenso 
proprietário dos citados imóveis rurais. 

O quarto caso é o da definição dos limites da área nas nascentes do Córrego 
Grande. 

Área Indígena Jerudori 

r· 

r· 

r-, 

O lote São João do Jarudore, reservado por Rondon, compreendia uma área de 
aproximadamente 100.000ha, no vale do rio Vermelho, onde localizavam-se as 
aldeias de Jarudori, Aijere, Pobojári, Tugoparu e Toriparu. 

Na década de 40, uma onda de invasão de colonos, fazendeiros, criadores de 
gado e garimpeiros se abateu sobre essas terras, levando o SPI com o Governo do 
Estado de Mato Grosso a lotear essa área, reservando aos Bororo uma área de 
apenas 4. 700ha. Neste período, as aldeias Aijere, Tugoparu e Toriparu foram 
dizimadas pela gripe e tuberculose. A aldeia de Pobojári (Paraíso) foi desmantelada, e 
seus moradores refugiaram-se no Meruri ou em Tadarimana, em 1966. A aldeia de 
Jarudori resistiu até 1983, quando jagunços e moradores da Vila Jarudori, apoiados 
por políticos locais, expulsaram os últimos Bororo e se apossaram da área 
demarcada. 

r: 

No presente momento, a Funai pressionada pelos Bororo apoiados pelo CIMI e 
pelo Ministério Público , retomou o processo administrativo iniciado na época da 
ditadura militar para buscar uma solução definitiva dessa situação fundiária. A 
reivindicação unânime de todas as lideranças Bororo reunidas em setembro passado 
é a troca dessa área por uma outra de igual valor, que será incorporada à Área 
Indígena Teresa Cristina. 

Área Indígena Sangradouro 
,. 

r: 
,,- 

A inexistência de uma área para os Bororo de Sangradouro deriva de uma 
situação histórica iniciada pela ação da Missão Salesiana no início deste século e 
concretizada pela Funai, que privilegiou os Xavante, demarcando-lhes uma área 
própria, em detrimento aos Bororo , moradores tradicionais dessa região. Hoje 
observa-se um movimento embrionário que reivindica uma área exclusiva para esse 
pequeno grupo Bororo remanescente das aldeias Toriparu, Jarudori e outras. Esse 
grupo minoritário frente aos Xavante e muitas vezes esquecidos nas repartições dos 
escassos recursos oferecidos pelo órgão tutor. 

3.4 O MOVIMENTO BORORO PARA RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO 
DO TERRITÓRIO 

O surgimento de um movimento reivindicatório Bororo, no final dos anos 70, 
reflete o alto grau de insatisfação em que se encontrava este grupo, depois das 
violentas etapas do processo de contato com a sociedade nacional. 

r 
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O histórico da perda das terras tradicionais, o degradante processo de 
depopulação e a lastimável situação médico-sanitária e educacional fizeram brotar 
uma consciência reivindicatória e um forte desejo de lutar pela sobrevivência do 
grupo. A vontade coletiva de resolver a situação instável das terras reservadas é o 
que levou o movimento Bororo a atuar nas diferentes situações jurídico-fundiárias 
dessas áreas, como, por exemplo, na situação das áreas de Teresa Cristina, Jarudori 
e Pobojári. 

Historicamente, os Bororo sempre revidaram o avanço da sociedade nacional 
sobre suas terra. Em fins do século XIX, com a "pacificação" dos Bororo da bacia do 
rio São Lourenço, encerrou-se a guerra que havia durado mais de 150 anos. 
Entretanto, a resistência não terminou, mas renasceu muitas vezes em situações de 
confronto com representantes da colonização, principalmente nas áreas de garimpo. 

O melhor exemplo de resistência aconteceu na região do médio São Lourenço, 
sob o poder carismático do Boeimejera Cadete, que durante décadas comandou uma 
confederação de várias aldeias Bororo, conseguindo impor limites à gana espoliativa 
das fazendas sobre o território tribal. Seu poder, respeitado por Rondon, salvou aos 
Bororo muitas áreas que foram posteriormente reservadas para eles. 

A morte de Cadete, cm 1953, aconteceu na década mais violenta do contato, 
quando os Bororo foram expulsos de suas melhores terras, quando muitas aldeias 
desapareceram devido às doenças que se abateram sobre uma população totalmente 
desassistida pelo SPI. período este em que o movimento de resistência desapareceu. 

No início dos anos 70, na área da Missão Salesiana, onde a ação dos agentes 
tinha sido mais forte em termos aculturativos, é que renasce o movimento de 
recuperação das terras. O movimento do Meruri veio reivindicar a demarcação das 
terras que estavam sendo ocupadas pelos fazendeiros vizinhos, sendo que muitos 
deles haviam sido colocados ali pelos próprios salesianos. 

O início dos trabalhos de equipe de agrimensores da Funai, juntamente com a 
equipe de Bororo, veio acirrar os atritos com os fazendeiros, que, apoiados por 
políticos e investidores de projetos agropecuários da região, organizaram um 
movimento contra a demarcação e contra a averiguação dos títulos das terras cuia 
autenticidade era questionada. 

O conflito explode em 15 de julho de 1976, quando a missão é atacada por 62 
fazendeiros armados, que mataram o padre d-iretor, Pe. Rodolfo Lukenbein, e o 
índio Simão, ferindo outros quatro Bororo. O massacre do Meruri, como ficou 
conhecido este acontecimento, revelou à opinião pública a realidade da situação 
fundiária das terras indígenas e mostrou aos Bororo que tipo de inimigo ele teria 
que enfrentar, o que fez solidificar uma aliança temporária com os vizinhos 
Xavante, os tradicionais inimigos Kaiamo, reforçando a continuidade da luta nas 
situações que posteriormente o grupo teria que enfrentar em outras áreas 
reivindicadas. 

O massacre do Meruri não intimidou o movimento Bororo, e este foi vingando 
nas outras áreas, ora manifestando-se contra a política emancipacionista dos 
projetos de desenvolvimento implantados pela Funai e contra a atuação de 
funcionários corruptos, ora cobrando a obrigação do próprio órgão tutor na 
demarcação das terras. 

- 
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Em agosto de 1983, realizou-se na aldeia do Garças (Jakor equewau). 

recentemente levantada por famílias dissidentes da Missão Salesiana, uma reunião 
das chefias Bororo. O 1 ° Encontro Bororo contou com a participação de vários 
líderes das reservas de Perigara, Teresa Cristina, Tadarimana, Sangradouro, Meruri e 
Garças, que, discutindo os problemas específicos de cada aldeia, chegaram ao ponto 
comum da necessidade de união entre os Bororo e destes com as outras nações 
indígenas. · 

O 1 ° Encontro Nacional dos Líderes Bororo pode ser considerado um marco 
histórico na luta indígena pelos seus direitos e passou a ser um exemplo a ser 
imitado pelas demais nações indígenas do Estado do Mato Grosso. 

A partir desse encontro a participação das lideranças Bororo no Movimento 
Indígena Nacional tornou-se destacada. Os Bororo participaram intensamente da 
criação da UNI, das lutas pela deposição dos delegados da 5a. DR e da Ajudância de 
Barra do Garças, dos movimentos ocorridos na sede, em Brasília. 

Ao longo do processo de abertura política, os Bororo apoiaram a candidatura 
de Mário Juruna e participaram assiduamente junto à Comissão Permanente do 
índio, criada pela Câmara Federal dos Deputados, logo após o movimento contra o 
Decreto Federal de Emancipação do Indio. 

Os rumos da política indigenista oficial, sob a Nova República, que pouco se 
diferenciava da política dos coronéis, incentivaram o movimento Bororo, agora 
reforçado pela possibilidade de alguns Bororo participarem da máquina burocrática 
do órgão tutor, a levar em frente o trabalho de conscicntização sobre a necessidade 
de união, organização e de luta por seus direitos. As recentes invasões na área de 
Teresa Cristina, o momento político criado com a instalação da Assembléia Nacional 
Constituinte e a crise administrativa atual do órgão tutor levaram os Bororo ao 
planejamento de um novo encontro de lideranças na aldeia de Córrego Grande. 

Apoiados política e financeiramente pela UNI, pelo CJMI e até pela 
Superintendência de Cuiabá (Funai), os Bororo se reuniram durante três dias em 
198 7 na aldeia de Córrego Grande, onde discutiram os rumos do movimento para a 
resolução dos problemas fundiários, de saúde, de educação e de administração de seu 
território atual. 

.-.. 

-- 

r. 

r: 
r: 

O resultado do 2° Encontro Nacional de Líderes Bororo veio selar um 
compromisso entre as chefias Bororo e os diferentes agentes 
(Funai/CIMI/UNI/antropólogos etc.) para a solução da questão fundiária, bem como 
das questões de assistência e administração dos postos indígenas. 

Nos últimos anos, o movimento Bororo acompanhou os trabalhos de campo 
para a redefinição dos limites da área Teresa Cristina, que não foi aceito pela 
Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai, tanto que, atualmente, vêm sendo 
desenvolvidos novos estudos (Processo Funai/BSB/0344/94) para a solução dos 
principais problemas fundiários desta área indígena. 

Em 1989, os Bororo de Teresa Cristina participaram ativamente da perícia 
antropológica realizada na área ocupada pela família do Sr. José Pinto (Processo: 
Ação Civil Ordinária nº 1.172-4/Procuradoria da Justiça federal de Mato Grosso). 
Este processo resultou numa ação de reintegração de posse de 3.700ha, no ano de 
1994. 

r: 
r: 
r: 
r: 

r: 

r: 
r- 
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Ainda em 1989, os Bororo de Teresa Cristina, preocupados com as notícias 
sobre a construção de uma ferrovia em suas terras, acionaram a Procuradoria Geral 
da República, nos termos do item XXXIV do artigo 5º letra "a" da Constituição 
Federal, em defesa de seus direitos (Processo MPF/PGR nº 08100.003321/89-91 ). 

A partir de 1995, tendo em vista os trabalhos de campo para a elaboração do 
EWRIMA da Ferronorte. o movimento Bororo acompanha com atenção os 
procedimentos e programas propostos para mitigar ou minimizar os impactos 
ambientais que advirão com a construção e operação da ferrovia. 

Em reunião realizada em setembro de 1996, na aldeia de Córrego Grande, as 
lideranças de todas as aldeias Bororo estavam presentes e apresentaram de forma 
unânime a não-aceitação do traçado proposto pela Ferronorte e sugeriram, 
conforme apresentado no EWRIMA, a proposta de alteração do traçado e a criação 
de um grupo de trabalho com a participação de representantes de todas as aldeias, a 
fim de negociar e adequar as ações mitigadoras e os programa compensatórios. 
Estas propostas, até o momento, não foram implementadas, principalmente pelo 
fato de que a Funai encontra-se despreparada para encabeçar. esta ação, apesar da 
constante cobrança da Procuradoria da República em Mato Grosso. 

Além desse impasse criado pela Ferronorte, outras questões, como a Hidrovia 
Paraguai-Paraná, a solução definitiva da área indígena Jarudori e a nova 
demarcação da área Teresa Cristina, levaram à realização de uma reunião geral das 
lideranças Bororo, em setembro último. Nesta reunião três documentos 
reivindicatórios foram elaborados e serão entregues à Funai e à Procuradoria Geral 
da República. 

Em síntese, o movimento Bororo reivindica : 

• a troca da área Jarudori por uma área de mesmo "preço comercial" 
adiacente à Área Indígena Teresa Cristina; 

• a inclusão dos Bororo no EWRIMA da Hidrovia Paraguai-Paraná; 

• a criação de um grupo de trabalho para analisar a mudança de traçado 
da ferrovia Ferronorte. 

Hoje, tendo em vista os trabalhos de campo para a elaboração do EWRIMA da 
Hidrovia Araguaia-Tocantins, os Bororo se defrontam novamente com mais um 
sério problema para sua sobrevivência. 

4 POPULAÇÃO 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

Outro resultado do processo de contato é a drástica redução de população 
sofrida pelos Bororo. Esta situação, que pode ser vista no quadro-resumo abaixo, 
indica o alto grau de vulnerabilidade dos Bororo aos efeitos letais do convivia 
pacífico, tanto que, ao analisar o censo de 1932 do SPI, Darcy Ribeiro (1977: 293) 
observa as condições de extrema desorganização e a intensiva redução da população 
Bororo e prediz que a situação do grupo não indicava nenhuma estabilização 
dernogenética, mas sim as últimas etapas de um processo de extinção. 

Atualmente o censo da população Bororo (1987, 1992, 1994 e 1997) tem 
indicado urna situação de crescimento, que será analisada ao longo do diagnóstico . 

- 
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QUADRO 4.1.1 - RESUMO DO PROCESSO HISTÓRICO DA DE 
POPUIAÇÃO BORORO 

BORORO ORIE:-.;TAL !lORORO OCIOE:\'TAL 

Fonte-Ano População Aldeia Fonte/Ano Ponulacão Aldeia 

Caldas 1188(>) 3.595 34 Caldas 118421 117 ? 

CooK /19011 5.000-10.000 8 Chamberleim /18491 290 : 
Salesianos 119071 3.907 10 Caldas nsse: 220 : 

R. Hav 1191 Q) 3.000-5.000 13 Koslowski / J 8Q4) 100 : 
Baldus t1935l 1.000 ? 
Saakcl19S2l 700-1.000 : 

Montenc1:ro 11 9 59) 700 ? 

Uchoa (197º) 62t, e; 

Cedil1987l 738 8 
Saúde'funai/1994) Q14 Q 

l-unai Missão 1.024 10 
119Q7l 

r: 

Fonte: Diversos autores como especificados 

4.2 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO 

Os Bororo da bacia do rio Araguaia compreendem, atualmente, uma 
população de 452 indivíduos distribuídos em duas aldeias localizadas na Área 
Indígena Meruri e de um grupo localizado na fazenda Sangradouro da Missão 
Salesiana de mesmo nome. 

- Os dados demográficos foram coletados nos relatórios bimestrais ( janeiro e 
abril de 1997) e anuais (1995 e 1996) fornecidos pela Administração Regional Barra 
do Garças /Funai. Para a Área Indígena Meruri usou-se o censo recente, elaborado 
em outubro de 1996 pela Missão Salcsiana. 

O Quadro 4.2.1 apresenta a distribuição dessa população por área e por 
comunidades, numa série histórica que sugere um processo de crescimento 
vegetativo. 

QUADRO 4.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BORORO POR ÁREA 
INDÍGENA E ALDEIA, 1979-1997 

r: 
Área Aldeias Populacão 

197Q ]Q8t; JOQ4 1996 19Q7 
Meruri Meruri 167 36'i :.!.40 296 328 

Carras 61 7() 59 61 
Sancradouro 24 30 'i2 s 1 63 
Bororo Bacia do Araauaía 252 305 .161 406 452 
Jaruc.lori J'i 
Tadanmana Tadarimana 105 ic, J.:!4 

Pohore ~.l 173 
Pra ião ,H 

Juriaui 1;- 
Teresa Cristina Córreco Grande 152 J (,8 1 r,7 254 

Piebaea ~;, 66 
Pericara Pcrieara 102 Q~ 8() 79 
Outras aldeias (18 

Rondonónc,lis 1 ~ 
Bororo Bacia S. l.ourenco 359 343 ~4H 576 572 
Pop. Bororo Total 6)6 738 014 982 1.024 

r: 

r: 

r: 
r 

r: 

r: 

Fontes: 1979 (P. Ochoa. 1980); 1988 (Serpa, 1989); 1901 !,'vi. llord1~m,11 10051: .: ICJ94 1Saúde/f'w1ai); 1996 1 
Saúde/Funau : 1997 (Mbsüo Salesiana/Funau. 

r 
r: 

E.STUDOS DO MEIO A.,"TRÓPICO - COMU;'\IDADt5 1:S:DIGE!>:AS 29 .- 
r 



Entre os motivos que influenciam a mobilidade populacional das aldeias 
figuram, principalmente, a morte de parentes, rixas internas, o término de 
obrigações cerimoniais, a escassez de recursos e os conflitos com o branco 
(missionários, Funai e regionais). 

Essa mobilidade, que se apreende por um controle mensal e anual da dinâmica 
populacional das aldeias, vem apresentar implicações relevantes para o estudo do 
impacto ambiental da Hidrovia Araguaia-Tocantins. 

Uma primeira característica da dinâmica populacional das aldeias Bororo, 
tanto do passado quanto do presente, é a alta mobilidade que o quadro anterior 
sugere. Este aspecto demográfico, muitas vezes confirmado pelos censos e história de 
vida dos Bororo, pode ser explicado, por um lado, como uma conseqüência do 
processo de contato e mudança e, por outro, como uma prática tradicional anterior 
ao contato com a sociedade nacional. 

4.3 COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO . 

O comportamento das estruturas demográficas da população Bororo e 
principalmente dos Bororo da bacia do rio Araguaia é ilustrado por pirâmides 
demográficas ccnstr uídas a partir das seguintes fontes: 

• a pirâmide demográfica da população Bororo no Estado do Mato Grosso 
foi elaborada por dados censitários coletados no relatório preliminar da comissão 
Funai/Prodcagro (1992); 

• a pirâmide demográfica da população Bororo da Área Indígena Meruri foi 
constituída a partir do censo fornecido pela Missão Salesiana Meruri , dados 
estes que correspondem à população das aldeias de Meruri e Garças em outubro 
de 1996; 

• a pirâmide demográfica da população Bororo da bacia do rio São Lourenço 
foi constituída a partir de dados fornecidos pela ADR de Rondonópolis (1994); 

• a precariedade dos dados sobre o grupo Bororo assistido pela Missão 
Salesiana de Sangradouro impossibilitou a construção de uma pirâmide 
demográfica. 
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FIGURA 4.3.1 
1994/1996 

PIRÂMIDES POPUIACIONAIS DOS BORORO 1992/ 

a) Pirâmide populacional Bororo no Estado de Mato Grosso (FNI/Prodeagro/1992) 
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Mesmo considerando-se as limitações impostas pela utilização de anos 
diferentes (92, º4, o() e 97), algumas inconsistências dos censos e os diferentes níveis 
de distribuição da população, é possível observar: 

• comportamento das estruturas demográficas da população Bororo 
revelam uma taxa alta de natalidade associada a uma taxa baixa de mortalidade; 

• uma população predominantemente jovem, com um expressivo 
contingente de idosos e um estrangulamento da faixa etária de 30 a 50 anos; 

• a inclinação acentuada da pirâmide, de O a 40 anos, reflete a alta taxa de 
mortalidade entre crianças menores de cinco anos nos últimos 30 anos, que, sem 
dúvida, corresponde à etapa recente do contato, quando ocorreu a ocupação do 
Centro-Oeste brasileiro e a conseqüente deterioração das condições de vida dos 
Bororo, com o comprometimento da esperança de vida ao nascer dessa 
população; 

• que o pequeno número de indivíduos na faixa etária de 35 a 65 anos ( 15C}o 
da população), cm relação às faixas etárias inferiores, pode estar representando 
uma recuperação do crescimento populacional nos últimos 30 anos; e 

• que cm relação à população menor de cinco anos, cuia taxa se encontra 
acima de 1 Sºo nas três pirâmides, pode significar, uma vez controlada a 
mortalidade dentro desta faixa, uma recuperação no crescimento da população 
Bororo. 

Tomando como parâmetros os dados do setor de saúde da Administração de 
Barra do Garças , é possível determinar alguns indicadores demográficos gerais desta 
população indígena. A Tabela nº 5 abaixo apresenta fndices surpreendentes em 
termos dos coeficientes de natalidade, mortalidade e fecundidade dos Bororo. Dada a 
qualidade dos dados demográficos disponíveis para o grupo Bororo assistido pela 
Missão Salesiana de Sangradouro, só foi possível apresentar a dinâmica da área 
indígena Meruri, comparativamente à da população Bororo da área em estudo. 

Os indicadores apresentam uma taxa média de natalidade anual de 2, 7%, 
contrastando com uma baixa taxa de mortalidade geral de 0,85%. No período de 
análise (95-9 7), observa-se, entretanto, uma alta taxa de mortalidade registrada na 
população com mais de 50 anos ( 12%) e uma taxa média de mortalidade infantil 
(3,6%). 
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QUADRO 4.3.1 - INDICADORES DEMOGRÁFICOS GERAIS 

r=. 
r: 
r'· 

Local Ano Pop.Abs .(nº Taxa mort, Cresc.Demog. Tax.1 xat. Taxa Fec, (%) 

hab.I ('\í) f'\',) (llól 

1995 349 1,43 2,01 3,44 - 
A.I. Meruri 19Q(, 355 0,28 1,69 1,97 10.29 

]OQ7 389 0,77 0.32 1.00 - 

Bororo da Bacid do rio 390 1,28 2,30 3,58 - 
Araguaia 1995 406 0.74 1,23 1,97 - 

4'"' 0,94 º·ºº 0.94 - 
1996 

Bororo da Bacia do rio 
São Lourenço 1997 548 0,91 2,55 3,46 17,75 

1004 

Fonte: SaúdcFunai, 95 . 96 e 9-;_ 

r: 

Com relação aos coeficientes gerais obtidos para a área indígena Meruri deve 
ser levada em conta a mobilidade dos Bororo, caracterizada pelo fluxo constante 
entre as aldeias, o que muitas vezes dificulta o controle ccnsitário, Entretanto, a 
média -dos índices de natalidade e de fecundidade comparada à da população Bororo 
da bacia do São Lourenço são similares, destacando-se apenas o coeficiente de 
fecundidade que é maior no Vale do São Lourenço. 

Tomando como base os indicadores demográficos gerais dos Bororo da bacia 
do rio Araguaia (1996), que_ apresenta uma taxa anual de crescimento da ordem de 
l,23?o, e a projeção para os Bororo da bacia do São Lourenço, segundo o EWRIMA 
da Fcrronortc (pág.21), pode-se estimar que a população Bororo apresentará as 
seguintes projeções: 

QUADRO 4.3.2 - PROJEÇÕES DE POPULAÇÃO PARA O PERÍODO 2000- 
2015 

r 
!"· 
r: 
r 

Ano-, 

População 1997 2000 2005 2010 2015 

Bororo Bacia do Araauaía 452 469 498 52Q 562 
Bororo Bacia do São Lourenço 571 - 784 884 616 695 
Bororo Total 1.024 1.085 J .193 1.J 13 1.446 

.r 

fonte: Quadro Distribuição da População/Saade-Punai, 1994 e 1996: Mrssâo Sule.s1ana,J997. 

4.4 DESLOCAMENTOS E FLUXOS MIGRATÓRIOS 

r: No passado, os Bororo desenvolviam na época da seca, "Joru Butu", grandes 
viagens de exploração do território tradicional. Estas viagens, denominadas de 
Maguru, empregavam quase toda a aldeia, que permanecia até quatro meses 
caçando, pescando e coletando todo tipo de recurso natural. Muitas vezes estas 
viagens objetivavam a caça de onça, animal fundamental para concretização das 
prestações cerimoniais relacionadas com o funeral Bororo. 

r 
r 
r: 

r: 

r 
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A ocupação do território tradicional pelas fazendas e cidade contribuiu para o 

desaparecimento das atividades nômades do grupo. O Maguru foi barrado pelas 
contingências criadas com o estabelecimento das reservas e pelas condições impostas 
pelos agentes da "pacificação". A perda de nichos ecológicos de exploração, a 
extinção de espécies e a quebra das cadeias ecológicas são os principais fatores que 
comprometem não só o deslocamento sazonário mas a própria importância da 
caça/pesca e coleta nas áreas reservadas. 

Atualmente, os deslocamentos são esporádicos e não compreendem um 
montante expressivo de população. O que se observa é que as rotas de Maguru 
ainda são referências vivas para a coleta de alguns bens naturais necessários para o 
desenvolvimento de atividades religiosas. Na Área Indígena Teresa Cristina algumas 
famílias da aldeia do Córrego Grande ainda se deslocam para áreas de fazendas 
vizinhas em busca de matéria-prima (folhas de palmeira, barro, penas de aves), na 
lufada do lambari etc. Estes deslocamentos duram poucos dias e não representam 
mais um padrão nômade. Entretanto, o uso dessas áreas veio sustentar a 
reivindicação dos Bororo quanto à mudança do traçado da Ferrovia Ferronorte, 
incidente nessas áreas localizadas em terras particulares, mas que constituem 
nichos importantes de exploração. 

Na Ar ea indígena Meruri a prática do Magurn segue sendo desenvolvida por 
algumas famílias nos meses de julho a agosto. Estes deslocamentos acontecem 
apenas no território reservado, nas áreas de lambedouro e lagoas . Esta prática 
também foi incorporada no calendário escolar, que tem previsto o prolongamento 
das férias de julho, evitando comprometer o bom desempenho dessa atividade. 
Conforme indicado no mapa nº 4 , algumas áreas tradicionais de maguru foram 
exploradas até pouco tempo e cessaram devido a problemas com os vizinhos 
Xavante e fazendeiros. Dentre as principais destacam-se : 

• Torimakudaga (morro da janela), localizado além do rio das Mortes; 

• Noidori (morro do babaçu), elevação na margem esquerda do rio das 
Mortes, área atualmente explorada pelos Xavante: 

• Tomúgu-dóge E-iao (rib, dos índios) afluente do rio Garças , local de 
matrínxã explorado até 1983; 

Bariga Jao (local de sílex) nas imediações da reserva Meruri. 

O que se observa hoje nas áreas Bororo são os deslocamentos motivados por 
questões religiosas e políticas. O funeral Bororo, a principal e a mais complexa 
manifestação da cultura Bororo, tem criado situações de deslocamento de algumas 
famílias e/ou parentelas para a aldeia onde se realiza o cerimonial. 

• 

Fatores históricos que levaram ao reagrupamento dos sobreviventes das 
aldeias extintas e as conseqüências deletérias do contato expressas pela grande 
mortalidade de velhos conhecedores das tradições culturais têm criado um contínuo 
deslocamento interaldeias com duração de três a mais meses até gue se concretizem 
as etapas principais do funeral. Este deslocamento muitas vezes cria instabilidade 
nas aldeias, ora pelo abandono da áreas de cultivo pelas famílias enlutadas ou pelas 
famílias que se deslocam, ora pela prática do "roubo" do defunto por sua parentela, 
que procura garantir o verdadeiro funeral numa aldeia onde há condições para 
tanto. 
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Dürante as duas últimas décadas os pesquisadores tem registrado um intenso 
deslocamento de parentelas juntamente com o corpo do morto para a aldeia de 
Córrego Grande, dada a concentração de velhos conhecedores da tradição. Na área de 
estudo, o mesmo fato tem sido registrado, em menor escala, na aldeia do Garças, 
onde é realizado o funeral tradicional, sem interferência dos ritos católicos. 

O fluxo migratório motivado por questões políticas ocorreu com mais 
intensidade na década de 70. Os pesquisadores registraram o deslocamento de 
muitas famílias da aldeia Meruri para as aldeias de Tadarimana e Córrego Grande. 
Este fluxo foi motivado, de um lado, pela vontade de libertar-se da tutela 
missionária e, de outro, pelas pressões políticas relacionadas a reconquista das terras 
invadidas pelos fazendeiros. O fluxo Meruri bacia do rio São Lourenço cessa de · 
intensidade quando uma facção de Meruri se desloca e funda , em 1980, a aldeia do 
Garças em moldes tradicionais. 

Outro movimento migratório registrado ocorreu em 1984, quando um grupo 
de aproximadamente 3 7 Bororo deslocou-se do Perigara para o antigo retiro da 
Colônia Teresa Cristina e lá fundaram a aldeia Piebaga. Este fato veio pôr fim a 
uma rixa tradicional entre os UtuguKuri (Perigarenses) e os Toritadawugue 
{Córrego Grandense) e garantir a proteção desta área da reserva Teresa Cristina, 
culminando com a reintegração de posse, cm 1994, de uma área invadida por 
fazenda. 

SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPUIAÇÃO BORORO 

Esta parte do diagnóstico tem o objetivo de levantar as informações existentes 
(registradas ou não) sobre a saúde Bororo, sistematizando-as de modo a viabilizar a 
construção de "indicadores de saúde". A partir destes indicadores torna-se possível o 
planejamento de ações e atividades que se farão necessárias, dados os impactos que a 
Hidrovia Araguaia - Tocantins poderá acarretar nesta porção do território Bororo. 

A análise parte de uma avaliação geral da situação de saúde dos Bororo da 
bacia do rio Araguaia, destacando os coeficientes de morbídade e mortalidade. A 
análise da assistência da Funai e dos programas de saúde governamentais 
propositadamente é feita no item Condições de Vida. 

As informações que fundamentam esta análise compreendem os dados obtidos 
em relatórios de saúde bimensais [janeiro-abril/P Z) e anuais ( 1995 e 1996), 
produzidos pela ADR Barra do Garças , bem como informações coletadas nas 
entrevistas realizadas nas áreas indígenas Mcruri e Sangradouro junto aos agentes 
(chefe de posto, atendentes de enfermagem.,professores,missionários) e lideranças 
das aldeias. 

O principal problema da análise dos dados secundários fornecidos pelos 
relatórios anuais é o fato de que não há separação no registro das ocorrências das 
diferentes etnias assistidas pelo setor de saúde da ADR Barra do Garças. Este fato 
impossibilita distinguir questões próprias dos Bororo, em termos quantitativos e 
qualitativos, uma vez que os Xavante representam 90% da população sob assistência 
desta administração da Funai. Entretanto esta crítica não vem desmerecer a alta 
qualidade dos relatórios, cujas observações e conclusões apresentam importantes 
contribuições para a análise da situação de saúde das populações indígenas dessa 
porção da bacia do rio Araguaia. 
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4. 5.1 - Morbídade - A morbidadc foi levantada por consulta aos relatórios de 1995 e 1996 e por 
informações obtidas nas áreas indígenas junto aos agentes da Funai e da Missão 
Sa1esiana (chefes de rosto, professores, administradores) e monitores indígenas de 
saúde. 

A análise das inf armações qualitativas e quantitativas indicam que o padrão de 
morbidade Bororo {: relativamente constante e reflete principalmente a precariedade 
das condições cm qur vive a população. A grande maioria dos agravos se constitui 
de doenças inf ectoparasitárias e doenças ligadas ao saneamento e aos hábitos de 
higiene . Já se percebe também, comparando-se com a série histórica (90, 91, 92) das 
informações gerais da saúde da população indígena de Mato Grosso 3, que está 
ocorrendo um aumento na detecção de problemas ligados ao envelhecimento e ao 
modo de vida - problemas cardiovasculares, neurológicos, reumáticos e diabetes. 

As doenças classificadas no grupo IRA (Infecções Respiratórias Agudas) 
apresentam um índice de agravo que chama a atenção. Esta situação reflete 
principalmente as deficiências biológicas adquiridas ao longo do contato histórico, 
isto é, a grande incidência de tuberculose pulmonar aliada aos hábitos e costumes 
Bororo é considerada a causa principal da extinção de muitas aldeias ao longo deste 
século. 

As doenças respiratórias perpetuam-se, por um lado, devido à precariedade da 
assistência médica nas últimas décadas e, por outro, pela dificuldade de 
desenvolvimento de um tratamento completo dado o alto índice de alcoolismo entre 
o grupo. Neste caso, instalou-se nessa população o cfrculo vicioso: alcoolismo - 
desnutrição - tuberculose/IRA, que vem solapando as resistências orgânicas do 
grupo. Contribuem, também, os hábitos e costumes da população no uso de 
lamparinas a querosene, o uso de fogueiras dentro da casa, o consumo coletivo do 
mate e outros hábitos que propiciam o contágio entre os não-infectados. 

Este perfil nosológico da população Bororo é mais ameno na Área Indígena 
Meruri devido principalmente à qualidade dos serviços de saúde ali desenvolvidos 
pela Missão Salesíana. Entretanto, na Área Indígena Sangradouro, o número 
expressivo de casos de tuberculose notificados em 1995, entre os 'Xavante, causa 
apreensão com relação ao grupo Bororo ali residente e indica a necessidade de ações 
de curto prazo. r 

Ressalte-se que a questão do alcoolismo entre os Bororo é anterior ao processo 
da ocupação de suas terras pelas fazendas, a partir da década de 60. 

Em 1888, K. Von de Steiner já apontava a prática dos vícios de alcoolismo e 
prostituição estimulados pela administração das colônias militares,' prevendo assim 
o desastre desta prática indigenista e os efeitos deletérios para a cultura Bororo. 

Vários outros etnólogos (Saake, 1953; Montenegro, 1963, Crocker, 1967; 
Viertler, 1982), deixaram impressões sobre o problema em destaque, mas o trabalho 
mais ilustrativo é de Muccilo, R. (1978), por conter informações específicas sobre o 
problema e por colocar a questão dentro de um contexto psicossocial; sem dúvida 
iniciado com o processo de redução do território tradicional e superdírnencionado, 
no caso de Teresa Cristina, pelo fracionamento da área e a paulatina destruição do 
recurso sócio-cultural da comunidade. 

3 Diagnóstico da situação de saúde da população indígena do Mato Grosso Quadro li, pàg. 4., F.\:S/Prodtagro/1994. 
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Na Área Indígena Merurí e entre os Bororo de Sangradouro, a questão do 
alcoolismo é também preocupante. Os autores do relatório de 1995 afirmam que se 
o alcoolismo fizesse parte dos atendimentos médicos, seria facilmente verificado que 
é o maior problema de saúde da população Bororo. 

O segundo grupo de agravos (diarréia, verminose, dermatose) refere-se às 
doenças típicas da falta de saneamento e hábitos higiênicos. Neste caso, o padrão 
cultural é o fator determinante, destacando-se o consumo de água de fontes e rios 
contaminados, a contaminação do solo nas imediações das casas pelas fezes 
humanas e de animais (principalmente dos cachorros), a ausência de hábitos 
higiênicos no trato das roupas e utensílios usados na alimentação, a relação de 
contato íntimo com os cachorros doentes (verminose e sarnas) e o hábito de deixar 
as crianças em contato direto com a terra do chão. 

Algumas doenças predominantes vêm refletir muitas vezes as condições 
próprias do meio ambiente, onde se destacam as dermatoses, a lechimaniose e as 
conjuntivites. Outras indicam mudanças alimentares, no caso das diabetes, 
hipertensão ( 20% da população) e problemas gastrointestinais e é possível que as 
doenças classificadas como neuropsiquiátricas tenham profundas relações com o 
alcoolismo e traumas psicológicos adquiridos nas épocas violentas do contato. 

A distribuição dos agravos também é influenciada pelo grupo etário 
considerado, sendo que, de modo geral, pode-se dizer que alguns problemas 
respiratórios e as diarréias são os agravos que mais acometem as crianças menores 
de um ano. À faixa de um a cinco anos associam-se os problemas respiratórios, as 
verminoses e os problemas de pele. A partir dos cinco anos é que surgem com mais 
freqüência os problemas gêniturinários, os problemas cardiocirculatórios, 
reumatológicos e os acidentes e traumatismos. 

Com relação aos problemas geniturinários, principalmente entre mulheres a 
partir dos 1 O anos, deve-se levar em conta, além dos hábitos higiênicos, a prática 
sexual Bororo e sua liberalidade. Há poucas informações sobre doenças venéreas, 
mas há dados impressionantes sobre a alta incidência de infecções bacteriológicas, 
caracterizadas pelos problemas inflamatórios detectados em lâminas coletadas pelo 
programa de prevenção e controle do câncer ginecológico. 

Não existe caso de AIDS entre os Bororo, mas causa apreensão a incidência de 
doenças sexualmente transmitidas, a liberdade sexual entre os Bororo e o contato 
sexual na cidade, o que vem caracterizar um comportamento sexual de risco. 

Mortalidade 
No item relativo à demografia Bororo, o coeficiente de mortalidade geral 

obtido nas informações censitárias disponíveis é de 0,85%, o que caracteriza urna 
baixa taxa de mortalidade anual. 

As informações dos relatórios anuais de 1995 e 1996 e as coletadas em campo, 
para o ano de 1997, são precárias para uma análise do coeficiente de mortalidade do 
grupo Bororo. Os dados indicam um montante de 13 mortes, sendo que 53% dos 
óbitos não apresentam a "causa mortis". As informações disponíveis indicam que as 
razões de mortalidade proporcional por idade e por causa são aquelas referidas 
enquanto morbidade, ou seja, na faixa de O a 4 anos ( 33% ) as causas são doenças 
do grupo IRA e GECA; e na faixa de 50 anos e mais ( 50% ), são doenças 
cardiovasculares e outras não notificadas 

Nos estudos realizados por Serpa ( 1995), na bacia do rio São Lourenço, as 
razões de mortaJidade são também relacionadas às doenças do grupo JRA e GECA. 
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Desta forma, baseando-se nos índices de Swaroop & Uemura (1957) e na curva de 
Moraes ( 19 59 l. o autor afirma que os Bororo apresentam como razão de 
mortalidade proporcional um índice de 70% que, segundo o indicador Swaroop e 
Uemura, denota uma condição regular de saúde. Já com relação à proporção de 
óbito por idade, a curva de Moraes vem classificar os Bororo no Tipo Ill. o que 
denota também um nível de saúde regular. 

Portanto, considerando os quadros disponíveis da morbidade e da mortalidade 
dos Bororo da bacia do rio Araguaia, pode-se concluir que, tal como afirma Serpa 
(1995) para os Bororo da bacia do rio São Lourenço, a situação de saúde da 
população Bororo na ADR Barra do Garças é precária quando comparada aos 
padrões gerais da população regional, já que a maior parte dos problemas de saúde 
(e causas de óbito) encontra-se no grupo das doenças evitáveis com medidas de 
atenção primária à saúde, cuidados básicos de saúde e melhoria das condições de 
higiene, saneamento, moradia e alimentação. Assim, o grupo Bororo situa-se num 
estágio inicial da transição epidemiológica onde a minoria chega a viver para ter a 
chance de ser acometida pelas doenças crônico-degenerativas. 

- 
·,.; 

5 MODO DE VIDA E USO DOS 
NATURAIS 

RECURSOS 

5.1 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE 

Na literatura etnográfica do Brasil, os índios Bororo receberam, desde Lévi 
Strauss, um destaque especial devido à sua organização social extremamente 
complexa. Na classificação tipológica das culturas indígenas sul-americanas, 
proposta por Stcward ( 1946/50), os Bororo são considerados como uma das 
sociedades "marginais" que habitam o cerrado brasileiro. Esta classificação inclui 
várias sociedades tribais do Planalto Central Brasileiro pertencentes ao grupo 
lingüístico Macro-Gê (Xavante, Xerente, Ericbatsa, Suyá, KreertAkarore, Kayapó, 
Apinayé, Krahó, Krikati, Gaviões e outras) e que preenchem as seguintes 
características culturais: 

• ciclo anual caracterizado pela sazonalidade, alternância entre atividades de caça, 
pesca e coleta numa época do ano, e horticultura em áreas ribeirinhas, na outra 
parte do ano; 

• forma circular da aldeia: 

• grupos domésticos baseados em fanu1ias extensas uxorilocais: 

• existência de metades e intrincada vida cerimonial e de grupos baseados na idade 
e na transmissão de nomes; 

• aldeias tradicionalmente grandes quando comparadas com as das sociedades da 
"floresta tropical". · 
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5.1.1 Aspectos Básicos 
A unidade política é a aldeia (Boe Ewa), idealmente construída em terreno 

ligeiramente inclinado para oeste, próximo a um curso d'água e formada por um 
conjunto de casas dispostas em círculo, tendo no centro uma casa central, a casa 
dos-homens, denominada de Bai Mana Gejewú (Baito). Ao lado oeste do Baito 
encontra-se a praça cerimonial, o "Bororo". Ali se realizam os cantos e danças por 
ocasião de uma caça ou pesca, benzimento da colheita e da caça, nominação de 
crianças, os enterros primários e grande parte das cerimônias ligadas ao ciclo 
funerário. 

A organização espacío-socíal é elaborada da seguinte forma: a aldeia é formada. 
por duas metades - os Exerse e os Tugarége, cada uma subdividida em quatro clãs 
principais. À metade Exerse pertence: os Baado Jebáge Cobugiwu ("os construtores da 
aldeia à leste"), os Bokod6ri Exeree ("os tatus-canastras"), os Kie ("as antas") e os 
Baado Jebáge Cebegiwu ("os construtores da aldeia à oeste"). À metade Tugarége 
pertence: os lwagudo-doque ("as gralhas"), os Aróroe ("as larvas"), os Apiboréque {"os 
donos do acurí) e os Páiwoe (os bugios). 

Os clãs estão subdivididos em diversas categorias de nomes, expressos pelos 
diversos títulos identificados com grandes chefes do passado mítico ou da 
atualidade. Cada subclã ou Iedaga tem a primazia sobre certas parte do patrimônio 
ciânico (animais, espíritos, danças, técnicas de fabricação de certos objetos, enfeites, 
motivos decorativos, pinturas faciais e corporais, diversas espécies de cerimoniais, 
mitos, títulos honoríficos), o que determina uma hierarquia de prestígio diferencial 
dentro de cada clã (vide ilustração a seguir). 

Figura 5 .1.1.1 - Modelo clássico da aldeia Bororo com as divisões em 
duas metades exógamas e clénices com os grandes heróis e chefes de 
cada clã. (Adaptação: Viertler, 1978). 
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5.1.2 

5.1.3 

Prestígio e Poder 
Ao nível tribal há também uma hierarquia de prestígio diferencial entre os 

clãs, que se expressa, por exemplo, na tendência tradicional em recrutar os chefes - 
Boe e-lmejeraque - entre os membros de dois clãs considerados superiores: os Baado 
Jéba Cobugiwu e os Baado Jéba Cebegiwu. 

As alianças matrimoniais são idealmente estabelecidas pela exogamia entre as 
metades, entre clãs e subclãs específicos, formando uma teia de relações de 
casamentos preferenciais entre determinadas choupanas da aldeia, espacialmente 
traçada pelos caminhos - Utawara - que ligam as choupanas ao Bei Mana Gejewu, 
que se caracteriza pela inversão das metades (os homens Exeree ocupam o lado das 
casas das mulheres Tugeréque e os homens Tugeréque ocupam o lado das casas das 
mulheres Exerae), vêm configurar urna característica particular da sociedade Bororo. 
Assim, os Bororo se caracterizam por um sistema de descendência matrilinear e 
residência pós-matrimonial preferencialmente uxorilocal, para os homens, e 
matrilocal para as mulheres. O que, em última instância, vem determinar uma 
terminologia de parentesco muito similar a do tipo Crow Omaha (cf. Crocker, 
1967). 

Na estrutura tribal tradicional, a integridade da aldeia é garantida pela 
existência de três poderes fundamentais: Bóe Eslmejér«, o chefe da guerra e da aldeia; 
Bári, o xamã dos espíritos; e o Aróe Et-Awára Áre, o xamã das almas. 

O poder do Boé E-Jmejéra advém do consenso da comunidade com relação às 
suas qualidades de chefe tais corno: a descendência matrilinear, a generosidade, a 
habilidade no trato de seus súditos, a modéstia, a boa oratória e o conhecimento das 
tradições. 

O poder do Bári e do Ar6e Et-Awara Are advém do contato individual com o 
sobrenatural. No caso do Béri, a revelação se dá pelo encontro do Bópe (senhor da 
natureza) e, no caso do Aróe Et-Awára Áre, pelo ato de beijar o monstro Aije (cf. 
Viertler, 1982.: 462). 

Ritos e Cerimônias 
Os Bororo têm uma intensa vida cerimonial, muitas cerimônias são 

consideradas "mori", por significar "recompensa" por um favor recebido ou 
"vingança" pela morte de alguém. 

As principais cerimônias Bororo são: o funeral, a imposição do nome às 
crianças, a perfuração dos lóbulos das orelhas e do lábio inferior, a festa do milho 
novo, a preparação para a caçada ou a pescaria, as festas do couro da onça, do 
gavião real e do matador da onça (cf. Bordignon, 1994). 

Dentre as cerimônias Bororo, o funeral merece destaque , uma vez que vem 
assumindo na atualidade, tal como afirma Viertler (1982: 586), uma estratégia de 
adaptação e/ou reação ampla e flexível desenvolvida pelos Bororo, a fim de propiciar 
a coesão interna das aldeias ante o momento atual do contato interétnico. 
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O funeral é o mais longo de todos os rituais da sociedade Bororo, podendo 
durar até três meses, contados a partir da morte do indivíduo até o enterro 
secundário. O morto é enterrado no centro da aldeia ("Bororo"}, numa cova rasa que 
é diariamente aguada para acelerar o processo de decomposição da carne. Um mês 
depois, os ossos são desenterrados, lavados e, uma vez ornamentados, são 
depositados num cesto de palha enfeitado e enterrados definitivamente numa "baía" 
ou no campo. Estas atividades são permeadas por uma sucessão de cantos, danças, 
caça, pesca, refeições coletivas e representações cerimoniais. 

O ciclo funerário é também um importante momento de transmissão de 
conhecimentos da cultura onde os velhos ensinam os mais novos, possibilitando a 
socialização dos jovens nas práticas e valores específicos desta sociedade. 

"A morte de um indivíduo implica na perda de um membro da sociedade dos 
vivos, que deve reorganizar-se. Um indivíduo determinado é escolhido para lembrar 
e representar aquele que morreu. Assim, como o corpo do morto desaparece, 
também a casa em que ele morava será destruída, por ocasião da sua morte. 
Entretanto, a identidade social do morto não se perde, pois é recuperada pelo seu 
representante, e no espaço em que se encontrava a sua casa, nova habitação será 
construída. É desta forma que os Bororo efetuam a transição daqueles que deixam a 
sociedade dos vivos para entrarem na sociedade dos mortos" (Araújo et slli, 198 7). 

O 'representante do morto não está só, para ele foram também escolhidos um 
"pai" e uma "mãe", rituais que dependerão vitalíciamente da caça por ele ofertada e 
da qual receberá uma parte cozida. Esta aliança baseada na prestação alimentar 
cerimonial se amplia caso este representante cace uma onça, vingando a morte 
daquele indivíduo. Cria-se a partir da entrega do couro desta onça, para a parentela 
enlutada, o que os Bororo denominam de "pensão" (Uororéboe). Esta pensão é 
vitalícia, e, sempre que o morto é lembrado nas cerimônias denominadas "banquete 
das almas", sua parentela tem a obrigação de lhe oferecer alimentação. 

A complexidade e a importância do funeral Bororo são sintetizadas por 
Caiuby Novaes (1993 ), assim : - 

"Não consigo deixar de ver o funeral Bororo como um ritual em que a 
sociedade não só reorganiza a sociedade dos vivos como recria o próprio sentido da 
vida. O funeral é, para os Bororo, um momento de socialização, em que os mais 
velhos se dedicam a passar, às gerações mais jovens, mitos, cantos, danças, os 
segredos da confecção de objetos e demais aspectos da elaborada cultura Bororo. É 
um ritual através do qual a sociedade dos vivos se reorganiza e cria novos vínculos 
entre seus membros, através do intricado sistema de parentesco ritual que eles 
elaboraram. É a fase em que são suspensas as atividades de subsistência 
introduzidas com o contato (principalmente a agricultura mecanizada) e que se 
volta às caçadas e pescarias coletivas, às atividades de subsistência, que, neste 
contexto ritual, têm uma enorme importância. É através do funeral que a sociedade 
Bororo reconhece, formalmente, seus novos membros: os rituais de iniciação 
masculina são sempre realizados durante o longo período, de até três meses, que 
pode durar todo o ciclo funerário. Sem os funerais, a sociedade Bororo, 
paradoxalmente, não poderia se reproduzir enquanto tal, permitindo que todos os 
seus mortos (lembrados nestes momentos por seus representantes vivos} se 
encontrem com a sociedade dos seus vivos. Para os Bororo, é, literalmente, a morte 
que recria a vida e, assim, toda a possibilidade de reprodução da vida social" 
(Caiuby Novaes, 1993: 92-93). 
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5.1.4 Organização Política e Territorialidade 

Em termos da organização política, as aldeias Bororo mantêm sua autonomia 
e apresentam sit uaçõcs próprias que são resultados das dif crentes soluções 
derivadas ao longo do processo histórico do contato. 

Nas aldeias da bacia do do São Lourenço, a organização política ainda se 
orienta de forma tradicional, onde o poder se estrutura sob a figura do Boe E 
Imejera, o "capitão", geralmente recrutado entre os membros dos clã de maior 
prestígio. Essa é a situação das aldeias de Tadarimana e Córrego Grande, onde se 
concentra a maioria da população desse ramo Bororo. Nas outras aldeias, Perigara, 
Piebaga, Paulista. Praião e Pobore, a estrutura parece seguir a orientação 
tradicional. Entretanto, outros fatores, como as características do agrupamento, o 
número de habitantes, a origem da "aldeia", a não-celebração do funeral, etc., vêm 
determinar situações diferenciadas que muitas vezes descaracterizam a própria 
definição de aldeia no sentido tradicional Bororo. 

Nos três agrupamentos Bororo da bacia do rio Araguaia, a organização 
política apresenta situações particulares. Na -aldeia do Sangradouro, observa-se 
recentemente seu reconhecimento enquanto unidade política pelas outras aldeias da 
região, a partir do processo de resgate cultural consolidado com a celebração de um 
grande "batizado" tradicional de vários indivíduos, na maioria de crianças. Este fato 
vem contribuindo para a afirmação dessa aldeia Bororo em terras da Missão 
Salesiana, enquanto unidade política, conferindo-lhe o status de aldeia participante 
na organização política do movimento reivindicatório Bororo. 

A aldeia do Carças, que se formou no final da década de 70 , por urna facção 
da aldeia de Meruri. é um exemplo de resistência cultural. Ao contrário do Meruri, 
nesta aldeia todas as casas são de palha e estão dispostas num círculo , tal como no 
modelo tradicional. Sua autonomia política advém, portanto, de sua independência 
da interferência salcsiana e na consolidação de funerais tradicionais, muitos deles de 
moradores da aldeia Mcruri. 

A aldeia l\lcruri, onde o processo de contato, mais precisamente a ação 
missionária , criou uma profunda mudança na morfologia da aldeia. a situação da 
autonomia política vem sendo consolidada a partir da luta pela terra e pela crescente 
recuperação da tradição. 

Na aldeia do Meruri , os Bororo moram em casa de alvenaria alinhadas em 
duas ruas, de modo a formar um L. Essa situação criada pelos salesianos procurava 
mudar a própria concepção de sociedade estruturada pela disposição circular das 
casas. Este tipo de interferência contribuiu, muitas vezes, para desequilibrar a 
autonomia política dos rnerurenses, mas a luta pela terra 'e o processo de 
autodeterminação vieram suplantá-la, a ponto de que, mesmo morando numa 
aldeia com casas dispostas em ruas, a orientação tradicional da relações sociais 
manteve-se presente. 

O aspecto político mais relevante da aldeia Meruri é a forma de sua 
representação política atual. O cacique é escolhido por eleição direta e pela maioria 
relativa dos votos dos maiores de 16 anos. O mandato é anual e a reeleição é sempre 
possível . No cenário político detectam-se três facções que se revezam no poder, 
muitas vezes através de acordos, rearranjos e alianças. Há uma tênue orientação de 
moldes tradicionais na escolha dos candidatos ao posto de cacique, entretanto, é 
clara a separação da representação política com a representação tribal tradicional , 
onde muitas vezes o político se confundia com o cerimonial ( religioso). 
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Em termos da relações sociais, políticas e cerimoniais entre as aldeias Bororo, 
chama a atenção a relação simbiorica entre as aldeias Meruri e Garças . A aldeia 
Meruri apresenta-se como uma solução estratégica em termos de recursos infra 
estruturais ( transporte, educação, saúde), e a aldeia do Garças, como uma base de 
apoio cultural. Essa complernentariedade levou à criação de uma associação de 
moradores denominada de CIBAE, objetivando o desenvolvimento de proietos 
comunitários independentes da orientação da Missão Salesiana. Apesar da 
presidência dessa associação estar vinculada ao cacique eleito na aldeia Meruri, os 
outros cargos de direção são repartidos de forma a garantir a igualdade e a 
representação da aldeia do Garças. 

A relação da aldeia do Sangradouro com as aldeias Meruri e Garças é 
estratégica, tanto em termos políticos como sociais, pois muitas vezes assume o 
papel de área de refúgio para famílias que estejam vivendo algum tipo de tensão em 
sua aldeia de origem. 

A relação das aldeias da bacia do rio Araguaia com as aldeias da bacia do rio 
São Lourenço são principalmente relações políticas visando a defesa dos interesses do 
povo Bororo, como, por exemplo, as questões atuais criadas pela Ferranorte, pela 
Hidrovia Paraguai-Paraná etc.. Além do mais, observa-se, atualmente, uma 
profunda relação de dependência e intercâmbio cultural entre a aldeia do Garças e a 
aldeia de Córrego Grande, tendo em vista os trabalhos cerimoniais do funeral 
tradicional Bororo. 

EXPLORAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

As Atividades dos Bororo 
Apesar das transformações acarretadas pelo processo histórico de contato 

ínterétnico, em termos gerais, o sistema econômico Bororo se caracteriza, ainda 
hoje, pela combinação das atividades de coleta, de caça, de pesca e de agricultura. 
Estas atividades são organizadas dentro de um ciclo anual de produção no qual a 
mobilização da energia dos produtores segue as determinações do meio ambiente. 

Desde os anos 70, algumas alterações no sistema econômico Bororo vêm sendo 
observadas, devido, principalmente, às orientações da política indigenista oficial. 
Assim, o desenvolvimento de grandes projetos agropecuários comunitários, a 
aposentadoria de muitos velhos, o emprego de mão-de-obra indígena nos quadros 
da Funai e a intensificação da produção e venda de artesanato são fatores que vêm 
pouco a pouco minando a ordem econômica tradicional e criando um sistema 
econômico misto. A venda de mercadorias e a renda do trabalho assalariado e das 
aposentadorias são realidades presentes em quase todas as aldeias, gerando conflitos 
e indicando novos rumos para essa população. 

O sistema econômico Bororo se define, portanto, como um modo de produção 
doméstico, onde a produção está organizada principalmente pelas famílias e para as 
famílias, mesmo que não seja sempre realizada como uma atividade doméstica. 

Na atividade agrícola, a família é a célula produtiva que satisfaz à divisão 
sexual do trabalho. A produção da roça é uma atividade doméstica, e as relações 
entre marido e mulher, pai e filho são relações de produção. Esta célula produtiva é 
um grupo de cooperação permanente, tanto em nível da produção, quanto em nível 
do consumo do produto do trabalho. 
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Nas atividades de caça, pesca e coleta, individuais ou coletivas, a relação de 
produção segue os mesmos níveis estabelecidos pela organização da produção 
agrícola. A distribuição do produto destas atividades está submetida tanto às 
relações que prevalecem entre os membros da célula produtiva quanto às relações 
que prevalecem entre os grupos domésticos, no contexto das prestações rituais do 
alimento.Em síntese, na economia Bororo a circulação do produto do trabalho está 
integrada sob duas formas: a reciprocidade e a redistribuição. A reciprocidade dirige 
a cooperação econômica entre a célula produtiva e a comunidade. A redistribuição se 
apresenta como a forma de integração econômica tanto no seio da célula produtiva, 
na forma de compensação de energia despendida, quanto na relação dos grupos 
domésticos, na forma de prestação ritual de alimentos (Uorororé Bóe), cujas regras 
são instituídas pelas alianças vicárias celebradas nas cerimônias do funeral Bororo. 

Por sua vez, essas atividades que os Bororo desenvolvem em seu território têm 
por base o conhecimento da natureza, suas potencialidades e restrições.São portanto 
as implicações ecológicas do seu habitat que vêm configurar um ciclo anual de 
exploração do meio ambiente e que indicam inclusive as transformações ocorridas 
ao longo do contato interétnico. Desta forma, é apresentado a seguir, 
sumariamente, o conhecimento empírico que os Bororo detêm sobre o meio 
ambiente e, na seqüência, as práticas tendo em vista sua subsistência. 

Por último, usando recursos cartográficos e tabelas é espacializada a situação 
atual do uso e ocupação do território da área indígena Meruri, onde estão 
localizadas as aldeias Meruri e do Garças. 

5.2.2 O Conhecimento da Natureza 
Estudos recentes têm enfatizado o conhecimento considerável sobre a 

percepção indígena das divisões "naturais" nos mundos biológicos e nas relações 
planta-animal-homem, dentro de cada divisão. Neste campo de estudo, denominado 
etnoecologia, procura-se entender estes conhecimentos definidos por categorias 
ecológicas não isoladas e, também, tratar com as percepções de inter-relações entre 
as divisões "naturais". 

É neste contexto que os dados obtidos junto aos Bororo da bacia do rio 
Araguaia serão apresentados. Buscar-se-á enfatizar o conhecimento do meio 
ambiente da Área Indígena Meruri, com o interesse voltado para as implicações que 
ocorrerão com a instalação da Hidrovia Araguaia-Tocantins , principalmente pela 
pressão que exercerá sobre as áreas de uso e exploração dos Bororo. 

Os Bororo vêem seu meio ambiente terrestre numa ampla série de "zonas 
ecológicas" e "subzonas". As três principais divisões são: Bôku (cerrados), Boe Éna 
J'aka (transição mata/cerrado) e ltúrs: (mata). Há, entretanto, subdivisões maiores 
dentro de cada zona e várias diferenciações que estão indicadas na tabela nº 7 
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1 QUADRO 5.2.2.1 - PRINCIPAIS ZONAS E SUBZONAS ECOLÓGICAS 

RECONHECIDAS PELOS BORORO 

r· 

Zonas Ecológico.ç SubZom1s Erolól!'icils 
-Boe Gui!!ildu ou Bve Gui.guduri (cerrado com capim baixo. beira de brejo). 
-Boe kl~uedo (áreas estéreis dos cerrados) 
-Bóku reerrado e campos cerrados - vegetação climaxt. 

Bóku -Bt5ku Rugudo (cerrado limpo) 
(Cerrados cm geral) -tpoguru Tóru ou Dokodiwo Kurodure Bve (cerrado com arvores bem desenvolvidas, sem 

vegetação rasteira - "cerrado que não f sujo") 
-Kiàóreu (cerrado com capim alto, cerrado fechado e sujo, concentração dr capim navalha e 
tucum-mirim) 

Boe f.na J a ka -soe Jipá (beira da mata ou do campo) 
(Transição mata-cerrado) -Boe Kú Miki (várzea entre uma cabeceira e o cerrado - Bóku molhado) 

-K.iiarewo (cerrado, meio mata. muito sujo) 
- Boe ena boru ( parte limpa entre dois carrões de mata> 
-Boe Ak.lri (mata à beira das cabeceiras ou nas vãrzeas) 
-Bo« Ban,gu-J (clareira da mata. área de cipoal e espinhos! 
-8<.Je én« horu (mata sobre um espigão) 

ltúra -Boe ep« Codu tcapocira de roçai 
(Mata em geralí -Bue úlo Kajeje1n1 1 mata na encosta Ud serra 1 

-1/úr.1 ,llmr.ie unata alta. clíruaxj 
-IIU!!IJru lmata de palmcrras. cabeceiras) 
- ,1.1,irido guru I hur itizal) 

-Tóri ina Tum I mata na sumidade da serra 1 

r: 
r> 

fonte: Serpa - 19$8 ( Adaptado pJrd ..t Arca Indigcna Merurü. 

(' 

Num sentido mais amplo, este reconhecimento de zonas ecológicas específicas 
veio contribuir para a autodenominação dos vários grupos Bororo, que num 
passado recente se distribuíam num grande território de ocupação (veja classificação 
dos Bororo Orientais). 

Cada zona ecológica está associada com plantas e animais específicos. 
Conhecendo o comportamento animal, o Bororo sabe quais as plantas associadas a 
cada espécie. Algumas plantas estão também associadas a certos tipos de so1o. 
Observa-se que cada zona ecológica é um sistema integrado de interações entre 
plantas, animais, terra e homem. 

O quadro 5.2.2.2 sumariza as relações sistêmicas selecionadas nas três 
principais zonas ecológicas. Estas relações levam os Bororo a selecionarem terras 
agrícolas e os tipos de cultivas mais adaptados, como também formular estratégias 
de caça e coleta, baseando-se nas épocas de frutificação e caída das frutas, que 
atraem a caça. 

O Bororo distingue quatro tipos principais de solos: Moto (terra), Roto (barro), 
Kugsru (areia) e Noeri (tabatinga). Cada tipo apresenta diferentes gradações em 
termos de cor, textura e mistura. Observam que os quatro tipos principais podem 
ser encontrados em misturas homogêneas ou em camadas diferenciais, que 
caracterizam situações particulares de formação dos solos da região. 

A cada tipo ou subtipo de solo está associado uma ou mais zonas ou subzonas 
ecológicas, e esta relação vai determinar o tipo de planta que será cultivada na área 
de roça. 

r 

(' 

,.. 

r: 

r>. 

r: 
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Solo Sub Tipo-, Ecozonas Planta propícia para 
cultivo 

Moto -Moto Rcmao Ilóku. Itura ' A G. D, C. r. B, E. 1 
-Mot11 Corcu !tum~ J\, D. E 
-Moto Kuj.ii.:ur, u Kiaoréu E,G 
-Moto hlf.!Júur,·u Bociaguedo (não nasc e nada) 
-Moto Corcu - ll.111,1!,!ur.:·u + 
Kiaaduréu Kiaoréu n 

Roto -Roto Rt"m.10 Bue Akari A. D, E. G. C 
-Rótaowudr Bor Baruawa C. G 

Kugaru -Kugaru Boe Kú Méki B 

-Noari' Pagarogo Uta, ltúra, A. H 
-Moto 11.u~.iru Kiaoréu. tagu-Curu 1, ltúra/Bóku, 

Pagarogo llta :\ O, r. E. 1\ 
Mistura -Moto Rót u tt úra C. G 

-Moto Ol..n1 1'u):,!ru kaldo llokodil,·o Kuroduc ll<)l', lpoguru 13. 1, li. o. r 
Toru" 

- 
-Moto Okoi Rolu h,lld,i AE 
-Róto h.u.:.iru \l,•l,• Kiaoréu" C,G 

-Kugaru R.'>tl> l'Jgaro~o Llta. ll~ururc:hn•·: :\ e. F, G. E 13, D 
Kniarêu 

QUADRO 5.2.2.2 - RELAÇÕES ENTRE S0LO-P1Ah1TA-ÁREA DE CULTIVO 
NAS PRINCIPAIS ECOZONAS 

....,,· 

Fonte: Serpa. 1988 (,\daptallo p.irJ .1 .ir, .1 md1~,·na /\\cruril. 

Siglas: A.: arroz; B: batatas e carás; C: cana-de-açúcar; D: milho; E: mandioca; 
F: feijão; G: banana: H: cítricos; I: melancia. 

Notas: (1 J associa-se: angico, kuiada I, Jukoréu ergo. Babaçu: (2) associa-se: 
Piúva, Cedro, :'\oakodo í: (3) associa-se: Taboca, Bacuri, Angico, Kuiada f, carne de 
vaca, Saúva, Iciiào crú, Abobreira. Jangada, Mutamba, Angico Branco, Tucum e 
Tucum Mirim; (4l associa-se: Pequi, Fruta de Veado, Joko Kuietái, Coqueirinho do 
Cerrado, Coqucirinho para vassoura, Bocaiuva, Taro, Boca Boa, Porekareú, Caju do 
Cerrado, Olho de Boi, Burdão: (5) associa-se: Noari - barro para uso cerimonial; (6) 
associa-se: Capim, Tucum Mirim. Capim Navalha; (7) associa-se: Piruxinga, Apido, 
Tugure ito, Bokor éu Uoweiga, Nonogo à Boareu, Parori í, Burudu ,. 

Está bem documentada nas obras dos salesianos (Enciclopédias I e II), como 
também no estudo de Hartmann (1967) sobre a classificação etnobotãnica, a grande 
variedade de espécies vegetais e animais conhecida pelos Bororo. Entretanto, o 
caráter inventorial de tais estudos diz muito pouco sobre a percepção destes recursos 
naturais no ambiente de exploração. 

Os Bororo observam que dentro de cada zona ecológica específica há um 
extensivo e variado inventário de recursos naturais utilizáveis. A partir de sua 
percepção do ambiente, podem-se distinguir as categorias a seguir. 

Plantas Selvagens 

Hartmann ( 196 7) constata que o Bororo divide o mundo vegetal em duas 
grandes categorias. Uma refere-se exclusivamente às palmeiras, que recebem a 
designação genérica de íto: a outra inclui todas as demais plantas, subdivididas 
segundo as formas cm que se apresentam: f (árvore), lpo (árvore do cerrado), lka e 
lwára (arbustos), Ikurédu (cipós) e Iwo (canas e taquaras). Além do mais, afirma 
Hartrnann que a partícula l, comum às denominações das duas categorias, parece 
indicar o substrato vegetal de ambas (1967: 25). 
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- 7\rrolam-se mais de 400 plantas na Enciclopédia Bororo, VoL 1, que .são 

utilizadas como alimentos (frutas, cocos, tubérculos e cerne), vegetais medicinais, 
matéria-prima para pintura somática, artesanato, iscas e lenha. Um inventário de 
plantas selvagens utilizadas pelos Bororo pode ser encontrado em anexo. A 
organização destes dados em termos da localização da planta nas diferentes zonas 
ecológicas e dos diferentes usos pelos Bororo levou à produção do quadro 5 .2.2.3. 

QUADRO 5 .2.2.3 - LOCALIZAÇÃO E USO DAS 1 71 ESPÉCIES VEGETAIS 
ARROLADAS PELOS BORORO 

- Uso 

Ecozona ~"' de plantas Aíímentação Variados 
A B e total [) E F G H total 

Bóku 47 27,5 % 13 4 o 26 --- 12 1J 1 1 27 

Boe tna J'aka 9 5,3 % 3 2 4 9 --- 1 4 ----- --- 5 

Jtúra 11.5 67,2% 11 14 32 57 7 10 53 5 2 17 
Total . 171 100 % 27 20 45 92 7 23 70 6 3 109 

Fonte: Serpa, 1988. ( Adaptado para a área lndigena Meruri). 

,,-. 

Siglas: uso na alimentação: A: frutas; B: bebidas; C: farinhas, mingaus, 
assados e palmitos; uso variado: D: pintura e ornamentação corporal; E: 
farmacopéia, fumos, canapé e defumadores; F: artesanato (madeira, embiras, folhas, 
sementes, resinas); G: lenha; H: isca para caça e pesca . 

. A tabela acima indica que das 171 plantas arroladas, 67,2% são da ltúra, 
27,5% do Bóku e 5,3% das áreas de transição. Com relação ao uso, nota-se que, das 
171 plantas, 46% são usadas na alimentação e 54% são usadas com fins variados. 
Das plantas usadas na alimentação, 63% provêm da ltúra, 28% do Bóku e 10% do 
Boe Éna J'aka. Com relação às plantas usadas para fins variados, nota-se que 70,5% 
provêm da Itúra, 25% provêm do Bóku e 4,5% do Boe Éna J'aka. 

Plantas Domesticadas 

r· 

r 

A zona ecológica denominada Boe Epa Codu é ainda cenário do processo de 
domesticação de vários cultivos Bororo. Nesta zona, destacam-se duas áreas 
próprias de cultivo. A área denominada Boe Epa compreende a roça, propriamente 
dita, onde são cultivados os principais produtos da alimentação, e a denominada de 
Akuiei, área adjacente às casas, onde é cultivada uma variedade de plantas 
utilitárias. 

Uma listagem das_ principais plantas cultivadas é encontrada no quadro 
5.2.2.4. Há uma grande variedade de cultivas que os Bororo dizem ser nativos e que 
são pouco conhecidos fora da região Bororo. Dentre eles destacam-se os tubérculos e 
embiras semidomesticados nas áreas de Akujei, nele também pode-se encontrar 
várias plantas para fins medicinais, cerimoniais e artesanais. 

,,.... 
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QUADRO 5.2.2.4 - PLAl'\JTAS CULTIVADAS PELOS BORORO ·- 
1"'"" LN-~l,,ar.'ln U«' \"anrd 

Bororo l'opul~n (u:ntfílro 

AkiJtU lka .:iteoJjt• (1Cl5W'!'1llltn a,b Mu1n 1«da.2nn 1 

Salm lln h.Jll.lll.1° ,\fut;.1..,arad.tS~.l lloc lap.:, Jhmtnln o 

Bid l('ll1r,..lf'' t.itlltt\.1 amtru-1tW Aku1n i'IJ.r.l. corante 1 

Ju lka m..uxiJCl\',1' ,\tamhcir,, 1\0<' Epa ahmento 8 

l\u1ada nulm- Zra rntff!i lloc E.p<l Jluncnto 21:-1 

Mf'a lka 1Jb.JH• ,X m1t 1.Zn.l ,iibacu m AJ...u1n fumo . 
Nóa M6to Tadawu .m1r11dv11t,~ - Boc Er,a JlunC'nt" 

NoDÓll,D IJ.a Un:Jrum '"'·" t'lrdlan.'.1 Akuici i:-or.inri• 1 

Nonc11uic lka Un1('1.1r,, ~b,:, $1' Ak11jci C'orantr 1 

º" (oro~11.1 l:lrnmelmt'e.l Brmneliãt('.:, elencnto 

Poitóbo C'olba~J (ururbitarca Akujci ~ êoc f.pa rccrpienrc , 
Po""-ári r."llu~·J cu,~rbuacu Akulci · l\c><' Epa r«írnmtr 

Ri Boarêu ...1l~bc,r.1 fururhira r>t?'k' llor lpa ahm.rnco 

Takonu C..tll.1 .S.m h.Jn,m vf{ BneEpa •. Üln\"111{1 

Arma ;in.,, c>nza s.itna - l\oe "Ef,a ahrncnf n 

Mamão mam.u- CJnr .l f1.ll')ill'J Aka ll ei · l\oc tpa .a.llmcnttt 3 

fuiit1 Í\'n:n, PhJ1rtdus l'UI. Bcit l:.p., ..tbmml('I 

8.Jt•ta-dn<,r h.U~l.1 ,,.,_,ml'.:J b.:J.rdt~~ Aknit'l l\r,e E.ra ,:,bm.c:nlr- , 
ba.rata-mTob..l t\o1r.11.,· ,C",ftl.1,1utn ruhtrn.111,n r\~ui C1I l\ne Epa .llunn'ltn 

Todan ('df,I - Akuic.·i. êoc Epa a!nnrnto ' 

Lararua l.1r.1nt,1' Crtru$ .sr, AklJJC, alimento 

Goiaba 1Zn1al'),.1 P,jtdíum ~a\·a,a Akule1 .lhmmtn 

MWlll,n m~n,s:.,· ,\tJ1i,ftrcJ 1ndlfa Almic1 clhfflMltC' 
. 

Bucha burh,, l11ffa rvhndra Akui« lu.;:i:1rru.• ' 

Mdancia n1d.tntJ.'I" C11r11rb,ca rnrvllus Al<uin !\o< Ef>• ahmcnto I 

ClC< .1h.u·.:n1' An.Jnas sarins.~ l\kUJf'i ,l)immlC'I 

llnlao 1u1n, Prtirtr1..1 S!' Ak~1d rm1Min 

"""º ('.)1\1 An.Jcard,um fK'ridmtalitS Akt~IC'\ .ihmmlfl ' 
Kodobl<- cmhtr •. 1 l'ard f,/"1UIJ< Akui<>. tran;~do ' 

8arái: Ekeraréu bailar •. ,• - Akuln ebmcnro , 

M1<1 l'&r,1 - Akulct t'\hmtnlCI' ' 

Kumára r,unent.1 - AkuiCt ..tlt..mmtC'I ' 

5.2.3 

-· 

Fonte: Scrpa1988. ( Adaptado paro 4 arca lndlgcna Mcruri). 

Definição do Ciclo Anual de Atividades 

Duas espécies de fenômenos naturais concorrem para a caracterização geral do 
ciclo anual de atividades dos Bororo. Os f enõmenos climáticos aliados aos 
fenômenos astronômicos vêm determinar o ritmo e o interesse das atividades 
econômicas e não-econômicas, que configuram vários calendários de atividades 
(caça, pesca, coleta, cultivo e ciclos religiosos). 

A ausência ou freqüência das precipitações pluviométricas vem dividir o ciclo 
anual em duas estações nítidas: Joru Butu ("a queda do fogo"), que corresponde ao 
período de seca (maio-setembro} e Butao Butu ("a queda da chuva"), que 
corresponde ao período de chuva (outubro-abril). · 

O aparecimento das plêiades em fins de abril e seu desaparecimento no começo 
de setembro, além de coincidir com o início e o final do período da seca, assumem 
importância fundamental na caracterização do calendário agrícola e, num passado 
recente, no calendário das cerimônias de iniciação dos jovens (Akiri-Dogue É-wure 
Kowudu). 
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Essas oposições seca/chuva, plêiades/não plêiades orientam a distribuição das 
atividades ao longo do ano. Ao mesmo tempo, concorrem outros fatores ambientais 
correlatos que vêm definir os períodos propícios para o desenvolvimento de certas 
atividades. 

Num passado recente, quando a região não tinha ainda sofrido o processo de 
ocupação regional verificado atualmente e quando os Bororo mantinham ainda vivo 
o calendário tradicional de exploração, as atividades seguiam o seguinte ritmo: 

A Estação da Seca (Joru Butu) 

No período de seca, ao contrário do que ocorre com a fauna regional, a 
população Bororo seguia um ritmo de vida nômade. Este fenômeno denominado de 
Maguru compreendia o deslocamento de uma grande parte da população de uma 
aldeia, que, seguindo rotas estipuladas em função das áreas de concentração - 
"viveiros" - de caça, pesca e coleta, perambulava o tempo necessário para a obtenção 
dos produtos procurados. 

Nesse período, concorria a facilidade de obtenção de caça nas áreas dos 
lambcdouros (Nóa), pesca por represamento (Kago Bü) e por timbó (Kúdo). A pesca 
seria a atividade mais produtiva, nas condições naturais do período da vazante que 
produz o fenômeno da piracema, quando o ciclo vital da ictiofauna se completa com 
a saída dos peixes dos alagados e baías para o leito dos rios. Com a "subida" dos 
peixes, criam-se as condições propícias que garantem a fonte protéica necessária 
para manter o ritmo reprodutivo da fauna alada, e com a chegada das aves 
migratórias, restabelece-se o equilíbrio ecológico das cadeias mais complexas. 

No período da seca, ocorre a frutificação das espécies do cerradão (cerrado com 
floresta), sendo as mais expressivas o jenipapo (Bíe), a mangaba (Bato), o jatobá 
(Bokwadi ou Rurnága), a mutamba (Éka), o cumaru (Parõrü e o babaçu /Noído). 
Seria a época de coletá-las, assim como também os diferentes cara, raízes e 
tubérculos das áreas de florestas (Tadári, Miei, Óko, Óto, Oturu, Pagaii, Pú, etc.). A 
época de seca também propiciaria a exploração das colméias e a coleta de resinas, 
cascas, ernbiras e outros produtos úteis para a indústria doméstica. 

As Plêiades são os marcadores do período de perambulação, e as posições 
observadas no final de sua rota vêm determinar a volta à aldeia dos grupos 
nômades, afoitos para dar início às atividades agrícolas de derrubada, roçado, 
queima e plantio. 

A Estação das Chuvas (Butao Butu) 

As Plêiades anunciam o período das chuvas, final de setembro seria o período 
do plantio do milho, cabaças, algodão, tubérculos e abóboras. O tempo das chuvas 
determinaria um ritmo de vida sedentária e a ocorrência de ciclos cerimoniais, 
nitidamente relacionados com a agricultura (Kuiada Paru e Aroe Marido Kaúgue). 

A pesca seria seriamente condicionada ao ritmo das enchentes. As condições 
propícias da época da seca já não seriam mais encontradas, e o caminho de caça, o 
mais freqüentado. Procurar-se-iam as áreas de refúgio (capões), onde a fauna 
terrestre e anfíbia encontra as condições necessárias para o período de procriação. 
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Os Bororo aludem que é nesse período que a caça era mais abundante (o que se 
explicaria não pela fartura de presas, mas pela disponibilidade de mão-de-obra 
concentrada na aldeia, o que permitia a utilização de técnicas de caça mais 
eficientes). Afirmam também que a fartura de carne, em coincidência com a época 
de maturação do milho, propiciaria o complexo alimentar - milho x caldo de carne, 
que, nas situações cerimoniais, muito freqüentes nesse período, reforçaria as 
alianças e a sociabilidade do grupo. 

A coleta assumiria papel de destaque nesse período, concentrando-se nas áreas 
periféricas dos agrupamentos e incidindo nas áreas florestais, com suas espécies em 
frutificação, destacando-se os cocos de macaúba e acuri (Ak.udo e Apido), os frutos 
das marmeladas (Ári, Bóko), o pequi (Éko), o Tarumam ( Ciocio) e o caiá (Jatugo). 

O espaçamento das chuvas, a vazante dos rios, o ressurgimento da "baías", a 
volta das aves e o fim da colheita do milho viriam marcar o início do novo ano, 
indicado pela floração das piúvas (Ema-í) e pelo aparecimento, no horizonte, das 
plêiades. 

Distribuição Atual das Atividades 
Atualmente, a organização e distribuição das atividades anuais refletem as 

transformações que vieram com a ocupação regional, às quais os Bororo tiveram 
que se adaptar, criando um modus ,,ii·endi próprio. 

Essas mudanças observadas no ciclo anual das atividades, bem como no 
próprio ritmo das atividades de subsistência dos Bororo, assumem diferentes 
graduações nas áreas Bororo, tendo em vista a relação de dependência com o agente 
da sociedade nacional com quem mantêm contato. 

O sistema de orientação baseado nas oposições seca/chuva e plêiades/não 
plêiades permanece inalterado. O mesmo ocorre para as atividades de pesca e coleta 
e, às vezes, para as atividades de caça. 

A mudança mais visível é o desaparecimento das atividades nômades. O 
Maguru foi barrado pelas contingências criadas pelo estabelecimento de fazendas e 
pelas condições impostas pelos agentes da "pacificação". A perda dos nichos 
ecológicos de exploração, agora circunscritos pelas cercas das fazendas, a extinção de 
muitas espécies, fomentada pelos desmatamentos, pela exploração desenfreada e 
pela quebra das cadeias ecológicas, são fatores que comprometeram não só o 
funcionamento dos Maguru., como também a própria importância das atividades de 
caça nas áreas reservadas. 

Na Área Indígena do Meruri, como já relatado anteriormente {item população} 
a situação do Maguru é mais dramática, tendo em vista o fato de que os conflitos 
fundiários, na década de 70, criaram muitas animosidades com os fazendeiros 
vizinhos , impedindo qualquer tentativa de exploração de áreas de vegetação natural 
fora da área reservada. Por outro lado, dada a vizinhança com a Area Indígena de 
São Marcos e devido à pressão populacional dos Xavante ali registrada, observa-se 
cada vez mais o uso das áreas de exploração da reserva Bororo pelos seus vizinhos 
Xavante, que, usando a técnica da caçada com fogo, tem rapidamente transformado 
os nichos de caça e coleta em áreas degradadas. 

..._· 

- 
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A área Teresa Cristina na bacia do rio São Lourenço é um outro exemplo dessa 
situação. A redução da área reservada por Rondon, pela ocupação de fazendas de 
gado e agroindústria (soia, algodão, etc.), veio comprometer a caça e coleta de 
produtos vegetais nas matas-galerias beira-rio, nos alagados e capões de mata nas 
áreas de fazendas ao sudoeste da reserva. Esta situação ficará mais crítica caso o 
traçado da Ferronorte não seja modificado. 

Com relação à coleta de frutas e outros produtos de origem vegetal, a situação 
também é crítica. Muitas áreas foram desmatadas para o cultivo das fazendas e 
muitas espécies da flora desapareceram ou estão escasseando. 

Nesta situação, os Bororo sofrem ainda a concorrência com caçadores 
amadores, que usam armamentos e armadilhas mais eficientes do que a tecnologia 
simples da caça Bororo e praticam a caça predatória sem sofrer qualquer punição, 
devido à falta de fiscalização e controle por parte dos órgãos de proteção ambiental. 

A deficiência da caça é recompensada pela dinamização da pesca e pela 
continuidade da coleta nas áreas liberadas pelos fazendeiros vizinhos. A pesca nas 
áreas Bororo da bacia do rio São Lourenço é a atividade que fornece a base protéica 
da alimentação, embora em quantidade bem inferior do que se poderia obter no 
passado. Apesar do uso de uma tecnologia industrializada (anzóis, redes tarrafas), a 
técnica de obtenção do produto segue o padrão tradicional. Sobressaem as técnicas 
de represamento, uso do tímbó, pesca subaquática, com uso de fisgas, e pesca com 
uso de arco/flecha e arpão. 

Nas áreas Bororo da bacia do Araguaia , a pesca é uma atividade importante 
para a aldeia do Garças, principalmente por fornecer a base protéica da alimentação 
daquela comunidade. Na aldeia Meruri , devido ao assoreamento do Ribeirão 
Barreiro e o esgotamento das lagoas, a pesca é uma atividade secundária para a 
alimentação do grupo . Entretanto, com já descrito, em épocas de Maguru , muitas 
famílias do Meruri desenvolvem a pesca nas lagoas e no rio das Garças. 

A coleta assume um papel secundário se comparada com outras atividades. 
Entretanto, em situações de escassez alimentar, observa-se um período de 
dinamização desta atividade, principalmente nos meses que antecedem o período das 
chuvas, quando são consumidas grandes quantidades de frutas do cerrado ( caju, 
mangaba, pequi, etc.) e coletadas e estocadas grandes quantidades de cocos nas 
casas. As castanhas de babaçu, por exemplo, consumidas cruas, assadas ou em 
forma de farinha, substituem muitas vezes a necessidade protéica criada pela falta 
de peixe ou carne . 

A grande mudança do ritmo das atividades está na agricultura. Observa-se a 
diminuição do período de vacância em oposição à crescente dinamização do trabalho 
na roça. Esta situação, observada nas áreas do rio São Lourenço, ocorre com maior 
intensidade nas áreas Bororo sob influência das missões salesianas. 

r 

r 

. r-. 

r·· 
O caso de Tadarimana, observado por Serpa (1988), onde a produtividade da 

roça de coivara era bem maior do que a produtividade da roça mecanizada do 
Projeto de Desenvolvimento Cornunitário/Funai, pode servir de exemplo para indicar 
a visão errônea em classificar a agricultura praticada pelos Bororo como incipiente. 
Além do mais, é evidência clara que não se justifica rotular o grupo de "caçador 
coletor", em processo de sedentarização. As generalizações feitas por Stcinen (19 8 9), 
Steward ( 1946), Crocker (1964 ), etc. foram fundamentadas em dados de situações 
extraordinárias, não se levando em conta o caráter complementar e interdependente 
das atividades de caça, pesca, coleta e cultivo. 
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O ponto crítico das transformações pode ser encontrado se comparados os 
ritmos das atividades de caça e de cultivo. À medida que a caça se torna rarefeita, 
tem-se a aceitação de novas espécies de cultivo. que muitas vezes vêm ultrapassar 
em importância as espécies tradicionais, principalmente o milho. Uma outra 
mudança que chama a atenção é o desaparecimento de duas épocas cerimoniais 
Akiri - Dogue - E-1 \ 'urc Koivudu e Aroe Marido Ksúgue e a sobrevivência da festa do 
milho - Kuiada Peru, agora reduzida apenas ao ritual de purificação da colheita. 

Caça e Pesca 

·..- 

Os Bororo são tão entusiasmados e destros caçadores como são pescadores. No 
território tradicional dr ocupação abunda uma rica variedade de mamíferos e aves. 
Ecologicamente são importantes quatro espécies de veados, anta, porco selvagem 
(caitetu e queixada), capivara, tatus e tamanduás. Os Bororo também matam e 
comem muitas espécies de pequenos animais, tal como a paca, a cotia, o quati, os 
bugias e vários tipos de pequenos primatas. Qualquer ave grande é comida, embora 
o mutum, o jaó, o pato selvagem e certas garças são consideradas as mais 
saborosas. Os ovos da tartaruga são muito apreciados, e as próprias são comidas de 
tempo em tempo; a carne do jacaré, vista como fétida e dura, é consumida somente 
quando necessário. ("ls Bororo são vivos observadores da vida animal e podem 
discutir por longo tempo muitas diferenças de forma e cor da plumagem e pele. Os 
padrões da habitação e da alimentação de várias espécies são bem conhecidos, e os 
caçadores discutem as notícias sobre um bando de porcos selvagens ou uma anta, 
em uma dada vizinhança, como assunto de máxima importância (cf. Crocker, 
1967). 

Armas de fogo substituíram os arcos, entretanto, atualmente, muitos homens 
Bororo são ainda competentes arqueiros. Um rifle ou espingarda são preferidos 
atualmente par a todas as caças, embora as balas sejam caras e as armas viáveis 
raras. Muitas caçadas são feitas por um ou dois indivíduos, entretanto as caçadas 
coletivas são ainda usadas de tempo em tempo. Um bom caçador ganha 
considerável prestígio, e as mulheres aspiram e são aconselhadas a desposar tal 
homem. Tanto assim que a falta de habilidade em caça é considerado motivo 
bastante para a mulher se divorciar. Muitas caçadas e pescarias Bororo ocorrem 
num contexto religioso. Toda expedição coletiva feita pelos homens- são precedidas 
por ritual, alegando serem supervisionados pelas almas dos ancestrais e 
acompanhados pelo ritual de distribuição da caça (cf. Crocker, 196 7)-. 

No quadro 5.2.4.1 estão registrados os tipos de caça mais consumidos pelos 
Bororo, bem como indicadas as principais ecozonas onde são caçados. 
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QUADRO 5.2.4.1 TIPOS DE CAÇA MAIS CONSUMIDOS.PELOS BORORO- 

_,....._ 

Bororo Portueuês Científico Zona EcolÓl!ica ( t J 
JÚQ() Queixada T avassu pecari e 
Jui Caitetu Tà\'as.rn tacatu e 
Méa Cotia 0,1.w,:,roeta ~pn. e 
xr Anta .. Tapiru.~ terrestris e 

Ápu Paca C:uniculus paca NB 
Júko Macaco Cebus gen. e 

Bokodóri 1 atu-canastra Priudontes Sliszanteu5 A 
Rcá Tatu-ualinha J)Js1•pw, nv1·rndnctu.~ C/B 

Jereao Tatu-liso ? e 
Okwáru Tatu-pcba Euphracf us sexcincruv e 
J~ri~if,!i Cá12ado l'l3tuni:. , helidJe e 
APÓ!?O Tamanduá mirim Tamandua tl'tradacl\'lu., e 
Kudóho Quati Nasua na.~ua BIC 

Aipoboréu . Jal:luotiril'a 121 re/15 r,ardafü A B1C 

Enokure Tatu-bola-do-campo Toripentes tridnclu.\ A1B 
Búke Tamanduã-bandeira i\·1\'rml'niph;,12;1 trid.icrl'l.1 NB 

Okiwa Carnvara / 11 ·Jn,áwau.~>11 ·drol'h81'r11, e 
l'af Buuio . lli•u..it t.i sr. e 
Upt' . Trd(êliá E11nc,IC'., murinu~ e 

l'ohó~fl Veado M.itdro t.~ l i\1.Jz,,m,, amainin,1 1\ 
Adueo . Onça pmt.rda 121 1 P.,n~era vnc.1 A.I\.C 
Jomo . l.ontra Lut ra J)lalensí., e 
Uwdi Jacaré f 1) C..iim,tn i.1r.in' e 
H,.ll'C Garça Ardcidae tam. e 

xabure Arararnnua /'.~ítlc1ce chforopl!'r:.t A. B, C 
Kuído Arara f'.~itta11• 1";11.:rulea A, B, C 

Turnhári Pulo ,ch•ai.:cm -vntidae fam. e 
xurítuca Papacalo corneteiro .·lmazonil amazonirn A, 8, C 
Curuí Papagaio-urubu (i17,vsi1ta 111lt1.1rin,1 A. B, C 

NOj!ororo Passarinhos Passeriformes tarn. A. B, C 
Kerckõre Ararinha .-lra manilJt.i A.B.C 
Manópa Maracanã ,lr.:i sp, ...\. s. e 

Kuruqugwa Gavião caracaraí Mífr,1eo rhim.in,eo A, B,C 
Ive Ouriço Coendou prrhen..~ifo A. B, C 

Okwa Lobinho Cerdorl'on thou.\ A. B,C 
Metugo Pomba A. 8 
A podo Tucano A. B 
ó Socó -boi B.C 

Kuie Mutum B.C 
Riwodo :'l:ambu .B,C 
Mo Serierna A,B.C 
l'Jri Ema A.R 

Perígoeo Jacu B,C 
Parikioeodo Perdiz A,B.C 

,....,_ 

- • 1 

r-, 

_,...., 

,,.....,_ 

,I"°" 

Fonte: Serpa, 1988. 

(1) A: Bóku, B: Bóe Éna J'Áka, C: ltúra; (2) as onças (r\dugo e Aipoburéu) não 
são usadas na alimentação, têm uso apenas cerimonial; (3) o veado e o jacaré, 
apesar das proibições de consumo, são consumidos por alguns indivíduos. 
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Segundo Crockcr ( 1967), os rios são os elementos geográficos mais valorizados 
economicamente pelos Bororo e têm grande significância cosmológica. A grande 
ordem de orientação sociocspacial Bororo é determinada pelo maior rio local. Para os 
Orári Mógo-Doge .• 1 orientação é o rio São Lourenço (Pogubo Xereu). e, para os 
Bóku Mógo-Dogc. <) rio Araguaia (Oroaribo Kurireu). O Bororo prende-se a uma 
importância quase mística para com o rio São Lourenço. Falam dele como o próprio 
centro das terras tribais; quase todos sabem onde estão os sítios das aldeias 
tradicionais. Pode-sr dizer que as aldeias estão localizadas não tanto na mata ou no 
cerrado, mas perto do rio. 

O rio São Lourenço que assume papéis importantes na mitologia Bororo e 
muitos destes papéis estão relacionados com vários eventos étnohistóricos e 
sobrenaturais. Debaixo de sua superfície moram muitas variedades de Aroe. um tipo 
de espírito associado com as almas dos mortos Bororo. Assim, pode-se enfatizar que 
é o rio, e não a água por si, que é o foco de atenção Bororo. Eles distinguem 
ritualmente tanto quanto língüisticamente a água (Pobo) da chuva (Bubutu) e do rio 
ou caldai (Po). () banho no rio é uma parte integral de muitas cerimônias e 
acompanha todos 05 rituais de passagem. 

Contudo. os cursos d'água são também uma matéria de interesse para os 
Bororo, devido a sua importância ecológica. Reconhecem 89 espécies e subespécies, 
separadas entre duas classes, Kero Birikedurcu <peixes não-escamosos) e Karo Botoreu 
(peixes escamosos). (vide EB., 707-10). Geralmente, o peixe escamoso e o peixe de 
água fluente são considerados mais apetitosos do que aqueles encontrados nos lagos 
tranqüilos. · 

As espccícs mais comumente capturadas são: pacu (Mylctes sp), pintado e 
surubim (ambos membros da família Selveridac), dourado, bagre, jaú, peixe 
cachorro ("dog fish" ou Cynoden hydrocyons e piraputanga. Vários peixinhos, tal 
como o lambari iCerecidiurn sp), são consumidos em grandes quantidades durante a 
estação seca. ;\ tabela nº 12 apresenta os principais peixes consumidos pelos Bororo 
da Bacia do rio Araguaia. 

As técnicas de pesca podem ser individuais e de grupos. Os Bororo usam redes, 
armadas no baixio de um rio ou baía e cachoeiras ou vertedouros de cardumes de 
pequenos peixes, uma flecha-arpão especial, usada para matar grandes peixes nos 
baixios d'água: isto pode ocorrer conjuntamente com o envenenamento (timbó) de 
um pequeno lago ou laguna durante o curso de uma migração de desova, quando o 
rio e baías estão cheios de, todos os tipos de peixe. Em ambos os casos a prática é 
parte de uma pesca coletiva na qual várias técnicas são usadas simultaneamente. 
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QUADRO 5.2.4.2 - PRINCIPAIS TIPOS DE PESCADO CONSUMIDOS PELO 
BORORO DA BACIA DO ARAGUAIA 
Nome Bororo Nome Pooular Nome Científico 

Róko Corimbatá Prodochilodus sp 

Orári Pintado Pscudoptatvstoma sp 
Korna Jeripoca Hemisoruhim platyrhynchos 

Kudógo Abotoado Pterodoras granulosus 

Birekigadurt'u filhote Leporínus sp 
Jatugügo Piau Paulicea cf. 

Poro Jaú Mylosoma sp 
Pobu Pacu Pimoledus sp 
Jarúdu Mandi Sorubimichtys planiceps 

Rekudo Kuriréu Chicote Hemisorubirn platyrhynchos 
Ak.áro Jurupensén ? 
Kuaboréu Carl (vr.cascudo] Lorícaría gen. 

lwo Cascudo oxídorus nigar 
Juíréu Cuiú-cuiú Pírínampus pirinampus 

Barubádu Barbado Auchenipterus nigripinnis 
Rurêu Pal.rruto ? 
Méru var. Raia Potamotrygeo sp 

Atamo Var. Raia Myleus sp. 
Akurara Pacu Peva Asrvanay gen. 
Méto Lambari Grande Caracfdeos fam. 
Tubore Lambari 
oítíreu Matrínxã Herniodus sp, 
Karokigado Voadeira Hydrolycus scomberoides 
Jukokuriréu Peixe-cachorro Hoplias rnalabaricus 
Réko Traíra 
Parotõri Acarazmho Geophagus surínarnensis : 
Kudoróuo Acara Phractocephalushemíolioptcrue 
Kidokia Piraram Rhamphichthys rostratus 
Pedago Tu vira Caracideos fam. 
Bakuréu Saicanga 
Okoguereu Douradinho Electrophorus electrícus 
Kurigui Peixe-elétrico 
Otoréu Peixe-agulha Triportheus gen, 
Motoréu sardinha 
Botokuri Sairu 

Fonte: Serpa, 1988 (adaptado para a Arca Indígena Meruri). 

Roças 

Os locais das roças são selecionados cuidadosamente, usando critérios do tipo 
do solo, predominância da cobertura vegetal e do índice pluviométrico e a distância 
da aldeia. As terras baixas (várzeas) localizadas perto de um grande curso ou rio 
com boa drenagem e exposição (ao ar) são preferidas. Solos pretos com um alto 
conteúdo de húmus, tal como é geralmente o chão na mata compacta, são 
considerados os melhores para muitas colheitas. O solo pantanoso, Noari, é 
considerado adequado para arroz, banana e cana-de-açúcar, enquanto Moto 
KuGaru, terra arenosa, é boa somente para banana e arroz. 

Uma vez limpo pelos métodos de derrubada e queima, o sítio pode ser usado 
por três anos consecutivos. Depois disto, o solo fica muito desgastado para prover 
uma boa colheita e é deixado descansando por seis a oito anos. Então, pode ser 
roçado e replantado, entretanto, quanto maior o período de descanso maior a 
colheita subseqüente. 
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Geralmente cada homem derruba, queima e planta sua roça, aiudado por sua 
esposa e filhos solteiros. Algumas vezes os homens casados de uma simples casa 
trabalham juntos num lote, no entanto cada um tem um local separado. As roças 
têm um tamanho médio de O,Sha, porém alguns homens conseguem produzir roças 
muito grandes. 

A seqüência temporal das atividades agrícolas inicia no meio da estação seca 
(junho ou julho), com a limpeza geral e a derrubada do novo sítio selecionado ou da 
roça da estação passada: árvores e moitas são deixadas no local aonde elas caem. Em 
meados de agosto o conselho dos homens decide que t tempo para começar a 
queimar a vegetação derrubada, agora seca - os sítios fumegam quando as chuvas 
chegam e depois de algumas semanas chuvosas o conselho dos homens ordena uma 
data, porém não muito aproximada, para o plantio das sementes do milho. 

É importante que todos os homens plantem seu milho nesse tempo, pois assim 
amadurecerão todos juntos para uma importante cerimônia que está relacionada 
com a colheita do milho (Kuiada Paru). 

Há sanções sobrenaturais em consumir o milho antes .dessa cerimônia, tão 
bem como fórmulas mágicas para serem elitas no plantio para garantir uma boa 
produção. Enquanto há decisões relacionadas com o cultivo do milho, não há 
organização coletiva na agricultura Bororo: as pessoas plantam o que elas querem, 
quando elas têm vontade, independentemente uma das outras. 

Uma série típica de produtos na roça seria arroz, milho, melancia, abóbora, 
mandioca, batata-doce, mamão, cana-de-açúcar ou banana. Metade de uma roça é 
plantada com arroz, com alguns pés de cana-de-açúcar entre as eiras, e a outra 
metade é devotada a milho, com abóbora, batata, mandioca e banana, espalhados 
entre si. 

- 

A atividade agrícola na Area Indígena Meruri é um grande motivo de 
preocupação para os agentes locais - os salesianos - dado o fato de que, na medida 
em que a população aumenta, as áreas de cultivo vão pouco a pouco diminuindo. 
Esta situação explica-se pelos fatores que se seguem: 1) esgotamento da áreas de 
cultivo nas imediações da aldeia; 2) aumento da renda pelo crescimento do número 
de assalariados e dos aposentados, possibilitando a compra de gêneros de primeira 
necessidade no comércio local de General Carneiro; e 3) escassez de recursos 
financeiros para o desenvolvimento das roças. 

Para o ano de 1997, o orçamento disponibilizado pela Funai para a produção 
agrícola na Área Indígena Meruri é de apenas 30 mil reais, para a compra de 
sementes, instrumentos, combustível e manutenção dos tratores. Dentro destas 
condições, só será possível garantir que 18 famílias, ou seja, 28% do total de 
famílias, venham produzir suas roças numa área conjunta preparada pelo trator 
que conseguiram com apoio de organizações não-governamentais. 

Digno de nota é o Projeto da Casa de Farinha, iniciado em 1991, com apoio da 
Embaixada da Suíça. Esta experiência desenvolvida e coordenada pelas mulheres da 
aldeia Meruri tem possibilitado a produção de farinha de mandioca cultivada 
numa área de 20 hectares. Outra experiência de iniciativa própria dos Bororo foi a 
da sementeira de braquiária, iniciada em 199 5, com apoio da Missão Salesiana, mas 
que não logrou bons resultados . A produção do primeiro ano, de 4.500kg de 
sementes não foi comercializada, e a produção esperada para este ano foi perdida 
devido às chuvas de junho. Entretanto, este trabalho pioneiro levou à formação de 
40 hectares de pasto, garantindo assim um futuro incremento da pecuária local. 

...• ; 
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Pecuária e Outras Atividades 

Os Bororo da bacia do Rio Araguaia já dominam muitas técnicas necessárias 
para o cuidado com o gado. Na Área Indígena Meruri existem 90 hectares de pasto 
de braquiária e outras centenas de hectares de pasto natural. O rebanho atual 
compreende 280 cabeças, sendo que 40 são produtoras de leite. A metade do 
rebanho é de propriedade de alguns indivíduos Bororo, e a outra pertence à 
comunidade. O leite produzido é usado na merenda escolar ou consumido por 
poucos indivíduos, já a carne é consumida por todos e garante a base protéica da 
alimentação. Grosso modo, pode-se afirmar que 30% da população consomem 10kg 
de carne por mês e 70% apenas 5kg mensais. 

Considerando que a caça está cada vez mais rarefeita , principalmente pela 
ingerência dos Xavante, e que a produção pesqueira tem diminuído ano a ano 
devido a sobrepesca no Araguaia e no Garças e aos processos de assoreamento e 
poluição dos rios provocados pela intensificação da agricultura na região, pode-se 
afirmar que a base protéica da alimentação Bororo está cada vez mais dependente da 
pecuária. 

Neste contexto é que outras experiências para o incremento da produção de 
alimento estão sendo desenvolvidas. l1 projeto de piscicultura iniciado em três 
tanques não vingou, devido principalmente falta de recursos para a compra da 
ração. A experiência que tem dado resultado é a apicultura, que está sendo 
desenvolvida com uma familia e com os alunos das 6ª e 8ª séries. Neste caso, as 12 
caixas de colméias vêm produzido um mel de boa qualidade e garantindo uma 
freguesia constante, que tem comprado a l O reais o litro do produto. 

Uso e Ocupação do Solo na Area Indígena Meruri 
A partir de informações obtidas em fontes bibliográficas, cartográficas e 

daquelas obtidas no trabalho de campo junto aos Bororo, foi possível elaborar o 
mapa nº 4, onde estão as seguintes situações: 

• o padrão de ocupação Bororo através da localização de aldeias atuais e antigas; 

• cemitérios; 

• locais de acampamentos (Maguru); 

• principais topônimos de referência territorial; 

• áreas de exploração (caça, pesca, coleta e cultivo); 

• instalações dos postos indígenas; 

• áreas exploradas pelos Xavante. 

O objetivo desta ilustração é o de apresentar de forma sintética o uso do solo 
da Area indígena Meruri, identificando as áreas de exploração econômica (caça, 
pesca, coleta e cultivo) e indicando as conseqüências das diversas pressões sobre esta 
porção do território Bororo, onde as condições ecológicas ainda propiciam um 
estoque importante de espécimes da fauna e da flora regionais. 
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6 A RELAÇÃO DO GRUPO INDÍGENA COM A 
SOCIEDADE REGIONAL 

6.1 ASPECTOS DA MUDANÇA CULTURAL 

Sobre os Bororo do Mato Grosso muito já se escreveu, e nesta volumosa, 
literatura ainda nào sr esgotou a análise da organização social desta sociedade em 
toda a sua complexidade e flexibilidade. 

A superação pela antropologia daqueles conceitos ctnocêntricos ("aculturados 
x selvagens"). comumcnte usados na classificação dos povos indígenas frente ao 
processo de contato intcrétnico, produziu uma linha de análise baseada no conceito 
de identidade étnica. Neste sentido, o caso Bororo é exemplar e mereceu atenção 
especial nesta literatura dada à notável resistência que a cultura Bororo conseguiu 
desenvolver ao longo de mais de 200 anos de contato. 

A grande maioria da população Bororo atual fala o português. usa o traie 
habitual dos moradores da região, emprega técnicas modernas na caça, pesca e 
cultivo e anseia desfrutar do conforto desenvolvido pela nossa sociedade. A despeito 
disso, os Bororo consideram-se um grupo étnico diferenciado: são índios. são Boe. 
são Bororo. 

Para os cf ritos de lei, os Bororo podem ser classificados, segundo o Estatuto do 
Índio (Lei n" 6.001, Art. 4'' , li), como índios "em vias de integração quando, em 
contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou 
maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e meios 
de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional da qual vão 
necessitando cada vez mais para o próprio sustento" (grifos nossos). 

Entretanto, essa classificação genérica pouco fala do processo de contato vivido 
pelos Bororo, bem como das reações surgidas e das soluções encontradas para se 
adequarem à nova condição. Ribeiro (1977), no qual essa classificação do Estatuto 
do Indio parece ter sido baseada, define com maior precisão a situação de contato 
permanente: 

"Incluímos nesta categoria os grupos que já perderam· sua autonomia 
sóciocultural, pois se encontram em completa dependência da economia regional 
para o suprimento de artigos tornados indispensáveis. No entanto, ainda conservam 
os costumes tradicionais compatíveis com sua nova condição, embora 
profundamente modificados pelos efeitos cumulativos das com pulsões ecológicas, 
econômicas e culturais que experimentaram. O número de índios capazes de 
exprimir-se em port uguês aumenta, alargando assim os meios de comunicação com 
a sociedade nacional. A população indígena tende a diminuir, chegando algumas 
tribos a índices tão baixos que tornam inoperante a antiga organização 
social"(1977: 433). (Grifos nossos). 

A definição proposta por Ribeiro deriva de uma discussão teórica onde a 
especificidade cultural dos Bororo se apresenta como um caso de reação 
contra-aculturativa desenvolvida ao longo do contato interétnico, que o autor 
denomina de processo de transfiguração étnica. Assim esclarece o autor: 

- 
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"Uma vez estabelecido o convívio e à medida que as relações se amiúdam e se 
estreitam, os índios vêem-se submetidos a uma série de desafios, todos eles 
conducentes a transfigurações sucessivas no seu modo de ser e de viver. Nenhuma 
oportunidade lhes é dada de preservar seu substrato biológico, sua sociedade e sua 
cultura em sua forma original. Os desafios cruciais com que se defrontam são os de 
resguardar sua sobrevivência como contingentes humanos seriamente ameaçados de 
extermínio; o de resguardar, na medida do possível, sua identidade e autonomia 
étnica a fim de não se verem abruptamente subjugados por agentes da sociedade 
nacional, a cujos desígnios tenham de submeter seu próprio destino" (Ribeiro, 1977: 
220 - 1). 

r: 

A reação contra-aculturativa dos Bororo se apresenta como um caso concreto - 
de relevante papel para a explicação etnológica desse processo de transfiguração 
étnica. O complexo socíorreíigioso Bororo, que já mereceu estudos importantes, 
entre eles os de Crocker (1967 e 1969), Saake (1953), Mussolini (1946), Schaden 
(1945), Batelli (1968), Lévi-Strauss (1986), Kozak (1963), Zerries (1953), Viertler 
(1976 e 1982), Novaes (1979), Lévak (1971), Bloerner (1980), etc., se apresenta 
como um foco de interesse cultural que marca o perfil da cultura Bororo e que torna 
viável a resistência à aculturação. 

Encontra-se em Ribeiro (1977) uma descrição sumária desse aspecto da cultura 
Bororo, uma clara visão do conservantismo da sociedade, ante o processo de 
transfiguração étnica. 

A discussão apresentada acima, mesmo de forma sumária, demonstra que u:. 
Bororo, que podem ser considerados como índios em contato permanente e não 
integrados, permanecem índios porque sua aculturação não desembocou numa 
assimilação, mas sim no estabelecimento de um modus viveruli onde a expressão da 
identidade étnica se apresenta viva principalmente e devido à persistência da prática 
do funeral Bororo. A este respeito, Viertler ( 1982) afirma com profundidade e 
clareza: 

"O funeral Bororo, em seu significado mais amplo, expressa portanto uma 
estratégia de adaptação ao ambiente-que inclui o dominador branco em face do qual 
é preciso organizar-se como unidade distinta, como Bororo - Boe -, em oposição aos 
Barae (os civilizados) e outros índios, (viertler, 1982: 596). 

Outras reações contra-aculturativas dos Bororo, que não assumem uma 
expressão catártica da cultura tal como ocorre no funeral, são aquelas reações 
vividas em diferentes situações. Uma situação registrada se refere ao processo de 
implantação pela Funai, na década de 80, de projetos de desenvolvimento 
comunitário que visavam a mecanização da produção agrícola através de roças 
comunitárias. O malogro- do projeto, já no segundo ano de desenvolvimento, 
ocorreu principalmente devido a sua interf erência direta no sistema econômico 
tradicional, quer seja no nível de produção (produção familiar), ou no nível de 
distribuição e consumo (familiar e ritual). Neste sentido, a reação foi notável, ejá no 
segundo ano a maioria dos trabalhadores abandonam o projeto e retornam a 
produção de suas roças familiares. 

Estudos mais recentes sobre os processos de mudança cultural entre os Bororo 
têm suplantado a visão catastrófica encontrada nos trabalhos de Crocker { 1985) e 
Viertler (1982), e indicam que novas estratégias de resistência estão sendo 
desenvolvidas pelos Bororo . Assim, afirma Caiuby Novaes ( 1993) : ''A autonomia 
dos Bororo hoje se expressa, fundamentalmente, nas suas atividades culturais 
tradicionais o funeral, por exemplo, que suspende todas as 'atividades produtivas'. 
Através destes rituais, os Bororo transgridem a ordem que se quer estabelecer para 
eles e se contrapõem, firmemente, à 'harmoniosa integração à sociedade nacional' " 
(1993: 132-133). 
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Outras situações que merecem destaque são aquelas em que a identidade étnica 
ora se transfigura, ora se transparece. No caso dos dias de baile ou forró, a 
representação de papéis do mundo branco é evidente, tanto no vestuário de homens 
e mulheres quanto nas danças e atitudes dos participantes. Na cidade, onde o Bororo 
é acuado e ridicularizado, sua identidade étnica transparece e ele assume o papel de 
índio mais do que nunca e passa a ser visto e se vê corno "bugre". A partir daí, o 
alcoolismo e a mendicância se apresentam como formas de se colocar na cidade (cf. 
Novaes, 1986: .29). 

6.2 PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Conforme descrito anteriormente, o sistema econômico Bororo se define como 
um modo de produção doméstico caracterizado por uma produção de subsistência 
combinando atividades de caça, coleta, pesca e cultivo. Esta produção tem garantido, 
apesar da situação de dependência com os agentes ( Missão e Funai). o fornecimento 
de insumos (sementes, agrotóxicos, etc.) e instrumentos, a manutenção e a própria 
reprodução do sistema. Entretanto, à medida que a economia Bororo limita-se à 
produção de valores de uso, a necessidade de consumir bens industrializados tem 
criado soluções internas que assumem diferentes estratégias para produção de bens 
ou serviços usados nas relações de troca. 

A economia Bororo atual se apresenta como uma coexistência dos diferentes 
setores econômicos, mas que podem ser reduzidos, em termos de importância, a três 
setores principais que obedecem a estruturas de produção, de partilha e de consumo 
diferenciados. 

O setor de economia de subsistência continua sendo o principal; nele estão 
combinados a agricultura , a caça, a pesca, a coleta e algumas criações (aves e 
porcos). A agricultura é o modo dominante, criando estruturas sociais de produção 
permanentes que são dominadas, muitas vezes, pelas relações de parentesco. 

O segundo setor é o de prestação de serviços. Neste setor encontram-se 
indivíduos que mantêm relação de trabalho assalariado. Na Area Indígena Meruri, 
ao contrário das outras áreas Bororo, o número de assalariados é digno de nota. O 
quadro 6.2.1, abaixo, apresenta a caracterização da mão-de-obra assalariada por 
função e por agente empregador. 

QUADRO 6.2.1 - CARACTERIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA ASSALARIADA 
DA A. I. MERURI, 

:-.úmero 1 unção Empregador Salário (unitário) cm 
RS 

02 Atendente ele Enfermagem Prefeitura de General Carneiro 120.00 
01 Chd,· de Posto Funai 900.00 
01 Serviços Gerais Funai 120.00 
Oc, Professor 1 Estado do Mato Grosso 159.00 
03 Funcionário de Escola Estado do Mato Grosso 120,00 

03 Serviços Gerais Missão Salesíana 150.00 
01 Meteorologista {7) Governo federal ? 

Esta situação observada na A.I. Meruri vem indicar uma faixa da população 
com condições para consumir bens duráveis, como rádios, televisores, fogões, 
geladeiras, parabólicas, à etc .. Entretanto, uma parte desta renda auferida por estes 
indivíduos está destinada a aquisição no mercado de bens de primeira necessidade, 
bens estes que serão consumidos pelas famílias, mas que poderão em certas 
situações serem usufruídos pela coletividade. 
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O terceiro setor é o da economia de troca. Neste, estão agrupadas as atividades 
de produção do artesanato para a venda direta ao turista ou para o comércio local, a 
venda de produtos excedentes (arroz, peixe e criações) e a venda de força de trabalho 
nas fazendas vizinhas, cm troca de algum dinheiro, pinga ou benefício. 

Na Área Indígena Meruri registra-se um número de cinco famílias que se 
dedicam à produção e venda do artesanato. Essa produção é negociada nas leias de 
artesanato de Barra do Garças, onde prevalece a troca por alimentos cuio valor é 
quase sempre a metade do preço real do artesanato. Esta é uma atividade que tende 
a diminuir devido à escassez de matéria-prima, principalmente das penas necessárias 
à confecção do "Parice" (cocar Bororo), e ao desequilíbrio ecológico provocado pela 
ocupação econômica da região. 

Nas áreas Bororo da bacia do rio São Lourenço, essas situações são esporádicas 
e descontínuas, não caracterizando uma produção voltada para o mercado. A ação 
cessa quando a necessidade é satisfeita. Tanto que na Arca Teresa Cristina, por 
exemplo, poucos Bororo trabalham em fazendas, nenhum excedente agrícola foi 
criado e nem mesmo o artesanato tem sido produzido cm quantidade, apenas alguns 
peixes são vendidos. 

Por outro lado, observa-se que a estratégia para a obtenção de dinheiro para o 
consumo de gêneros de primeira necessidade e de bens industrializados está baseada 
na obtenção de aposentadoria pelos velhos ou na arregimentação de aposentados 
pelas famílias nucleares dos mais jovens. 

Na Área Indígena Mcruri. onde os aposentados representam quase 10?o da 
população, este benefício assume papel importante na economia da comunidade, 
onde uma grande maioria dos grupos domésticos tem como chefe ou como agregado 
uma ou mais pessoas aposentadas. A renda possibilita a alguns indivíduos e 
indiretamente ao seu grupo doméstico adquirirem no mercado regional certos 
produtos básicos, tais como roupas, açúcar, óleo, querosene, fumo, linhas de pesca e 
outros artigos para a produção artesanal. 

A estratégia das famílias baseada na aposentadoria de algum Bororo idoso tem 
criado situações de acomodação, implicando a própria reprodução das condições 
objetivas da produção Bororo. Alia-se a esta situação o consumo desenfreado de 
álcool nos dias logo após o recebimento da aposentadoria. A situação fica mais 
complicada tendo em vista o não-cumprimento das obrigações de prestação de 
alimentos instituídas pelas alianças celebradas durante o cerimonial do funeral 
Bororo. 

INTERCÃ.\1B10 SOCIAL E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

Vinte anos depois de terminado o conflito fundiário que culminou com o 
"massacre do Meruri", observa-se que a inserção do Bororo na vida regional está 
mais desenvolvida em termos sociais e políticos do que econômicos. Ao contrário do 
que ocorre nas áreas Bororo, na região do rio Araguaia, os casamentos com 
não- índios são mais freqüentes , os indivíduos "mestiços" têm mais expressão na 
vida da comunidade e as relações de compadrio com moradores não-índios de 
fazendas, vilas e cidades vizinhas são mais acentuados. 

Em termos de representação política, a estratégia Bororo é exemplar. Após 
várias tentativas infrutíferas, devido às divisões internas na comunidade indígena, 
os Bororo lograram eleger nas últimas eleições um vereador Bororo para a Câmara 
Municipal de General Carneiro. Apesar da presença de dois candidatos indígenas, o 
escrutínio de 120 votos a favor veio pesar na própria eleição do prefeito municipal. 
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Essa estratégia Bororo, baseada na orientação de votos para partidos 
diferentes, veio garantir maior representatividade dos Bororo na região, como 
também usufruir de benefícios r tais como o fornecimento mensal de 400 litros de 
diesel divididos pelas duas aldeias. 

Observa-se um processo de estagnação econômica no município de General 
Carneiro devido à mudança da produção agrícola para a pecuária, o que tem 
levado ao enxugamento dos serviços públicos, ao desemprego no setor primário e ao 
êxodo de 60 famílias no ano passado. Neste contexto, a participação dos Bororo na 
economia local passou a ter um grande destaque por representar 50% da clientela do 
comércio varejista local. Assim, o Bororo passa a caracterizar-se como um 
consumidor potencial, principalmente por sua diligência em estar sempre em dia 
com o pagamento de suas dívidas, uma forma de marcar sua identidade perante o 
branco, diferenciando-se dos Xavante. 

6.4 PROJETOS GOVERNAMEl\"TAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS EM CURSO NA REGIÃO 

Nesta área de influência direta, na bacia do Araguaia. o único projeto 
governamental em curso é o Prodeagro - Programa de Desenvolvimento Agro 
Ecológico de Mato Grosso. Este programa governamental ainda não tem 
desenvolvido ações na agropecuária da região, mas tem garantido recursos para o 
setor de saúde indígena e para o desenvolvimento do Projeto Tucum, na área de 
educação, visando a formação do professorado indígena. 

Tratando-se da população total Bororo, mais especificadamente, do território 
atual, registra-se a ocorrência dos projetos da F crrronorte e da Hidrovia Paraguai 
Paraná, ambos incidindo sobre as área Bororo da bacia do rio São Lourenço com 
resultados impactantes para a toda população Bororo remanescente. 

A ação de agências não-governamentais é também registrada em vários 
projetos junto aos Bororo. Destaca-se a ação do CIMl e da Missão Salesiana em 
parceria com governos municipais e estaduais nos projetos de educação (Tucurn) e 
de saúde/alimentação (Prosol). 

7 CONDIÇÕES DE VIDA 

Apesar do grande empenho e interesse que o Bororo tem pela caça, esta não é a 
sua principal fonte de alimentação. Ao contrário, a carne de caça e o peixe 
constituem atualmente menos de um quarto de sua dieta. Portanto, a base 
alimentar Bororo consiste de uma grande variedade de vegetais e frutas, obtidos 
através da coleta e principalmente da agricultura. 

A coleta é esporádica e está determinada, por um lado, pelas implicações do 
meio ambiente (épocas de frutificação) e, por outro, pela possibilidade de ter áreas de 
coleta na área reservada, já que muitos nichos ecológicos foram destruídos ou 
ocupados pelas fazendas. 

7.t ALIMENTAÇÃO 
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A agricultura é a base principal e foi a atividade econômica mais afetada pelo 
contato. Inicialmente houve a introdução de novos cultives, como a mandioca, o 
feijão, a batata-doce, a banana, a cana-de-açúcar, etc., acompanhada de novos 
métodos agrícolas. Alia-se a este fato o estabelecimento das fazendas que 
rapidamente destruíram grandes áreas de caça e esgotaram os cardumes de peixe, 
bem como as obrigações de cultivar e trabalhar nas roças do SPI e das missões a 
troco da produção, limitando assim as grandes viagens - Maguru - em busca das 
áreas tradicionais de caça. Em decorrência desta situação a agricultura tornou-se 
uma necessidade vital para o Bororo. 

No caso das áreas Bororo da bacia do rio São Lourenço, a situação é crítica, 
devido, principalmente, aos seguintes fatores: a) a área atualmente ocupada é 
deficiente em terras agricultáveis; b) muitas áreas de roça estão esgotadas; c) a 
Funai é ineficiente no provimento de sementes e insumos para as roças, e d) a 
facilidade de obter dinheiro através da aposentadoria vem desestimulando a 
produção de roças por algumas famílias. 

Nas áreas Bororo da bacia do Araguaia a situação atual difere muito 
pouco.Observa-se, por exemplo, que na A.J. Meruri há falta de terras agricultáveis, 
pois as áreas passíveis de exploração agrícola , localizadas nas margens do Ribeirão 
Barreiro, estão esgotadas e as dotações destinadas pela Funai são insignificantes 
ante as necessidades das comunidades do Meruri e do Garças. A dotação de 30 mil 
reais é irrisória para a compra de sementes , instrumentos , combustível e 
manutenção de dois tratores e um caminhão que a A.I. Meruri dispõe para a 
atividade agrícola e transporte. 

Grosso modo, a dieta na A.I. Meruri e na "morada" Bororo da A.I. 
Sangradouro compreende basicamente o consumo de arroz, mandioca e feijão, 
reforçada esporadicamente por alguma carne de vaca ou de caça/pesca, de frutas 
coletadas ou produzidas nas roças (mamão/melancia) e de produtos industrializado 
como massas, enlatados, etc., Alia-se a estes o consumo desenfreado de açúcar 
dissolvido em água, bem como do mate e de produtos industrializados como 
massas, enlatados, etc .. 

Esta pobre base alimentar, pobre também em quantidade, vêm refletir na 
própria situação de saúde do grupo bem como no desempenho da população escolar. 

O diagnóstico de saúde deixa claro o papel da dieta deficiente na formação do 
quadro de morbidade do grupo e, sem dúvida, no próprio índice de mortalidade. 
Pode-se afirmar que há uma forte relação entre as principais doenças do grupo com 
a sua precária base alimentar. Esta deficiência vem refletir no desenvolvimento das 
crianças, bem como no resultado dos tratamentos de infecções e da tuberculose. Este 
quadro se generaliza levando-se em conta a precária situação de higiene e de 
saneamento ambiental. 

Essa dieta deficiente também afeta o desenvolvimento da população em idade 
escolar, pois, freqüentemente, a maioria das crianças vai para a escola sem ter 
recebido nenhuma refeição. Quando a situação se complica, dado o ineficiente 
abastecimento pela prefeitura da merenda escolar, o papel da Missão Salesiana é 
fundamental para, pelo menos, garantir uma refeição diária naquelas épocas mais 
críticas de escassez. 

Outra ação digna de nota é o Programa de Reforço Alimentar (Projeto Proso!) 
desenvolvido pela Missão Salesiana em parceria com o Estado de Mato Grosso, que 
compreende o oferecimento de uma refeição diária para a população de zero à cinco 
anos, mulheres amamentando e gestantes. Neste caso os resultados são expressivos, 
principalmente por garantir uma melhoria na qualidade de vida da população 
infantil e na diminuição do consumo de remédios. 
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Na área de Sangradouro, onde a situação dos Bororo é lamentável, o programa 
de cesta básica da Comunidade Solidária tem resolvido em parte a carência alimentar 
apesar de muitas vezes os produtos oferecidos, por exemplo o feijão, já estarem em 
processo de deterioração. 

Por último, segundo os relatos obtidos em campo, junto aos salesianos, a 
situação da alimentação é tão crítica que se tem registrado uma intensificação da 
coleta de cocos e frutas nativas (iatobá, caiu, mangaba, murici, etc.), principalmente 
nos meses de seca. Essa estratégia alimentar não era observada desde a década de 
80 e também tem sido cada vez mais comprometida pela ação da caça Xavante, com 
sua técnica de queimada do campo-cerrado. - 

7.2 HABITAÇÃO, SAi"'EAME~TO E ENERGIA 

Como já apresentado anteriormente, o padrão de ocupação Bororo compreende 
a construção de aldeias cm formato circular nas imediações de um grande rio. Este 
padrão está mais presente nas aldeias da bacia do rio São Lourenço e só é registrado 
1!ª bacia do rio Araguaia, na aldeia do Garças. 

Na aldeia do Garças. as casas são construídas usando-se toda uma tecnologia 
tradicional, que compreende o uso de caibros e palhas (babaçu, buriti ou acuri) na 
cobertura do telhado e nas paredes. A casa típica compreende um espaço de 50 
metros quadrados e não apresenta no seu interior nenhuma divisão ou separação. 
Os objetos de uso comum estão simplesmente depositados no chão ou dependurados 
nos caibros e ripas do telhado-parede. Há tantas fogueiras quanto mulheres 
casadas, e o fogo se mantém sempre aceso, pelo menos sob a forma de brasas. 

Na aldeia do Meruri e na "morada" Bororo de Sangradouro, a maioria da 
população ocupa casas de alvenaria construídas na década de 60 pelo salesianos. Na 
aldeia Meruri. a sua estrutura em forma de L vem interferir na própria orientação 
da organização social, baseada na forma circular da disposição das casas. A este 
respeito, Caiuby Novacs ( 1983) afirma com propriedade : 

"Se o contato com a sociedade envolvente forçou uma modificação na 
disposição das casas (funcionários do SPI/Funai construíram as novas aldeias, não 
levando em conta a disposição circular, os missionários tentaram interferir na 
organização social Bororo, introduzindo a aldeia em L) não chegou, no entanto, a 
alterar a forma pela qual os bororo concebem a sua sociedade e a relação entre seus 
membros. É por isso que a forma circular continua sendo o modelo utilizado para 
expressar o modo pelo qual eles se representam. Mesmo quando situados em aldeias 
com casas dispostas em ruas, eles apontam para as casas como se elas estivessem 
dispostas em círculo, descrevendo deste modo as relações sociais entre seus 
moradores" ((1983:61). 

As condições de habitação das casas de alvenaria são regulares, algumas estão 
necessitando de reformas no piso, telhados e paredes internas, principalmente 
aquelas onde é freqüente o uso de fogueiras internas. Na aldeia do Mer uri observa 
se um incremento no número de novas casas, configurando um segundo semicírculo 
de residências. As novas casas estão sendo construídas com diversos materiais, 
muitas delas com o uso misto de tijolo ou pau a pique com telhado de palhas, 
denotando um tendência em copiar e adaptar o padrão regional de moradia. 

A grande vulnerabilidade dos assentamentos Bororo da bacia do rio Araguaia 
está na precária situação do sanenarnento básico - esgoto e lixo e do fornecimento 
de energia. 
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_ A-qualidade da água consumida pelos Bororo é boa e provem de uma cabeceira 
bem protegida, conforme informações dos salesianos e dos agentes que tratam da 
situação de saúde, tanto que as principais doenças que afetam a população estão 
mais relacionadas a questões de saneamento e alimentação. 

Nas aldeias Bororo da bacia do rio São Lourenço observa-se que, apesar dos 
esforços em levar a água de uma boa fonte até as casas, evitando-se assim o 
consumo da água poluída dos rios, os hábitos e costumes Bororo resistem 'às 
orientações dos agentes no cuidado em proteger não só o depósito de distribuição da 
água como também na limpeza e escoamento da água usada nos tratos, como 
lavagem de roupas e de utensílios de cozinha. O ernpoçarnento da água criado pela 
retirada das torneiras, o rebaixamento do encanamento, o descuido no conserto dos 
vazamentos e o constante uso dessa área pelos animais domésticos criam condições 
para o surgimento de vetores de doenças. 

Se o empoçamento da água nas imediações das habitações cria um foco de 
contaminação. a proximidade de áreas de uso para defecação e de disposição do lixo 
vem ampliar ainda mais os focos de contaminação, principalmente nas épocas de 
chuva, quando o escoamento das águas desce pelo terreno da aldeia devido à sua 
leve inclinação para o rio. 

Esta é também uma situação preocupante nas aldeias Bororo da bacia do rio 
Araguaia. Nesta aldeias não existem fossas, e as tentativas de introduzir banheiros 
nas casas resultaram na criação de perigosos focos de contaminação. Na escola, o 
uso de banheiro é satisfatório dado o fato de existirem funcionários empenhados em 
mantê-los limpos. A questão cultural é o determinante neste caso, e o uso do mato 
aliado à limpeza feita pelos cachorros tem garantido um baixo nível de 
contaminação. Entretanto, dado o crescimento da população, principalmente, da 
aldeia Meruri, torna-se necessário iniciar um programa de saneamento e de 
orientação higiênico-sanitário. 

Com relação ao lixo, observa-se que algumas pessoas costumam queimá-lo ou 
dispô-lo em covas, entretanto a grande maioria apenas amontoa o lixo nas 
imediações da casa, depois de varrer o terreno. Na aldeia Meruri muitas 
campanhas de coleta e limpeza vêm sendo desenvolvidas pelas lideranças com forte 
apoio da população escolar. 

Ao contrário das famílias Bororo da bacia do São Lourenço, na Área Indígena 
Meruri, mais especificadarnente na aldeia Meruri, as famílias detêm um amplo 
inventário de eletrodomésticos. As condições da infra-estrutura da Missão Salesiana 
e a obtenção de renda pelo- trabalho assalariado têm propiciado o consumo de bens 
duráveis, em escala crescente, o que tem levado ao limite o consumo da geração 
interna de energia. 

O quadro 7.2.1, abaixo, mesmo incompleto, apresenta a situação atual do 
inventário de eletrodomésticos e do consumo de energia elétrica da aldeia Meruri. 
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QUADRO 7.2.1 - IJ\1VENTÁR10 DE ELETRODOMÉSTICOS E CONSUMO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

A questão da demanda de energia f problemática na época da seca, quando a 
pequena hidroclétr ica, mantida pela Missão Salesiana, ressente-se pela falta de água. 
A tendência é que esse problema venha ocorrer até mesmo em época de chuva, dado 
o crescimento do consumo pelo aumento do número de eletrodomésticos e pela 
falta de orientação para a conservação de energia. 

Além do consumo residencial. que compreende as casas Bororo e as instalações 
da Missão Salcsiana, na demanda diária deve também ser computada a energia 
gasta pela serraria tpcquena fábrica de móveis e utensílios para consumo interno), 
pela casa de farinha, sem esquecer fato de que os Bororo mantém a luz acesa dia e 
noite. Neste contexto, a geração de 48kw vem caracterizar uma demanda no limite, 
implicando medidas urgentes, como a ampliação da usina e a instalação de um novo 
rotor para garantir um aumento de 10% de rendimento. 

Nas situações de blecaute é acionado um gerador a diesel mantido pela missão, 
que, devido a sua baixa potência, leva as famílias a recorrerem ao uso de 
lamparinas. 

Algumas tentativas para resolver essa questão de energia estão sendo 
encaminhadas pelas lideranças locais junto à concessionária estadual - Cenat, 
visando a introdução da rede convencional na área do Meruri. Entretanto, essa 
estratégia é quase inviável, principalmente pelo baixo consumo local, que 
inviabiliza economicamente a realização da distribuição convencional e, por outro 
lado, pela falta de renda da maioria da população indígena para cumprir o 
pagamento do consumo energético. 

A solução mais viável é a apontada pela missão, a partir da reestruturação da 
usina loca), a realização de trabalhos para conservação de energia e a compensação 
da demanda com a introdução de outras tecnologias renováveis, como a fotovoltaica 
e a eólica. 

7.3 SERVIÇOS DE SAÚDE 

A responsabilidade pelos serviços de assistência à saúde indígena encontra-se, 
atualmente, numa situação muito complexa, o que reflete os avanços e retrocessos 
político-institucionais que têm sido evidenciados na última década. Esta situação 
tem repercutido diretamente e muitas vezes negativamente na organização de um 
sistema único de saúde para a população indígena nacional . 
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Desde 1992, cabe à Fundação Nacional de Saúde íFNS) a responsabilidade pela 
atenção à saúde indígena, entretanto o que ocorre atualmente é a convivência de 
várias instituições nem sempre articuladas, que vêm atuando junto às populações 
indígenas mato-grossenses. No caso dos Bororo, atuam a própria FNS, a Funai, a 
Missão Salesiana e as secretarias municipais de saúde cujos municípios abrangem as 
áreas indígenas Bororo. 

O que se observa é que, apesar de um número considerável de instituições 
atuando com os índios, não há um sistema ou uma política de saúde indígena no 
Mato Grosso e muito menos para a população Bororo. Esta situação vem 
caracterizar uma ação fragmentada onde cada instituição tem seu próprio modo de 
atuação e vê a saúde do grupo sob ótica própria e particu]ar. Assim evidenciam-se 
duplicidade de atuação, intervenções técnicas e conceitualmente conflitantes, como 
também sistemas próprios de informação, já que possuem instrumentos, propósitos, 
fluxos, prazos e períodos diferenciados de assistência e coleta de dados de saúde. 

Um exemplo é a dificuldade em analisar a situação dos Bororo nos relatórios 
anuais das ADRs, uma vez que não há discriminação da etnia assistida . No caso da 
ADR de Barra do Garças, onde os Bororo são a etnia minoritária, os dados de 
atendimento médico são registrados sem diferenciar se o individuo é Xavante ou 
Bororo. 

Portanto, a constituição de um sistema de informação da saúde dos povos 
indígenas do Mato Grosso é uma ação urgente, principalmente em se tratando de 
promover a integração entre as diferentes instituições, condição básica para a 
consecução de uma política de saúde indígena exeqüível. 

Os serviços de saúde oferecidos aos Bororo da bacia do rio Araguaia são os 
desenvolvidos nas aldeias pela Missão Salesiana.pelos funcionários da Funai alocados 
na ADR de Barra do Garças, e apoiados em situações especificas pela FNS, SUS, 
Prodeagro e prefeituras municipais. 

Atualmente, os serviços de saúde disponíveis são basicamente de atenção 
primária promovidos de modo permanente ou intermitente pelas missões salesianas 
de Meruri e de Sangradouro, com apoio de monitores indígenas de saúde com nível 
elementar ou sem instrução ou pela equipe volante de saúde (EVS), tendo como 
referência a Casa do fndio (Funai), a rede de saúde dos municípios (SUS) e os 
hospitais públicos e privados onde o acesso, principalmente a nível de atenção 
secundária e terciária, é, muitas vezes, dificultado ao índio. 

Nas áreas indígenas da bacia do rio Araguaia, a infra-estrutura dos serviços de 
saúde são as instalações dos ambulatórios ( "hospitais" ) mantidos pela Missão 
Salesiana, que devido à carência de recursos estão sempre deficitários. Os recursos 
humanos disponíveis são, inicialmente, preparados pelas freiras ou por alguns 
cursos temporários oferecidos pela parceria Prod.eagro/FNS ou por cursos práticos 
desenvolvidos pela entidade denominada Médicos Sem Fronteiras. 

Na A.l. Meruri, o atendimento primário é feito por dois atendentes Bororo de 
enfermagem, pagos pela Prefeitura de General Carneiro. Na A. I. Sangradouro, não 
há nenhum Bororo neste serviço, todo o atendimento é feito por atendentes Xavante 
de enf errnagem. 

Considerando as informações apresentadas no ElA/RíMA da Ferronorte 
(1995), pode-se observar que os serviços de saúde das aldeias Bororo do rio São 
Lourenço estão concentrados na sede da administração regional de Rondonópolis, 
sendo que nas áreas indígenas a situação é precária. Nas três áreas Bororo, o 
trabalho de assistência está sob a responsabilidade de quatro monitores, destes 
apenas um é do quadro de funcionários da Funai, e o restante, na época do estudo, 
não recebia pelo trabalho, devido à vinculação com o SUS, cujas verbas depende da 
vontade política da prefeitura local. 
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A situação dos monitores de saúde aliada às condições das instalações e infra 
estrutura das enfermarias das aldeias é de total precariedade e abandono. Aos 
monitores não têm sido oferecidos cursos de reciclagem e muito menos apoio 
logístico para o trabalho, uma vez que as condições dos postos indígenas em termos 
de infra-estrutura, tais como transporte, energia, administração, comunicação, etc., 
são assustadoramente inexistentes na maioria das aldeias visitadas. 

Se nas A.l. da bacia do rio Araguaia a assistência à saúde é regular , na "Casa 
do Índio" de Barra do Garças, outros problemas são detectados. Aliada à falta de 
recursos financeiros que tem preiudicado uma assistência contínua, há falta de 
recursos humanos necessários para uma população de quase 2.000 índios, o que 
reflete também a falta de uma política de recursos humanos da própria Funai. 

- 
Se de uma maneira geral a assistência de saúde da Funai oferecida aos Bororo é 

deficitária, a atuação da FNS e do SUS é quase inexistente. A FNS tem apenas 
oferecido cursos de reciclagem e desenvolveu a prospeção de poços d' água nas 
aldeias Bororo da bacia do rio São Lourenço, cuio resultado foi lamentável. O SUS 
atende a população Bororo, no caso dos Bororo da bacia do rio Araguaia, no 
Hospital de General Carneiro, que apenas faz atendimento de emergência ( partos, 
acidentes, suturas, etc.). 

Ainda com relação a situação da saúde Bororo outras questões merecem 
destaque: 

Observa-se, na A.l. do São Lourenço, o descaso para com o patrimônio 
indígena, principalmente com relação às instalações e infra-estrutura das 
enfermarias dos postos indígenas. 

A qualidade do abastecimento e distribuição da água é problemática em quase 
todas as aldeias Bororo, apesar da ação da FNS. 

A questão do alcoolismo entre os Bororo é também um desafio para a 
assistência de saúde. A questão merece um programa especial dada a sua dimensão 
sóciocultural bem como o alto grau de interferência na qualidade da saúde do 
grupo. 

A questão da aposentadoria (Funrural) tem também reflexo na qualidade de 
saúde da população, haja vista a relação de dependência das famílias com esta renda, 
o que leva ao desinteresse da produção do alimento básico (roças), criando assim 
sérios problemas na elida alimentar do grupo. 

A qualidade e a falta de uma política de recursos humanos na administração 
da Funai talvez possam explicar a ausência de uma ação de assistência social, já que 
não há nenhum programa de trabalho relacionado a mitigar os problemas criados 
pelo alcoolismo e pela renda auferida das aposentadorias. 

- 

7.4 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 

Nas áreas Bororo da bacia do rio Araguaia toda ação educacional está sob os 
cuidados e orientação das missões salesianas, que assistem esta população desde o 
infcio deste século. 

Na A. I. Meruri a assistência escolar é desenvolvida no antigo Colégio 
Salesiano adaptado para a população indígena. o nível de assistência é razoável, e o 
ensino bilíngüe vem colocá-la no rol das melhores escolas indígenas do Brasil. Esta 
escola representa hoje para os Bororo um meio de recuperação cultural e de 
conscientização, instrumentos fundamentais para o processo de autodeterminação 
vivenciado pelo povo Bororo. 
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A escola do Meruri funciona em dois períodos. Pela manhã, o primário, que 
compreende a pré-escola até a 4ª série, onde estão matriculados 85 alunos e onde 
todos os professores são Bororo. À tarde, funciona o ginásio que compreende da 6ª a 
a s- série, onde estão matriculados 28 alunos e onde há carência de professores 
indígenas preparados, cabendo aos salesianos a tarefa educacional. Dada esta 
situação é que o Projeto Tucum vem sendo desenvolvido nesta área indígena , no 
período das férias escolares. Este projeto propõe a formação e capacitação de 
magistério de 2.0 grau para professores bilingües Bororo de várias aldeias. A 
experiência tem sido um sucesso e até mesmo tem produzido casamentos de Bororo 
do Meruri com Bororo de Perigara (Pantanal). 

Na A.I. Meruri há uma demanda de 35 indivíduos em condição de freqüentar o 
2° grau. Este é um sério problema que merece ser resolvido localmente, uma vez que 
foram traumáticas as experiências de alguns alunos que saíram para estudar em 
General Carneiro ou em Barra do Garças. Além dos problemas enfrentados com o 
alcoolismo e a liberdade das mulheres, surgiram problemas com os Xavante e 
discriminação por parte da população regional. 

Em termos gerais, a infra-estrutura da escola é boa, mas há necessidade ,de 
uma biblioteca e de um espaço próprio para a distribuição da merenda escolar. Por 
isso pequenas reformas devem ser feitas visando separar fisicamente a escola das 
instalações ocupadas pelos salesianos. 

Na aldeia do Garças, há uma pequena escola, vinculada à do Meruri, assistida 
por uma única professora. Nesta escola há um total de 10 alunos distribuídos da 
pré-escola até a 3d série. A construção é adaptada ao clima local e existe uma 
televisão com vídeo acoplada a um sistema de energia solar e parabólica. 

Na "morada" Bororo de Sangradouro funciona uma pequena escola separada 
do Colégio Salesiano, hoje exclusivo dos Xavante. Esta escolinha tem um professor 
Bororo que está sendo formado pelo projeto Tucum e que mantém assistida uma 
população escolar de oito alunos distribuídos na pré-escola, 1 d, 3ª e 4ª séries. 

r: 

r, 

(' 

r 
r- 
r 
('· 
r- 
r 

ESTUDOS 00 MEIO ,\.'\'TROPJCO - COMU:-.1DADES l~DIGENAS 69 r>. 



0 
r- 

" r- 
0 
r 
r, 
r-. 

10 
' ·- i ("' 
1 1 (". 

! ("\ 
!0 
i r- 
1 
ir· 
1 ir 
! r" 
10 
1 

! ,-.. 
l 1 

l ("""I 
! ' l (" 
l ,-.,, 
l : ,', 
1 r 
ir 
! I' 
j r, 
J 
l (', 
j : n 
0 
r, 
~ 

r-. 
r 
(', 
r, 
0 
r> 
0 
(""\ 

r, 
f ('\ 
l 
.j r,. 
j r- 
i 

1~ 
1 

1 r,. 
1 
1 r-. 

, 
CAPITULO III - XA.VANTE 



,,-. , 
CAPITULO III - XAVANTE 

OS ÍNDIOS XAVANTE {A'uwe) 1 

r: 
r- 

O nome Xavante foi dado pelos portugueses aos componentes de uma 
população indígena que ocupava, em fins do século XVI, o norte de Goiás. Não se 
conhece a origem deste nome e por que tal etnónimo começou a ser usado 
(Nirnuendaiu, 194.2:3-4; Maybury-Lcwis (1967) 1984:40), tão diferente da 
autodenorninação da tribo: /l'uwe, que significa pessoa, gente. Este grupo (A'mve ou 
AkuenJ deve ser diferenciado dos Oti, Xavante do oeste do Estado de São Paulo; dos 
Ofaié {Opaié), Xavante do extremo sul do Mato Grosso e, também, do grupo Xerente 
ido qual se separou por volta de 1820), atualmente no Estado do Tocantins. 

Assim, quando tratarmos aqui dos Xavante. estaremos sempre nos referindo 
ao grupo !lkuen-Xavante (ou !'l'inve-Xavante), falante da língua Xavante (/l'uwe 
mremc), da família lingüística Jê, do tronco Macro-Jê, que migrou, ainda no século 
XIX, da Província de Goiás para o Estado de Mato Grosso (região do rio das Mortes), 
onde se encontram as terras Xavante. 

r: 

2 LOCALIZAÇÃO 

,,..... 

Os territórios Xavante ocupam a zona norte oriental do planalto do Brasil 
Central (leste de Mato Grosso), localizam-se cm áreas de cerrado , à exceção de área 
indígena Merãiwetseáe (e Õtõ), misto de cerrado com formações florestais 
amazônicas que margeiam o rio das Mortes (R.l. Pimentel Barbosa; R.I. Areões - no 
baixo rio das Mortes; R.I. São Marcos e Sangradouro - alto rio das Mortesl): nos 
vales dos rios Kuluene e Couto Magalhães (R.J. Parabubure): nos rios Paranatinga e 
Batovi (R.l. Marechal Rondon): e, finalmente, no interflúvio entre o Araguaia e o 
Xingu.na região do rio Suiá-Missu (A.!. Marãiwatsede). 

É importante ressaltar que as reservas de Arcões (com 160Km de extensão leste 
de seu território no rio das Mortes) e Pimentel Barbosa (com 150K.m de extensão 
leste de seu território no rio das Mortes), localizadas no municípios de Água Boa e 
Nova Xavantina, respectivamente, ocupam a região do chamado Pantanal do rio das 
Mortes (região de transição entre o biorna cerrado e o amazônico), viveiro 
reprodutor de espécies animais (incluindo os peixes) e vegetais do cerrado 
(utilizadas pelos índios como alimentos, elementos de sua cultura material e de seu 
simbolismo mítico e ritual). O Pantanal do rio das Mortes, região entre o rio das 
Mortes e o rio Araguaia, é expressamente incluído pelo Decreto Estadual de Mato 
Grosso (n? 1.536/92) entre as áreas a serem objetos de estudos técnicos-científicos 
para a proteção da flora, fauna e das belezas naturais existentes no local, através da 
criação de "unidades de conservação". O limite do Pantanal do rio das Mortes ao sul 
~ com a rodovia BR-158, entre o rio das Mortes e o rio Araguaia, daí seguindo pelo 
rio Araguaia na direção norte até sua confluência com o rio das Mortes, voltando 
por este último na direção sudoeste até a BR-158, com área de aproximadamente 
500.000ha. 

r 
r: 
r· 

- - As outras reservas de Sangradouro e São Marcos que margeiam o rio das 
Mortes, localizadas no município de General Gomes Carneiro (e Poxoréo) e Barra do 
Garças, se encontram nas cabeceiras do rio das Mortes, próximas ao rio Araguaia 
(onde também se desenvolve o projeto de construção da Hidrovia), área de extrema 
importância para a preservação da qualidade da água, fauna do cerrado e dos rios. 
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TERRITORIO 

3.1 ASPECTOS DA OCUPAÇÃO TRADICIONAL INDÍGENA 

Os Xavante vieram de uma região próxima ao mar (conforme relatos orais 
Xavante registrados por Giaccaria e Heide. 19 72; Lopes da Silva, 1986; Graham, 
1995 e durante meu trabalho de campo na década de 90 - Carrara, 1997) e 
chegaram até Goiás (no século XYlll), onde ocupavam a bacia do rio Tocantins, 
entre a margem esquerda do Araguaia e a margem direita do Tocantins. Mas com as 
entradas e bandeiras que devassavam os territórios indígenas na busca de escravos e, 
depois, na procura de jazidas de ouro que trouxeram os aldeamentos oficiais, os 
Xavante se vêem forçados a deixar seu antingo território, cm razão de perseguições e 
massacres promovidos por não-índios, à procura de um ambiente quase idêntico 
aos cerrados de Mato Grosso. 

Antes da chegada na região da Serra do Roncador (rio das Mortes), os Xavante 
atravessaram o Araguaia e se separaram dos Xcrente (por volta de 1820} e mais 
tarde atravessaram o rio das Mortes, onde encontrariam relativo isolamento até a 
década de 30, quando chegariam os neobandeirantcs, colonizadores e missionários 
na região. A década de 40 marca o contato de nào-índios com os Xavante do baixo 
rio das Mortes (região de São Domingos) através de agentes do SPI e da fundação 
Brasil Central. 

No tocante ao contato com outros povos indígenas, desde o século X"VIII, 
quando os Xavante estavam cm Goiás, até sua penetração na região do rio das 
Mortes (início do século X.XJ, ainda havia lutas entre os Xavantc e os Karajá (durante 
expedições guerreiras daqueles no Araguaia), considerados inimigos pelos primeiros, 
a quem chamavam waradzutóro (de waradz11= estranho, não-Xavante). Embora 
houvesse inimizade entre os grupos, um grupo Xavantc fez aliança de guerra com 
os Karaiá contra os bandeirantes na época da construção do presídio de Santa Maria 
do Araguaia (1977:90 1991), onde foram reclusos Xavante, Xerente e Karaiá. No 
momento atual, as relações com os Karaiá são amistosas (embora com reservas), e 
as guerras terminaram quando os Xavante fizeram as pazes com os brancos. 

De acordo com Maybury-Lewis ((1967) 1984:49), "( ... ) há apenas duas tribos 
que os Xavante reconhecem como vizinhas e também como inimigas: os Karaiá e os 
Bororo. Estes últimos uniram-se aos portugueses para combater os Xavante no 
século XVIll. Mais tarde mudaram-se para oeste, entrando no Mato Grosso, 
seguidos pelos Xavante. Os salesianos contam que as duas tribos guerrearam pela 
posse de urucum, nos fins do século XlX (cf. Colbacchini e Albisetti, 1942:150). No 
século XX, os Xavante continuaram lutando com os Bororo até meados da década de 
50, quando os salesianos conseguiram persuadir alguns deles a estabelecerem-se 
junto às sedes da missão onde os Bororo já viviam", Atualmente o contato dos 
Xavante com os Bororo se dá fisicamente na reserva São Marcos (antigo território 
Bororo), em território contíguo à reserva do Meruri (Bororo) e na reserva de 
Sangradouro. 

Nas décadas de 40 e 50, os Xavante não têm mais para onde migrar e, de certo 
modo, permanecem na região do leste matogrossense. No entanto, há uma 
subdivisão em grupos da população que permaneceu em São Domingos (Baixo rio 
das Mortes, região próxima à aldeia Pimentel Barbosa, reserva Pimentel Barbosaj.os 
quais se dirigem para as seguintes regiões: rio Suiá-Missu, rio Batovi (onde os 
Xavante têm contato com o povo Bakairi): rio Couto de Magalhães; rio Kuluene e 
desta região para o alto rio das Mortes, na região das missões salesianas e também 
para o Posto Simões Lopes, próximo ao rio Paranatinga. 

- 

- 
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Nas décadas de 60 e 70, os Xavante ainda sofrem bastante com as 
conseqüências do contato (epidemias, doenças, invasões de território, depopulação, 
etc.) e lutam com fazendeiros para manter parcelas de seu antigo território e 
habitat de caça e coleta. É na década de 60 que os Xavante de Õtõ e Marãiwatsede 
são expulsos da região do Suiá-Missu, com grande parte de sua população dizimada 
por gripe e sarampo, quando são exilados forçosamente em outras áreas, como por 
exemplo as áreas de influência das missões salesianas (Sangradouro e São Marcos). 
Assim, áreas extensas de cerrado dentro do território Xavante são derrubadas para a 
atividade agropecuária. Mas somente na década de 70 é que se fazem ouvir algumas 
das reivindicações Xavante sobre antigos territórios invadidos, e, então, alguns 
destes, principalmente, no início dos anos 70 e início da década de 80, começam a 
ser demarcados oficialmente pelo governo federal, embora sob fortes protestos de 
fazendeiros da região. 

Neste processo de migrações e sedentarização em algumas regiões (acima 
citadas), das quais não podem mais escapar ao contato com não-índios, os Xavante 
são circunscritos a territórios diminutos (para suas reais necessidades de caça e 
coleta), as reservas. Mesmo assim o povo de Marãiwatsede (região do rio Suiá 
Missu) não reencontra suas terras e até hoje está exilado de seu antigo território, por 
causa da tardia demarcação, que, no momento, se encontra paralisada. Mas a 
retomada do território Xavante não para por aí, pois a população começa a 
demonstrar um crescimento, ainda na década de 70, com a assistência da funai e 
dos salesianos. Porém, este crescimento populacional não foi acompanhado de um 
crescimento equivalente dos territórios, o que, certamente, provoca uma retomada 
justificada de antigos territórios de caça e coleta, os quais se encontram devastados 
por anos de atividade agropastoril na região. 

3.2 HISTÓRICO DO CONTATO INTERtTNICO (GOIÁS E MATO 
GROSSO) 

3.2.1 Os Séculos XVIII e XIX em Goiás 
De acordo com a tradição oral Xavante (cf. Lopes da Silva, 1992:362). os 

primeiros contatos com não-índios ocorreram em terras situadas "junto ao mar". 
Entretanto, inexistem levantamentos específicos (da história tal como experimentada 
e registrada pelos próprios Xavante) que indiquem com precisão a época e local onde 
isto teria acontecido. Em narrativa mítica por mim registrada na aldeia Xavante 
Namuncurá (reserva São Marcos, município de Barra do Garças/1992) o ancião 
Watsametu Tsereubdzú também afirmou que os Xavante vieram de terras próximas 
ao mar. 

Os primeiros registros documentados sobre o contato dos Xavante com não 
índios (entradas, bandeiras, missionários, etc.) datam do século XVUI e são de 
quando aqueles ocupavam (cf. Ribeiro, 19 77:65; Lopes da Silva, 1992:362) "a bacia 
do Tocantins, desde o sul de Goiás até o Maranhão, estendendo-se do rio São 
Francisco ao Araguaia". No mapa elaborado por francisco Tossi Colombina, de 6 de 
abril de 1751 (cf, Chaim, 1983:39-42; Lopes da Silva, 1992:362), é assinalado o 
"Sertão do Gentio Xavante" localizado a leste e nordeste da ilha do Bananal (Ilha do 
Gentio Curumsrii, na região compreendida entre a margem direita do rio Araguaia e 
a margem esquerda do rio Tocantins. 
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Segundo Ravagnaní ( 1991 :21-22), as populações tribais que habitavam o 
território, denominado a partir de 1744 Província de Goiás eram, desde o século 
XV1, agredidas por bandeiras que se organizavam primordialmente para aprisionar 
os silvícolas e, secundariamente, para encontrar minas de metal precioso. 

Em relação aos Xavante. na gestão de d. Marcos de Noronha (1749, cf. Chaim, 
1983:60; Lopes da Silva. 1992:363), primeiro governador da nova capitania de 
Goiás (desmembrada de São Paulo em 1 735 ), tem-se "notícia (dada por 
missionários) das hostilidades a que viviam sujeitas as povoações vizinhas do 
Tocantins, situadas na direção do habitat desse silvícola (Xavantc)". Como forma de 
represália (idem) aos índios, "sertanistas" eram contratados por meio de fundos 
arrecadados entre moradores do lugar. Outra notícia é relatada por d. João Manoel 
de Mello (governador da Província de Goiás), em carta de 19 de dezembro de 1762 
(cf. Ravagnani, 1977:14-5; Chaim, 1983:60-1; Lopes da Silva, 199.2:363), que 
localizou os Xavante entre Crixás e Tesouras, na parte meridional de Goiás, entre os 
rios Araguaia e Tocantins (Chairn, 1983:50; Lopes da Silva, idem). Aqueles haviam 
atacado vários arraiais em setembro do mesmo ano em resposta à invasão de seu 
território. Os não-índios reagiram organizando uma bandeira punitiva de 
500 homens (Ravagnani. 1977:14-5; Lopes da Silva, idem). 

A cidade de Pontal, fundada em pleno território /lcuen (Xavante e Xcrente, cf. 
Nimuendaiu. 1942:t>; Lopes da Silva, idem), tinha em seus arredores as minas de 
matanças, "cujos habitantes foram quatro vezes destruídos pelos Xavantc". Vários 
outros ataques se seguiram a partir de 1762. Novamente, em represália, foram 
organizadas, pela população, bandeiras de caça aos Xavante (cf. Chaim, 1983:61; 
Lopes da Silva, 1992:363). 

O ciclo de "caça ao índio" (primeira fase do bandeirismo, cf. Ravagnani, 
1991 :22) trouxe várias conseqüências desastrosas para as tribos ali existentes 
(idem}, entre elas os Xavante, tais como: "grande mobilidade horizontal, sempre 
procurando fugir a inimigos tão estranhos quanto a técnicas de Juta e armamentos 
que portavam; a dcpopulação com suas conseqüências na estrutura social; a 
extinção de grupos inteiros causando desequilíbrio na região, etc.". Após esta fase 
(idem), o bandeirismo prossegue com a finalidade primordial de descobrir novas 
minas, mas, embora visassem o encontro de veios auríferos, as bandeiras estavam 
preparadas para atacar as tribos indígenas que. por acaso encontrassem. Neste 
momento, inverte-se o objetivo do bandeirismo, "se antes a meta final era aprisionar 
os silvícolas e o ouro uma vaga esperança, agora é encontrar ouro e atacar os 
nativos, quando no caminho os encontrassem". 

A década de 1770 (Lopes da Silva. 1992:363) é caracterizada pela organização 
oficial de várias bandeiras (promovidas pelo governo da província) que deveriam 
descobrir novas jazidas (com o declínio da produção aurífera) e, de acordo com a 
Iegislação pombalina, circunscrever e pacificar os índios por intermédio de 
aldeamentos. Esta nova política para a região visava a liberação do rio Araguaia 
para a navegação (unindo Pará e Maranhão ao sul do país), o que para os povos 
indígenas significou abrir mão de seus domínios e render-se a amargas experiências 
de vida nos aldeamentos oficiais. Estes, entre 1740 e 1750 (Ravagnani, 19 77:39; 
Lopes da Silva, 1992:363), eram, na verdade, prisões indígenas (com a presença de 
escola militar e um padre jesuíta}, para onde eram conduzidos os sobreviventes dos 
ataques dos bandeirantes. Em 1 774, esta política dos aldeamentos também atingia 
os Xavante (Ravagnani, 1977:36; Chairn, 198 7:99-152; Lopes da Silva, 1992:363). 

- 
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- =Em 1775 (Souza, 1953:6-8; Chaim, 1983:99; Lopes da Silva, f 992:363) é 
fundado o aldeamento de São José de Mossâmedes, nas proximidades de Vila Boa de 
Goiás, onde viveram Acroá, Javaé, Carijó e, cm menor número, Xavante. Ao norte, 
encontra-se Pedro lll, que concentrou talvez o maior número de índios, situado no 
local conhecido como Carretão {ali foram instalados, em 1788, dois mil Xavante). 
Este aldeamento surgiu após conflitos que culminaram na prisão de alguns índios, 
estes são levados à sede da província e ouvem do governador proposta de paz em 
troca de subsistência no Carretão. No mesmo ano ocorre uma epidemia de sarampo 
que causou mais de cem mortes (Freire, 1790; Lopes da Silva, 199.:!:363). 

- ~os aldeamentos de Estiva, Salinas/Boa Vista e São Joaquim do Jamimbu (de 
onde foram transf cridos Xavante e Karaiâ para São José do Araguaia) foi 
documentada a presença Xavante (Lopes da Silva, 1992:304). Mas, segundo Lopes 
da Silva (idem), "nem todos os Xavantc aldearam-sc, porém. Alguns grupos 
mantiveram-se arredios, e a eles foram juntar-se remanescentes dos aldeamentos 
(especialmente os do Carretão), a partir de 1830-40, fugindo dos maus tratos e 
trabalhos forçados, epidemias e completo abandono( ... )". 

No século XIX há decadência das minas que liquida com o cicJo econômico da 
mineração. Segundo Ravagnani (1991 :56), a miséria que paira sobre a província 
causa o fim da política de aproximação com os indígenas, conquistada por meio da 
submissão pacífica e concentração cm aldeamentos oficiais. A população dos 
arraiais, então, se dispersa em direção norte e surgt'm novas atividades econômicas, 
como a agricultura e a pecuária. Esta última se desenvolve mais na região do rio 
Tocantins e a agricultura tem maior concentração nas margens do Araguaia. Estas 
atividades provocam uma dispersão da população não-índia cm grande extensão dos 
territórios indígenas, gerando uma série de conflitos com os índios e tomada de 
medidas do governo imperial e da província. Assim, a Carta Régia de setembro de 
1811 autoriza a guerra contra Xavante, Karaiá, Apinaié e Canoeiros por meio de 
bandeiras, organizadas por particulares e com o incentivo de favores do governo 
(concessão de terras e servos indígenas, cf. Ravagnani, 1977:90; Lopes da Silva, 
1992:364). Durante esta época é- fundado o presídio de Santa Maria do Araguaia 
(idem), "cujo objetivo era colocar em isolamento índios Xavante e Xerente. A 
resposta foi um ataque ao presídio, realizado no ano seguinte por uma coligação 
formada por Xavante, Xerente e Karaiá, que o destruiu completamente". 

Após este período, os Xavante (Ravagnani, 1977:91; Lopes da Silva, 1992:364) 
recuam para o norte e são barrados pelos Krahõ. Sua presença é acusada por 
Nirnuendaiu (mapa etno-histórico) junto a grupos Timbira (Krahô e Kanakateyé), na 
margem direita do Tocantins, entre os rios Farinha e Manuel Alves Grande, em 
1814. São expulsos para o sul e também migram por causa de cisões internas 
Xavante. Estas devem ter, então, ocorrido por avaliações diversas quanto à aceitação 
ou recusa do convívio com os brancos. Em 18'.!0, há uma separação não-violenta 
(Lopes da Silva, 1992:365) entre Xavantc e Xeren te ( para o o autor Maybury-Lewís, 
1967:2 , a separação ocorreu em 1840). Segundo Lopes da Silva (idem), "não se 
sabe, ao certo, se se tratava, à altura do início do século passado, de um único povo 
(os Xavante e Xerente) ou se tinham identidades próprias mas territórios contíguos 
ou mesmo comuns, além de profundas semelhanças lingüísticas e culturais e um 
grau significativo de inter-relações, visitas recíprocas e alianças guerreiras contra 
inimigos comuns". 

ESTUDOS 00 MEIO A.''TROPICO - COMU:-!IDAOts 1:-{DIGL'!AS 77 



TERRITÓRJO DOS XAVANTE 
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MAPA- GIACCARIA E HEIDE (1972:34) 

PAR ,t 

Mapa Histórico (Giaccaria e Heide, 1972:34) 

1 - Os Xavante em Goiás (Séculos XVII e XIX) 

2 - Migração Xavante para o rio das Mortes (século XIX) 
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3.2.2 Ocupação Xavante do Mato Grosso 

r 

3.2.3 O contato com as frentes de expansão (SPI, Funail, missionários e fazendeiros) e 

as migrações para as regiões do Batovi, Kuluene, Suiá-Missu e alto rio das Mortes. 

Os Xavante são aqueles que rejeitaram o convívio com os brancos e se 
dirigiram à região do rio das Mortes. No percurso chocaram-se com os Karajá, em 
1844, quando é noticiada a presença Xavante na Ilha do Bananal. A região próxima 
ao Araguaia e rio das Mortes, que eles passam então a ocupar (Chaim, 1983:49; 
Lopes da Silva, 1992:365), é mencionada na bibliografia como tendo sido habitat 
dos índios Araé, que, no século XVIll, "habitavam a proximidade do rio das Mortes". 
De acordo com registros de narrativas orais (feitos por missionários salesianos), os 
Xavante haviam fundado uma aldeia nas margens do rio Araguaia, já afastando-se 
dos brancos. Mas com a insistência do contato resolvem atravessar o rio e fundar 
nova aldeia próxima ao rio Cristalino, novamente os não-índios se aproximam e os 
Xavante aproveitaram a estação chuvosa para fugir e atingir o rio das Mortes. De 
acordo com Albisetti e Colbacchini (1942:20-1; Ravagnani, 1991:74}, a parte do 
território que os Xavante ocupariam, na margem esquerda do rio das Mortes, e na 
mesopotàmia entre este e o Kuluene, pertencia aos Bororo. 

Na travessia do rio, um grupo Xavante se assusta com os bolos que ali 
nadavam (cf. Giaccaria e Heide, 1972:23) e fica a leste, sendo levado à extinção (cf. 
Ravagnani, 1977:132), o outro constitui-se num algornerado de facções Xavante 
que se concentra na região do rio das Mortes "onde, sem perder a unidade, vive 
sucessivamente em três localidades, provavelmente nos primeiros dez ou quinze 
anos deste século, onde fizerem aldeias" (Comunicação pessoal de Gustavo Pariõwa 
Wa'aihõ, 1991. ln: Lopes da Silva, 1992:365). 

A primeira aldeia, constituída exclusivamente por Xavante e e~ grande 
número, é conhecida como Etsewat6 ("pedra distante"), na cabeceira do Oprebsô'e 
("água limpa"), regionalmente denominado Ribeirão Agua Branca. Em razão de 
disputas internas, os Xavante mudam-se para fazer outra aldeia no local intitulado 
Du'eerô ("capim da beirada do mato"), junto a uma área inundável no tempo das 
chuvas, na região do rio Hõpô'rep« ("concha de caramujo"). Nesta aldeia não 
brigaram e fizeram a festa wai'arã (ritual analisado e descrito por Maybury-Lewis, 
1967; Giaccaria e Heide, 1972, e Müller, 1976). Para Giaccada e Heide (1972:37) a 
aldeia Wede'u é é a primeira a ser constituída na região (embora não tenha sido 
mencionada, cf. Lopes da Silva, idem, no depoimento de Gustavo Pariõwa). Segundo 
aqueles autores, todos os velhos desta aldeia vieram a falecer por causa de 
epidemias, motivo pelo qual os Xavante abandonaram o local e se instalaram em 
um outro, lsõrepré ("pedra vermelha"), que, segundo Gustavo Pariõwa (cf. Lopes da 
Silva, idem), é a denominação Xavante para a Serra do Roncador. É a "aldeia-mãe", 
a mais antiga, situada na região da Serra do Roncador /rio das Mortes. De acordo 
com Lopes da Silva (idem), é possível que esta aldeia tenha existido desde fins do 
século passado até, talvez, os anos finais da década de 20. 

A partir de lsõrepré (Lopes da Silva, 1992:367), em vários momentos, facções 
dissidentes formam novas aldeias, se dividem e migram para direções diversas ou 
voltam a reagrupar-se parcial ou completamente, expulsando e recebendo novos 
membros, formando então unidades políticas e territoriais. Da mesma aldeia parte 
uma facção que funda outra aldeia chamada Ete'rê'u'rii Wawe (provavelmente na 
região do rio Sete de Setembro), as duas se enfrentam tlsôrepré e Ete'rii'u'rê Wawe). 
Os dissidentes mudam mais para o sul, para a região hoje conhecida como Lagoa, 
nas margens do rio Couto de Magalhães (atualmente parte da Área Indígena 
Parabubure). Neste lugar fundam Wabdzerewapré, talvez no início da década de 30. 
Ao mesmo tempo, ocorre nova cisão em lsiirepré, de onde partem duas facções: uma 
delas funda a aldeia Arobonipó, na mesma região do rio das Mortes; outra funda 
Marãiwatsede, na região do rio Suiá-Missu. 
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Estes movimentos dos Xavante parecem ter sido executados longe de pressões 
de colonizadores, o que garantiu, segundo Maybury-Lewis (1967:2; Lopes da Silva, 
1992:36 7), durante os primeiros 30 anos do século XX, isolamento dos 
Xavante na região do rio das Mortes e mesmo em outras (rios Sete de Setembro e 
Couto Magalhães). Entretanto, na década de 30, missionários salesianos 
estabeleceram uma base - Santa Tcrezinha - de onde partiriam para insistir na 
atração e conversão dos Xavante (Duroure e Carletti, 1936; Lopes da Silva, 
1992:36 7). Os Xavant c de Marãiwatsede (rio Suiá-Missu) reagiram em 1 ° de 
novembro de 1934 e mataram os padres Pedro Sadlotti e João Baptista Fuchs 
(Giaccaria e Hcidc, 1 º72:29; Lopes da Silva, idem) que tentavam o contato. Em 
1935 também são mortos textos os Xavante de uma aldeia (não identificada) por 
uma expedição punitiva organizada por Bento Costa, como vingança pela morte de 
um menino de 12 anos junto à colônia salesiana do Meruri (Souza, 1953:22; 
Duroure e Carlctli, 1936:30-6; Lopes da Silva, 1992, idem). Em 1938 são 
organizadas a "Bandeira Anhangüera" e a "Bandeira Piratininga". 

Na década dr 40, é criada a Fundação Brasil Central, que estabelece um posto 
avançado em território Xavantc, denominado Xavantina, com o objetivo de minar a 
resistência dos Xavantc de Arôbônipô (do rio Corixão]. sedentarizando-os, e, assim, 
poder atrair novas frentes populacionais. No ano de 1941 o SPI designou urna frente 
de atração chefiada por Genésio Pimentel Barbosa, que fracassaria com a morte da 
maioria de seus integrantes. 

As décadas de 40, 50 e 60 marcaram para os Xavante os primeiros contatos 
efetivos com não-índios dentro de Mato Grosso, que, juntamente com as migrações 
Xavante, em razão de faccionalismos internos do grupo, vão dar a tônica de 
ocupação territorial e de lutas pela preservação das áreas desta etnia na região do rio 
das Mortes, Suiá-Missu, Batovi, Paranatinga, Couto de Magalhães, Kuluene etc .. De 
acordo com o depoimento de Odenir Pinto de Oliveira (comunicação pessoal a Marta 
Maria Lopes, 71.982. ln: Lopes da Silva, 1992:369), o grupo Xavante que 
atravessou o Araguaia se subdividiu inicialmente da seguinte maneira: " Um grupo 
permaneceu naquela região de São Domingos ( ... ), um grupo seguiu direto para o 
rio Batovi; o terceiro grupo que seguiu para a região do rio Couto Magalhães e do 
rio Kuluene foi posteriormente subdividido: parte foi para as missões, descendo em 
direção ao sul, e parte foi mais para oeste, para a região de Simões Lopes (hoie Posto 
Indígena Bakairi )". 

Esta subdivisão (: significativa para a compreensão dos movimentos Xavante 
em defesa de seu território por intermédio do processo de demarcação das terras e 
formação das reservas. 
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MAPA DE GIACCARIA E HEIDE (1972:35) 
Mapa Histórico (Giaccaria e Heide, 1972:35) 

Migrações Xavante a partir do rio das Mortes (Serra do Roncador) 

(séculos XJX e XX) 
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3.2.4 Formação da Reserva Marãrwatsede - a promessa de 
devolução das terras e o exílio forçado de uma comunidade Xavarrte 

Um dos grupos Xavante dissidentes de São Domingos (próximo ao rio das 
Mortes) seguiu na direção norte (para a região do rio Suiá-Missu), onde fundaram 
ÕTõ e Marãiwatscde (Maybury-Lewis. (1967) 1984). Mas, no início dos anos 60 
(Ferraz e Mampieri, 1996:675), Ariosto da Riva (filho de imigrantes italianos) havia 
se apossado de uma grande área na região. Após trabalharem na abertura de picadas 
e pistas de pouso para ele em troca de alguns bens e alimentos, os Xavante 
tornaram-se um obstáculo para a instalação da fazenda. Segundo Lopes da Silva 
{1992:372): "Em 1966, os sobreviventes do rio Suia-Míssu. aldeia de J\1arãiwatsede, 
foram transf cridos, doentes e muito desnutridos e após constantes conflitos com os 
brancos, em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), em missão da qual participaram 
padres salesianos. Vinham de suas terras, então consideradas como pertencendo à 
Fazenda Suiá-Missu, controlada por um grupo italiano - e foram para a Missão 
Salesiana de São Marcos, próxima à de Sangradouro. Desocupada a fazenda, não 
mais recuperaram suas terras". 

- 
- 

- Esta remoção {Ferraz e Mampicri, 1996:6 75-6) forçada dos Xavante resultou 
em tragédia, pois, de uma população de 300 pessoas. morreram 86 em conseqüência 
de uma epidemia de sarampo, assim que chegaram a São Marcos. Após dois anos, 
houve uma dispersão deste grupo por outras aldeias Xavante. Porém, a maior parte 
do grupo ficou asilada nas áreas do Kuluenc, Couto Magalhães e Areões (ver 
adiante). Em 1985, é formada a aldeia Água Branca. ao sul da Reserva Pimentel 
Barbosa, no município de Canarana, fundada por Damião Paridzané, que reúne em 
condições precárias (escassez. de solos agricultáveis e de caça) a maioria do grupo 
originário de Marãiwatsedc. Esta é para o grupo uma situação de banimento ou 
exílio, quando afirmam que estão em "terras de outros", acentuando-se as condições 
precárias de sobrevivência e o faccionalísmo entre os Xavantc. Segundo Ferraz e 
Marnpieri (idem, p. 676): "Origem da migração dos chamados Xavante orientais (do 
baixo rio das Mortes) , Marãiwatsede abriga inúmeras aldeias antigas, seus mortos 
antepassados e a memória da história recente, desde os primeiros contatos. f uma 
região particularmente significativa, hoie, para cerca de mil Xavante (de uma 
população estimada em oito mil), distribuídos em muitas aldeias, principalmente 
nas reservas de Pimentel Barbosa, São Marcos, Sangradouro e Kuluene", 

A região (idem) que os Xavante tiveram forçosamente de abandonar ficou sob 
a posse da Fazenda Suiá-Missu, e, ao final da década de 60, com o boom dos 
incentivos fiscais (recebendo 30 milhões de dólares entre 1966 e 1976 da Sudam), a 
fazenda foi transferida para o grupo Ometto (SP). Em 19 72 chegava a ter mais de 
um milhão de hectares, quando foi vendida para a Liquigás (grupo Ursini). O grupo 
Ursini foi à falência, e, entre 19 79 e 1981, todas as empresas do grupo passaram 
para o controle da ENI (Ente Nazionale Idrocarburi, da Itália), que, quase sem 
querer, herdou também a Suiá-Missu. Apesar do investimento desta estatal, houve 
decadência e abandono da fazenda com o fim dos incentivos fiscais. No ano de 1987 
o INCRA (MT) fez um projeto de assentamento para 3.500 famílias na porção norte 
da fazenda (Gleba Dom Pedro), projeto que foi engavetado após um ano, por causa 
da pressão dos latifundiários regionais, vizinhos do Suiá-Missu. Em 1989, com a 
justificativa de que ocorreram dificuldades de manutenção da infra-estrutura para 
dar suporte à atividade pecuária (pastagens e estradas), venderam-se 260 mil 
hectares da fazenda (constituídos por mata primária} ao grupo Garavclo (SP}. Após 
esta venda, loteou-se a área, revendida aos latifundiários regionais, que 
intensificaram o desmatamento (20 mil hectares) para a formação de pastagens, 
exatamente na área do projeto do lNCRA. 

- 

- 
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_ Já-na década de 90, a Campagna Nord/Sud (CNS - entidade ambientalista da 
Itália que pesquisou os investimentos italianos na Amazônia, idem) estabeleceu 
contatos diretos com a Agip Petroli e fez a proposta de restituição do Suiá-Missu aos 
seus legítimos donos. Com a participação dos Xavante e cooperação do CTJ (Centro 
de Trabalho Jndígenista de São Paulo), houve uma formalização da proposta junto 
ao governo brasileiro para abertura de um processo administrativo na 
"identificação" daquela área indígena, o que aconteceu em novembro de 1991, na 
sede da Funai, em Brasília. Estavam presentes nesta primeira reunião, solicitada 
pelos Xavante de Marãiwatsede, representantes da empresa italiana e de sua 
subsidiária no Brasil, assessores dos Núcleo de Direitos Indígenas, CNS e CTJ. 

Um grupo de trabalho (CNS/CTI/FunaiI} realizou, então, a identificação da · 
área (200 mil hectares, dos quais 168 mil dentro da Fazenda Suiá-Missu) 
juntamente com um grupo de 15 Xavante, dentro dos municípios de Alto da Boa 
Vista e· São Félix do Araguaia, área ocupada, há cerca de 20 anos, por pequenos e 
médios proprietários. Mas o território Xavante apresentava-se de certo modo 
"preservado" para a retomada do uso tradicional da mata e do cerrado. Assim, no 
início de junho de 1992, em reunião no Ministério da Justiça, em Brasília, os 
Xavante encaminharam uma carta à empresa com o pedido de retorno à 
Marãiwatsede, para preparar as roças na estação seca, mesmo antes da conlusão do 
processo administrativo. Durante a EC0-92, o presidente da ENI declara que a 
fazenda, era "uma perda de tempo" (cf. Ferraz e Mampieri, 1996:6 77) para ~ 
empresa e que seria restituída aos Xavante. Imediatamente após este fato, noticia-se 
a invasão da fazenda (área delimitada para os Xavante), organizada por políticos e 
fazendeiros locais, que não queriam os índios como vizinhos. 

Enquanto a ENI e a Agip Petroli se preocupavam com a imagem da empres;;:i 
(preocupados com a devolução da área), a subsidiária da Liquigás em São Paul, 
(proprietária da Suiál fazia alianças com políticos, latifundiários regionais e grupc 
econômicos de Mato Grosso para manter a área em seu poder. Ainda em 199 .l 
publicou-se o parecer técnico (DOU, 03/08/92, cf. Ferraz e Mampieri, 1996:6 77) 
relativo ao reconhecimento da A.l. Marãiwatsede, que deveria seguir com a 
demarcação das terras e a declaração do ministro da Justiça. Paralelamente a este 
processo, a Funai e a Procuradoria da República solicitaram por via diplomática a 
renúncia do domínio da fazenda por parte da empresa em favor da União e dos 
Xavante. Também a Coordenadoria de Defesa dos Direitos Indígenas entrou com 
ação cautelar (em outubro de 92) para resguardar a área pública (território 
indígena) contra queimadas e desmatamento, quando o Jbama foi chamado sem 
nada ter feito. Mas a ação foi indeferida pelo juiz de Mato Grosso. De acordo com 
Ferraz e Mampieri (idem, ,p. 677): "Verificaram-se em seguida algumas tentativas 
frustradas por parte dos representantes da Agip do Brasil em retomar um discurso 
do início das negociações relutantes: persuadir os Xavante a desistir de reaver as 
terras da fazenda, em troca da oferta de indenizações monetárias, aquisição de bens 
(caminhão, trator, etc.) e assistência à saúde". 

No final de dezembro de 1992 (idem), o cacique Damião (da Aldeia Água 
Branca, representante do grupo de Marãiwatsede) vai a Roma para participar de 
uma reunião com 22 deputados do parlamento italiano e europeu, com 
representantes da ENI e de grupos de apoio italianos à devolução do território 
indígena. Parecia que a questão teria finalmente uma resolução, quando, num 
processo de responsabilização penal por corrupção, é preso Gabriele Cagliari (da 
ENI), que havia feito a declaração da área na EC0-92. Deste modo, somente em 
1993 a Agip Petroli atendeu à k solicitação de renúncia de domínio da porção da 
fazenda incidente na Área Indígena Marãiwatsedc, mesmo assim pedindo 
indenizações ao governo brasileiro pelas benfeitorias. 
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3.2.5 

Finalmente, representantes do governo italiano declararam que não se 
oporiam às iniciativas do governo brasileiro no sentido de reconhecimento oficial da 
área indígena. Não obstante. resta a resolução do problema do reassentamento de 
trabalhadores rurais sem terra que ocupam a área indígena (declarada indígena em 
Portaria nº 363 do i\.linistério da Justiça) e estavam sendo cadastrados pelo INCRA. 
Ao mesmo tempo, transcorria a ação na Procuradoria da República para retirada dos 
grileiros que ocupavam com rebanho parte da área, durante as discussões entre os 
índios e a empresa italiana. Segundo Ferraz e Mampieri (idem, p.678), a demarcação 
da área indígena estava prevista para o ano de 1994, o que não ocorreu. 

Formação da Reserva Pimentel Barbosa 
De acordo com Graham ( 1995:30), isôrepré (ou Tsôreprés é considerada pelos 

residentes de Pimentel Barbosa a "aldeia-mãe" (original), fundada por aqueles 
Xavante que atravessaram o Araguaia. Os anciões situam-na na parte norte de 
Pimentel Barbosa, hoie cm terra de fazendas da região. O grupo que permanece na 
região desta aldeia. próximo às margens do rio das Mortes, ocupa este local 
ancestral até hoic. 

Na confluência entre o rio das Mortes e o 'Pindatba. no local denominado São 
Domingos (posteriormente chamado de Posto de Atração Indígena Pimentel 
Barbosa), é estabelecido o primeiro contato com os Xavante em 1946. No entanto, 
após este contato com francisco Meireles (frente de atração do SPJ orientada por 
Rondon). o grupo liderado por Apõwe (Graham, 1995:34-35), que estava em 
Ariibonipó (ou llrobonhipopa), no rio Corixão (atualmente o limite norte da Reserva 
Pimentel Barbosa). migra para Etenhiriilpe (Pimentel Barbosa), local da atual Aldeia 
Pimentel Barbosa. Devido a faccionalismos internos e acusações de feitiçaria, um 
grupo Xavante migra cm direção ao sul para a área da atual Reserva Indígena de 
Areões. Em 1953, o grupo de Apõwe resolve se mudar para o posto do SPI em São 
Domingos (margem direita do rio das Mortes) e funda nova aldeia chamada 
Wededzc. 

Na década de 60, o SPJ aceita a proposta de um fazendeiro para trocar o Posto 
São Domingos por um lugar próximo da aldeia original, Pimentel Barbosa ou 
Etenhiritipe, O SPI fica com as benfeitorias da fazenda e constrói, então, na margem 
esquerda do rio das Mortes um novo posto, que fica conhecido como Pimentel 
Barbosa. 

Na décadas de 60 e 70 (Graham, 199 5 :3 7), surgem novas ameaças de invasão 
ao território indígena de Pimentel Barbosa, colonizadores e fazendeiros, através de 
incentivos fiscais do governo federal, são encorajados a povoar e "desenvolver" 
economicamente o Estado de Mato Grosso. Funcionários do governo envolvidos em 
atividades fraudulentas (tais como alteração de mapas) proporcionam a grileiros e 
grupos de fazendeiros títulos legais sobre as terras Xavante. Segundo Graham 
(idem), de acordo com vários empregados da Funai, em 19 75, membros da Funai 
local fizeram uma demarcação fraudulenta da Reserva de. Pimentel Barbosa. Houve 
uma fraude na demarcação, e 70% do território determinado para a reserva foram 
loteados e vendidos (cf. Serpa, 1990:149) e a terra foi ocupada por fazendas 
agropecuárias, objeto de inquérito da Polícia Federal (cf. Schiavini, .1980. ln: Serpa, 
1990: 150). Em troca de mais de 100 mil hectares ao sul da reserva, os Xavante 
receberam 100 novilhas, cinco touros, nove máquinas de costura, 10.000 cruzeiros 
em gasolina, 10.000 em roupa e um trator CBT. Mais tarde, os Xavante perceberam 
que os bens materiais apresentados eram de valor ínfimo comparado à quantidade 
de terras por eles ocupadas. 

. ...,, 
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Esta atividade dos fazendeiros dificu1tava sobremaneira a subsistência Xavante, 
tanto que, no início da década de iO, alguns homens se transformavam em peões de 
fazendas (abandonando suas roças), cujos administradores promoviam relações 
amistosas ao trocarem com os índios açúcar, café e outros pequenos presentes, para 
aplacar a sua animosidade. Mas as reclamações a retomada sobre o território não se 
fizeram esperar, quando a fazenda AUTA (Associação da União de Táxis Aéreos), a 
sete quilômetros da Aldeia Pimentel Barbosa, é atacada mais uma vez e seus 
ocupantes são expulsos por homens Xavante armados com bordunas, embora 
nenhuma violência (cf. Graham, 1995:38) tenha sido registrada. No mês de 
dezembro de 1978, os Xavante atacaram a Fazenda Real, Caçula e Acerere, 
queimaram casas e destruíram plantações. Em 1979, de acordo com Fernando 
Schiavini {idem, p. 39), chefe de posto na época, depois de uma série de conflitos 
com fazendeiros, o não-cumprimento de promessas da Funai e o clima de tensão 
sobre a terra. O líder Warodi (filho de Apõwe) discursa por aproximadamente uma 
hora, e os anciões expulsar todos os fazendeiros e mostram à Funai os limites da 
reserva. Warodi chama líderes Xavante, que vieram de todas as áreas (exceto 
Sangradouro). Nesta ocasião é realizada uma ccrimôrnia do 1vai'a (ritual Xavante já 
mencionado}, dada a importância do fato. 

Em 1979, o presidente Geiscl assinou o Decreto n" 83.262, que devolvia aos 
Xavantc o direito à sua antiga reserva, encarregando a funai de desocupá-la. Com 
machados e facões ridcm), acompanhados do alto por aviões da Força Aérea 
Brasileira sobrevoando a área, os Xavante começaram a cortar árvores e arbustos 
para marcar os limites da reserva de acordo com sua própria demanda. Finalmente, 
no final dos anos 70 a Funai expulsa os fazendeiros e posseiros e oficialmente 
demarca a Reserva Pimentel Barbosa. Mas a demarcação realizada pelo general 
lsmarth Araújo de Oliveira, presidente da Funai, excluía do território Xavante uma 
área de 170.000ha. Em março de 1979, este mesmo general depunha no Conselho 
de Segurança Nacional sob acusações de corrupção na delimitação da Reserva 
Pimentel Barbosa, que teve um resultado favorável aos Xavante. 

Todavia, no início dos anos 80, funcionários da Funai geram conflitos entre 
índios e fazendeiros ao alugarem terras Xavante para pastagem. Por volta de 1982, 
o último fazendeiro, de acordo com a vontade Xavantc, tem seu gado removido do 
território indígena. Com permissão dos índios apenas uma família de colonos 
(família Arcanjos) permanece dentro da reserva, localizada no canto nordeste do 
território, como um posto de vigilância contra intrusos. Resistindo à invasão dos 
fazendeiros, os Xavante iniciam o processo de recuperação de suas terras, não 
somente na Reserva Pimentel Barbosa como nas outras reservas. 
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A Reserva Pimentel Barbosa, em 1985, é invadida por garimpeiros, retirados 
com a ajuda da Polícia Federal. Em 1986, com a construção da estrada BR-158 
(agora margeando os limites oeste de Pimentel Barbosa e de Areões), que liga Nova 
Xavantina a São Félix do Xingu, os Xavante pintados, carregando arcos e flechas 
param carros particulares, caminhões de transporte e ônibus e exigem pagamento 
antes do trânsito ser liberado. Em 1994 {Graham, 1995:41 ), os Xavante de Pimentel 
Barbosa contestaram o limite norte da reserva e desejaram ampliar o território 
incluindo o local da antiga aldeia Isõrepré {ou Tsôrepréy e a área do entorno, onde 
procuram matérias-primas para a confecção de artefatos de caça e parafernália 
cerimonial, materiais hoje não disponíveis no atual território da reserva. 

Segundo a pesquisa de campo (em razão da elaboração do estudo de impacto 
ambiental da hidrovia, agosto 1997) que realizei na Aldeia Pimentel Barbosa, o 
ancião Tsercburã confirmou a existência de antigas aldeias e cemitérios na margem 
direita do rio das Mortes e o uso do rio das Mortes para o ritual de iniciação 
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masculina dos Xavanl e (furação de orelhas). Assim, eles também reivindicam os 
antigos territórios invandidos por não-índios na margem direita do rio das Mortes, 
na região de São Domingos. 

Formação da Reserva Areões 

Segundo Mayburv -Lcvvis ((196 7) 1984:61 ), entre 1945 e 1950 houve uma 
divergência entre os Xavente Orientais (habitantes do baixo rio das Mortes) e a 
conseqüente migração de um grupo para o sul. O chefe deste grupo, chamado 
Oribiwe, conduziu sua comunidade para fora da região do Roncador e entrou em 
contato com regionais um pouco abaixo de Xavantina, mais ou menos cm 1950. 
Este grupo de Oribiwc lutou com os Xavantc Ocidentais {habitantes do rios Batovi e 
Simões Lopes e da região do alto rio das Mortes - Sangradouro e Meruri), que 
desceram para Xavantina cm 1954. Oribiwe e seu grupo estabeleceram-se afinal na 
outra margem do rio das Mortes, exatamente em frente de Xavantina, entraram em 
contato, em 1 G53, com os funcionários da Fundação Brasil Central. Mas a 
localização da aldeia I próxima à cidade) tendia a ameaçar as provisões da povoação, 
que vinham de avião para a região. Assim, o SPI, a pedido da fundação, enviou 
funcionário com instruções para estabelecer um posto bem abaixo de Xavantina e 
convencer os Xavantc a mudarem-se para o local. Em 1955, o SPI fundava o posto 
indígena Capitariquara. 

xo ano dr 195.:; ! ,\1aybury-Ln\'is, (1967) 1984:62) chegava à Xavantina um 
missionário americano que persuadiu uma facção dissidente do grupo de Oribiwc 
(grupo que o SPI tentava afastar de Xavantina) a estabelecer-se em missão que seria 
criada para eles .. lá cm 1956, este grupo era instalado em Areõcs (posto 
missionário). ('l missionário protestante não encontrava apoio do SPI (com outros 
planos para os Xavantc) tampouco da população local. Durante sua parca 
existência, a missão tentava impor um novo modo de vida aos Xavante, mas sem 
qualquer sucesso. Em 1958, com a persistência do conflito entre o grupo de Oribiwe 
e o novo grupo, aquele é morto durante visita à aldeia. Iniciava-se um período de 
lutas entre Arcões e Capitariquara, posto indígena então criado pelo SPJ em 1956 
(com o mesmo objetivo de afastar os Xavante da cidade e transformar seu modo de 
vida). Finalmente; a missão então é obrigada a fechar. 

Além da missão protestante (Maybury-Lewis ( 196 7), 1984), Ós missionários 
salesianos, por intermédio da fundação da missão de Santa Terezinha, em 1954, 
tentaram atrair para a catequese os Xavante do baixo rio das Mortes. Dois grupos 
Xavante se estabeleceram na área: um que não havia se dado bem com o grupo de 
Oribiwe nem com aqueles da região da Serra do Roncador (próxima a São 
Domingos); o outro que veio da região do Xingu (Batovi e Simões Lopes). Mesmo 
com o aldeamento na missão, estes índios continuavam suas expedições de caça e 
coleta e estavam em contato contínuo com as comunidades Xavantevízinhas. Deste 
modo, no começo do ano de 1958 metade da comunidade (aldeada na Missão 
Salesiana) mudou-se para Capitariquara. Nova aldeia é construída (cf. Maybury 
Lewis, idem) a 200 metros da missão de Santa Terezinha que, entre outras coisas, 
não aprovava a realização do ritual ivar'a. o que criou tensões entre índios e 
missionários. Em 1958, juntaram-se à comunidade de Santa Terezinha os grupos de 
Xavante vindos de Areões. Na mesma época, os Xavante de Capitariquara se 
dividiram e alguns foram para São Domingos. 

Em 1959 (Maybury-Lewis (196 7), 1984:68-69), os Xavante de Areões foram 
atacados por aqueles de Capitariquara e, no ano seguinte, revidaram o ataque. 
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Ainda em 1960, os Xavante de Santa Terezinha massacraram um grupo de São 
Domingos que encontraram caçando. Assim, Capitariquara e São Domingos 
uniram-se para o ataque contra aqueles que representavam as aldeias de Areões e 
Santa Terezinha, os quais tiveram que se refugiar dentro de Xavantina. Este grupo, 
depois, foi transferido pelo SPI para Areões. Ao mesmo tempo, os salesianos 
fecharam sua missão, em 1961. 

A presença de não-índios na área do rio Areões era também intensa que os 
Xavante perceberam que suas lutas internas deveriam terminar, uma vez que os 
inimigos comuns eram os fazendeiros que ocupavam suas terras. A partir de um 
sobrevôo sobre a região, fazendeiros mediam as terras e requeriam a compra no 
Departamento de Terras e Colonização e o governo aceitava e vendia estes 
territórios. Em 1962, a região estava ocupada por fazendas entre Xavantina e 
Areões, terras compradas em sua maioria por empresas de São Paulo (cf. artigo do 
jornal O Estado de S. Paulo, SP, 19.03.1972. ln: Serpa, 1990:142-143). Em 1973 
·Eovaldo Gomes, que administrava a área de Areões, fora demitido de suas funções 
por ser um obstáculo aos fazendeiros que tentavam grilar as terras da região, sendo 
que grupos poderosos do sul pressionaram a Funai no episódio da demissão (cf. 
artigo do jornal "O Estado de 5. Paulo, SP, 08.02.1973. ln: Serpa, 1990, idem). 

Após estes acontecimentos, os Xavante de Areões e de outras áreas 
aguardavam com ansiedade os agrimensores contratados pela Funai, e, no mês de 
outubro de 1973, os fazendeiros recusaram-se a sair das terras demarcadas para a 
reserva. Mas a reserva de Areões foi demarcada e ainda alterada pelo Decreto nº 
75.426, de 2 7 de fevereiro de 19 77, e posteriormente delimitada com a extensão de 
218.515 hectares (Lopes, 1988: 72). Nesta demarcação ficaram de fora os territórios 
Xavante ocupados pelas fazendas Dois Corações e Santana {áreas interditadas), além 
de uma área contígua à área de ocupação da aldeia Tritôpe, próxima ao rio das 
Mortes, anteriormente ocupada por uma fazenda. 

Formação da Reserva Marechal Rondon 
As notícias dos Xavante (originários da Serra do Roncador, baixo rio das 

Mortes) na região dos braços superiores do rios Batovi e Sete de Setembro datam do 
começo dos anos 50 (cf. Simões, 1955:24 cit. ln: Maybury-Lewis (1967), 1984:53). 
Na época, nenhum dos Xavante estava estabelecido junto a postos do SPI na região, 
visitando-os apenas ocasionalmente e não por muito tempo. Somente em 1955 uma 
comunidade Xavante (originária do rio Kuluene) estabeleceu uma aldeia no local 
chamado Batovi. Outros grupos se juntaram àquele, vindos da região do rio Kuluene 
(entre 1954 e 1955), dissidentes da aldeia Õniudu que chegam ao rio Paranatinga e 
procuram contato com o SPI no posto Simões Lopes (Lopes da Silva, 1992:370), ao 
lado da Aldeia Bakairi. No início da década de 50 é fundada a aldeia de Simões Lopes. 
O Posto Simões Lopes fora criado inicialmente para os Bakairi, e, em 1962, ainda 
havia uma aldeia destes índios ao lado daquele. Em 1974, grupos Xavante da Aldeia 
Paraíso retornam a Simões Lopes. 

Os grupos Xavante (Lopes, 1988:64; Serpa, 1990:135-136) que se situavam 
então no Batovi e em Simões Lopes deram origem à Reserva Indígena de Marechal 
Rondon. O Decreto nº 929, de 04 de maio de 1965, reservou para esses índios uma 
área de so.ooo hectares situada no município de Chapada dos Guimarães. Em 1960, 
houve uma intensificação do contato com não-índios, quando o garimpo de 
diamante atinge a região do rio Paranatinga, sendo que o Posto Indígena Marechal 
Rondon localizava-se a 60 quilômetros do povoado chamado Paranatinga. Mas os 
Xavan te desta região foram pouco incomodados pelos garimpeiros. Entre 19 70 e 
1980, a Funai demarcou esta reserva com uma extensão de 6 7 .000 hectares, e não 
há indícios de que tenha havido conflito durante a fase de regulamentação. 

ESTUDOS 00 MtlO A..,'TROPICO - COMU~JDAOES 1:-.oíGE:'l:AS 87 



3.2.8 Formação das antigas reservas: Kuluene, Couto Magalhães e a 
união destas na Reserva Parabubure 

3.2.8.1 Ocupação inicial dos rios Sete de Setembro, Couto Magalhães e Kuluene 
De isõrepré (Lopes da Silva, 1992:367) ou Tsõrepré, na região de São 

Domingos (r io das Mortes), parte uma facção que funda Ete'rã'u'rã Wawe 
(provavelmente na região do rio Sete de Setembro). Do enfretamento entre as duas 
aldeias surgem dissidentes que se mudam para o sul, para uma região atualmente 
conhecida como Lagoa, nas margens do rio Couto Magalhães. Neste local é fundada 
a aldeia Wabdzerewapré, possivelmente no início da década de 30. Após dois anos os 
moradores desta última aldeia (idem, p.370) mudaram-se para nova aldeia i1ledetede 
("Pau de Ariocá"), onde foram vitimados por urna epidemia que provocou várias 
mortes (Giaccaria e Heide, 1972:23; Lopes da Silva, 1992, idem). Desta aldeia 
saíram dois grupos: um que ficou em Rituwawe, na região do rio Couto Magalhães, 
e outro na aldeia de õniudu, no rio Kuluene (comunicação pessoal de Mário 
Dzuru'rã, 1978. ln: Lopes da Silva, 1992:370). 

Subgrupos das três aldeias: Wedetede, Rituwswe e Õniudu (Lopes da Silva, 
1992, idem) sub-grupos voltaram a cindir-se e surgem novas composições entre os 
moradores dos três locais, que resultaram na ocupação de novos sítios: 
Parawadza'radzé t"lenha seca") e Parabubu.re ("folha de cará do mato"). ~a última 
aldeia, localizada na cabeceira do rio Couto Magalhães, foram atacados, em 1951, 
por não-índios. Relatos do massacre de Parabubure foram feitos pelos homens mais 
velhos (sobreviventes) e documentados por Paulo Serpa (1990) ao executar trabalho 
de perícia antropológica na região de Parabubure: 

"Os velhos Xavante nos apontaram a cova coletiva onde estão sepultadas as 
vítimas daquele massacre, inclusive várias crianças. Este foi um momento tenso e 
emocionante, muitos deles perderam filhos e parentes sem poder reagir, dado o 
ataque surpresa realizado pelos brancos" {Serpa, 1990:06). 

Segundo Giaccaria e Heide (1972:25-6): "( ... ) O ataque foi feito, ao romper da 
madrugada, por um pequeno grupo de brancos armados de piripipi, que mataram 
muitos Xavante ( ... ). Além disso, os assaltantes queimaram toda a provisão e todas 
as cabanas e deixaram, no centro da aldeia, uma grande quantidade de carne 
envenenada. Tsiwari foi o único homem que conseguiram matar e crucificaram o 
seu cadáver no meio da aldeia e dispuseram todos os outros ao redor( ... )". 

Este fato fez com que os sobreviventes de Parabubure se deslocassem para 
Psrewedze'redzé. Até o ano seguinte estes grupos ficaram juntos, quando nova 
cisão fez com que uma das facções retornasse ao rio das Mortes, região onde 
fundaram a aldeia Ariwede'rãpe. ("coco preto do mato"), no local conhecido por 
Areões, atualmente na Reserva Indígena de Areões (Giaccaria e Heide, 1972:23; 
Lopes da Silva, 1992:370). 

Há um recuo do restante da população de Perewsdze'reâzé (Lopes da Silva, 
1992:370) para a região do rio Couto Magalhães, quando em 1956 adoeceram por 
causa de roupas contaminadas, doadas por moradores da cidade de Xavantina com 
os quais já mantinham relações. Estes habitantes se dirigem para o rio Noidore 
(afluente da margem esquerda do rio das Mortes) e vão formar juntamente com 
uma facção dissidente de Õniudu (rio Kuluene), após seu retorno do rio Batovi, o 
núcleo de moradores das missões salesianas. 
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3.2.8~2 Formação da Antiga Reserva Kuluene 
Após abandonarem completamente a região do rio Kuluene (as aldeias Õniudu, 

Ornitu're e 'Rituwan•e, cf. Giaccaria e Heide, 1972; Serpa, 1990:144) em razão de 
epidemias, os Xavante migram para o Posto Indígena Simões Lopes e Batovi, por 
volta de 1953-1954. Somente em 1973 os índios do Posto Indígena Paraíso e parte 
daqueles do Batovi retornaram à região do rio Kuluene com forte oposição de 
funcionários graduados da Funai. ,'\ região estava ocupada por posseiros, aliados a 
grupos políticos de Barra do Garças, que iniciaram cm 1974 a construção de uma 
pcquen_a vila denominada Patrimônio (cf. Lopes da Silva, 1986:05). 

Em 1975, mais de 20 famílias haviam se instalado no local e, no mesmo ano, 
iniciou-se o conflito entre os Xavante e os posseiros da vila. Marta M. Lopes relata 
que um funcionário da Funai (Jamiro) avisou aos moradores para se retirarem com 
suas posses de Patrimônio. Os índios começaram a matar o gado das fazendas, e 
aquelas pessoas que insistiram em ficar tiveram que enfrentar os Xavante armados e 
muitos foram feridos. Os funcionários da Funai pediram aluda da Polícia Federal e 
foram enviados ao Kuluene, a fim de auxiliar os Xavantc, Alguns posseiros, até 
1976, permaneceram na Reserva de Kuluene. quando lzanocl do Santos Sodré os 
expulsou definitivamente (idem. p. 73). :'\o dia 11 de setembro de 1976 a reserva 
estava demarcada com uma extensão de 55 .133ha. 

3.2.8.3 Formação da antiga Reserva Couto Magalhães e retomada parcial do 
território tradicional Xavante - a Reserva Parabuburc 

Quando alguns Xavant c (Lopes da Silva, 198ti:38; Lopes, 1988; Serpa, 
1990: 145 J, que rumaram da aldeia Persbubure para Sangradouro e São Marcos 
(missões salesianas) começaram a retornar para a região, por volta de 1960, 
encontram-na quase totalmente ocupada por fazendas. No período de ausência 
destes índios, o governo do Estado de Mato Grosso declarou as terras devolutas e as 
vendeu a proprietários particulares, aos quais outorgou títulos de propriedade. Mas 
a pressão Xavante na área fez com que o governo do estado, ainda na década de 60, 
cedesse uma área de 10.000ha. (com a retirada das benfeitorias do fazendeiro Dr. 
Armando Conceição), que tem a localização e limites dentro da Reserva Couto 
Magalhães definidos em portaria do Ministério do Interior (nº 1.104/ 19.09.72). 
Mas somente no dia 27 de fevereiro de 1975 foi assinado o decreto (nº 75.426) que 
altera os limites da reserva para 23.800ha (acrescentando apenas 13.SOOha aos 
10.000 anteriores). A partir desta demarcação, de dimensões reduzidas para as 
necessidades da comunidade Xavante, outros índios, que se refugiaram em outras 
aldeias (principalmente das _áreas de missões salcsianas), foram retornando. 

Esta área (Lopes da Silva, 1986; Lopes, 1988; Serpa, 1990: 134) caracterizou 
se por uma extrema tensão durante aproximadamente 15 anos, e a disputa pela 
terra toma proporções trágicas, quando na gestão do Gal. Bandeira de Mello (à testa 
da Furtai. 1962-72) são cedidas certidões negativas aos proprietários da Fazenda 
Xavantina S.A. e outras relativas a uma área cerca de oito vezes maior do que a 
reserva e comprovadamente território Xavantc tradicional. Segundo os Xavante, há 
oito sítios arqueológicos de antigas aldeias Xavante dentro da área recuperada pelas 
fazendas. 

Em 1978 é implementado o Plano de Desenvolvimento da Nação Xavante e os 
índios receberam implementas agrícolas, sementes e adubo para plantar arroz. Logo 
perceberam (cf. Lopes, 1988; Lopes da Silva, 1978:7-1-,Sl que o tamanho da reserva 
era insuficiente para a rotatividade do arroz e passaram a reivindicar a ampliação da 
reserva. Além deste motivo, existiam os seguintes fatos: tratava-se de um território 
Xavante imemorial com inúmeros sítios arqueológicos; alterara-se o padrão de 
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Formação da Reserva Sangradouro 

Em grupos, os Xavante resolveram deixar a aldeia Parabuburc (massacrada cm 
1951 e assolada por epidemias de gripe e sarampo cm anos subseqüentes) e procurar 
o contato com a sociedade envolvente, para "aprender a usar armas de fogo e 
medicamentos utilizados no combate a doenças transmitidas pelos não-índios. Um 
dos grupos de Par abubur c foi para além do rio Noidore, próximo à propriedade de 
Manoel Gomes. Deste local uma parte seguiu para Cuiabá, cm 1956, para falar com 
o governador. que os deslocou, de caminhão, para Sangradouro (Missão Salcsiana). 
A Missão de Sangradouro havia sido criada no início da década de 50 para a 
catequese dos Bororo. 

O grupo deixado em Sangradouro (antigo território de ocupação Bororo) 
ainda deslocou-se pelo território rnatogrossense durante aproximadamente um ano. 
Após uma divisão cm sub-grupos, que seguiram rumos diferentes, no final de 1957, 
voltaram a Sangradouro. Outros grupos Xavante somaram-se a eles, originários de 
outras aldeias, pressionados pelo facciosismo político e o avanço da colonização. Por 
esta razão, Sangradouro acaba se tornando urna missão para os Xavante. 

A Reserva de Sangradouro foi criada pelo Decreto nº 71.105. de 14.09.1972. 
Mas, cm julho de 1973, há um atrito entre os Xavante e os agrimensores 
contratados pela Funai, por estarem descontentes com a medição, que poderia 
fraudar os limites e extensão das terras originalmente demarcadas (cf. jornal - "O 
Estado de S. Paulo, SP, 26.07.1973 ln: Serpa, 1990:137). A reserva possui uma 
extensão de 88.620 hectares. Em 1980, este grupo tentou ampliar a reserva, 
atravessando o rio das Mortes cm terras do Projeto ltaquer ê, embora não haja 
indicação de que tenha alcançado tal objetivo. A área de Volta Grande (território 
indígena Xavante contíguo a Sangradouro) continua interditada sem qualquer 
definição. 

3.2.10 Formação da Reserva São Marcos 

3.2.9 

vida seminômadr. a agricultura passou a ter posição de destaque na 
sobrevivência do grupo; e, houve proporcional crescimento demográfico dos 
Xavante. A reivindicação de ampliação da reserva e inclusão da Reserva de Kuluene 
não foi atcntida ate 1 G79, o que fez com que os Xavante se unissem contra a 
Fazenda Xavantina S .. -\.. Esta empresa reagiu e recebeu o apoio da Delegacia de 
Polícia de Barra do l~élrças, que enviou reforço policial ao local. 

Na iminência de um conflito, a Funai solicitou ao presidente da República a 
assinatura do Decreto n" 84.337, de 21 de dezembro de 1979, que criava a Reserva 
Parabubure. Esta passou a ter 224.'.:.21 ha e engloba as reservas de Couto Magalhães 
e Kuluene, desapropriando tcf. Lopes, 1988:75) terras de 20 fazendas, incluindo-se a 
Fazenda Xavantina S .. -\. e uma gleba. Entretanto, terras de ocupação imemorial 
Xavante ainda permanecem atualmente cm propriedade das fazendas Xavantina, 
Estrela D'Ocstc e Capim Branco. 

- 

...,· 

Em 1942 foi montado um posto de atração do SPI na Fazenda São Marcos 
(propriedade de Manuel Garcia), mas os Xavante não apareciam, e os funcionários 
do SPl retiraram-se deixando o posto aos seus cuidados. No dia 02 de janeiro, os 
índios se aproximaram da fazenda, pouco mais de 200 com sarampo, varíola e 
muita fome. Ao tomarem conhecimento (cf. Maybyury-Lewis, (1967) 1984:58) de 
que o Sr. Manuel Garcia Azarnbuia _(dono de 20 mil alqueires da Fazenda São 
Marcos) planejava exterminar os Xavante (vindos de Parabubure) que estavam 
acampados em suas terras, dando-lhes comida envenenada, os missionários 
salesianos convidaram-os a viver no Meruri. Segundo Marta M. Lopes (1988:67-8}, 
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o fazendeiro teria avisado ao SPI da presença Xavante e, vendo que nenhuma 
providência havia sido tomada, o próprio Manuel leva-os ao Meruri. - 

Mas, devido às hostilidades com o povo Bororo (antigos ocupantes da região), 
são transferidos para São Marcos. Um grupo Xavante (Lopes da Silva, 1992:3 71) 
saído de Parawadza'radzé (atual Reserva Parabubure) é que funda uma aldeia mais 
ao sul, em São Marcos, na área das missões salesianas. A área de São Marcos 
(antigo território Bororo) significou, cada vez mais, uma zona neutra em termos de 
relações faccionais, acolhendo membros de vários grupos Xavante que estavam em 
conflito no baixo rio das Mortes (na região de São Domingos, Areões e 
Capitarlquara). Ao mesmo tempo, constituiui-se em zona de refúgio para aqueles 
que 'eram violentamente. expulsos de suas terras na região do Couto Magalhães, 
Kuluene, Marãiwatsede e Õ Tõ (que chegaram em 1966 trazidos pelo avião da FAB) 
por ondas de massacre (promovidas por não-índios) feitas por armas ou 
disseminação de doenças, como gripe e sarampo. 

_No ano de 1950 (Lopes, 1988:31; Lopes da Silva, 199.2:371), existem notícias 
positivas sobre a legislação relativa às terras indígenas, o Decreto Estadual nº 903, 
de 28.03.1950, reservava aos Xavante as terras que ocupavam no município de 
Barra do Garças (reservas São Marcos e Sangradouro). Após seis anos (Maybury 
Lewis, 1984:43-6), a Assembléia Legislativa do Mato Grosso aprova cessão de terras 
na margem esquerda do rio das Mortes ao SPl para usufruto dos Xavante com a 
condição de· elas serem inspecionadas pelo órgão. No entanto, dois anos depois, eIT. 

15 de dezembro de 1958, não tendo o SPI cumprido o seu papel, as terras voltavam 
ao domínio do estado. 

Em 1968, o Decreto Estadual nº 564, de 18 de junho, reserva uma área para o 
uso dos índios de São Marcos. Segundo Lopes (1988:68): "Esse decreto não era 
conhecido deles (os Xavante), pois o índio Cipriano informou-nos que o governo de 
Mato Grosso não reservou terras para São Marcos. Declarou que por volta de 1957 
e 1958 perceberam os Akwe (ou Akuen) que estavam cheios de vizinhos. Naquela 
época não tinham um palmo de terra. Daí em diante começaram a pedir primeiro 
para o SPI e depois para a Funaiuma medida legal que lhes garantisse a terra". 
Somente em 14 de setembro de 1972, através do Decreto nº 71.106, a reserva foi 
criada. No ano seguinte, lia-se na imprensa que as reservas para os Xavante foram 
criadas por decretos do presidente da República, entretanto os órgãos oficiais não 
tinham retirado os fazendeiros da região. Em 1974 foi noticiado (jornal O Estado de 
S. Paulo, SP, 30.01.1974) o deslocamento de uma comissão da Funai para avaliar as 
fazendas estabelecidas nas áreas Xavante e desapropriar as existentes na Reserva São 
Marcos. Por várias vezes, no ano anterior, a Polícia Federal era chamada para 
apaziguar conflitos entre índios e fazendeiros. 

Diante deste quadro (Lopes, 1988:141), no dia 05 de setembro de 1975, era 
assinado um novo decreto (nº 76.215). que estabelecia os limites definitivos da 
Reserva São Marcos e sua extensão em 188.478ha. 

r- 

r: 

r: 

- 

,,,..... 

3.2.11 As reservas de Pírnerrtel/Areões e a tentativa de implantação do 
Projeto Hidrovia Araguaia-Tocantins, no rio das Mortes. 

A Administração da Hidrovia Tocantins-Araguaia (Ahitar - divisão da Cia. 
Docas do Pará, ligada ao Ministério dos Transportes), como proponente da Hidrovia, 
entrou, em 20.06.95, junto ao lhama com um pedido de licenciamento do 
empreendimento. Nesta ocasião (cf. notícia do jornal O popular, Goiânia, 22.06.95, 
p.6A), o engenheiro Rogério Barzellay, superintendente da Ahitar, declarou: 
"Queremos que todos os segmentos da sociedade organizada participem, desde o 
início, das discussões sobre o processo de licenciamento da hídrovía, colocando suas 
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primeiras preocupações sobre o assunto, que vão subsidiar a elaboração dos estudos 
de impacto ambiental. que deverão estar finalizados dentro de um ano" (o que 
ocorreria em junho de 96). Estes estudos deveriam abranger 600 quilômetros de 
extensão, no caso do rio das Mortes, entre Nova Xavantina e a foz no Araguaia. Mas 
a Sociedade Vale do Araguaia (Unemat./Nova Xavantina/MT, 12.10.96) questionou 
como uma área com formações transicionais de tamanha biodiversidade, em grande 
parte ainda desconhecida (no caso, a região do Pantanal do rio das Mortes), poderia 
ser objeto de levantamentos científicos no prazo de um ano? 

Então havia sido encomendado à UFPA (Universidade Federal do Pará), com o 
apoio financeiro da Fadesp (Fundação de Amparo e Desenvolvimento de 
Pesquisa/Belém-PAI, um estudo de impacto ambiental da Hidrovia Araguaia 
Tocantins. Mas somente um pré-diagnóstico do rio Araguaia (no trecho 
compreendido entre Barra do Garças e Xambioá) foi elaborado pela equipe técnica 
contratada, embora a Ahitar e a Fadesp tenham apresentado o levantamento inicial 
como a totalidade de estudos sobre o percurso da Hidrovia. O relatório, na parte 
referente às comunidades indígenas habitantes da bacia do Araguaia-Tocantins, 
apresentou apenas urna página e meia ("O indígena") de informações confusas e 
controversas sobre uma realidade sociodivcrsífieada de povos indígenas (no total de 
32 áreas indígenas J, que dependem dos rios para sua sobrevivência física e cultural. 
finalmente, o lbarna, cm parecer, diz que os dados apresentados pela Ahitar são 
insuficientes, nega o licenciamento e reafirma as conclusões da Funai sobre a 
precariedade de ta] estudo (que não teve sequer a participação das comunidades 
interessadas) referente a um tema tão complexo e controverso. 

Mesmo assim, ainda no mês de agosto de 1996, a Administração da Hidrovia - 
Tocantins-Araguaia (Ahitar) invandiu os limites das áreas indígenas Xavante de 
Areões e Pimentel Barbosa e colocou placas de sinalização da hidrovia dentro do 
território indígena. Além disso, foram colocadas bóias nos pontos críticos de 
navegação do rio das Mortes, alguns trechos da mata ciliar foram desrnatados e 
iniciou-se a construção do porto de Água Boa (município de Agua Boa), fatos 
documentados pelo antropólogo Jorge Luiz de Paula, da Administração Regional da 
Funai em Nova .Xavantina, juntamente com o Prof. Manrique Prada (Unernat) e o 
fotografo Marcelo Sanches. Esta implementação do projeto aconteceu sem o prévio 
licenciamento ambiental (que exige um Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e um 
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, a serem ou não aprovados pelos órgãos 
competentes, e a autorização do Congresso Nacional, que deve ouvir as 
comunidades indígenas, já que se trata de aproveitamento de recursos hídricos em 
terras indígenas. Estas ações feriram a legislação ambiental vigente e 
desrespeitaram as normas legais de proteção às comunidades indígenas observadas 
na Constituição Federal. 

No dia 22 de agosto de 1996, o jornal A Gazeta (Cuiabá) diz que uma 
companhia de navegação norte-americana (Midland Enterprises lncorporation) 
poderia começar a explorar, ainda no ano de 1997, de forma experimental, a 
Hidrovia Araguaia-Tocantins, com 2,4 mil barcaças para o transporte de 62 milhões 
de toneladas de grãos. A intenção de se colocar em operação comercial a Hidrovia 
Araguaia-Tocantins, antes da concessão de qualquer licença ambiental, foi 
concretizada pelo prefeito de Água Boa (em acordo com a Ceval -e a Navbel). que 
autorizou à Secretaria de Obras do município a abertura de 15km. de estradas para 
ligar a região portuária à BR-158, com execução de serviços de terraplenagem, 
aterramente e cascalhamente, a fim de escoar a produção de grãos da próxima safra 
agrícola. 
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r 
r- O clima de tensão na área e a iminência de conflitos entre índios e não-índios 

fez com que os Xavante de Pimentel e Areões. revoltados com o desenvolvimento dos 
fatos, fizessem uma carta ao presidente da República (Declaração de Cachoeira das 
Reservas Xavante de Areões e Pimentel Barbosa/ A. Cachoeira - 15.10.96/ Memo nº 
108/ Gab/ ADR Xavantina/96 - rio das Mortes (indispensável à sobrevivência física 
e cultural das comunidades e parte indissociável do território indígena), fazendo 
críticas pertinentes ao proieto da Hidrovia: 

r- 

"Somos da nação Xavante do Mato Grosso, somos das Reservas Areões e 
Pimentel, beira no rio das Mortes. Local raiz da nação Xavantc. moramos lá muito 
tempo neste local. Há muito tempo cuidamos e controlamos o rio das Mortes e 
defendemos contra invasores, pescador, garimpeiro e madeireiro. Desde tempos 
estamos nos alimentando do rio e seus lagos. 

Desde mandatos anteriores fomos invadidos por fazendeiros, mas recuperamos 
nosso território em compromisso do anterior Presidente da República, Figueiredo. A 
partir deste momento fornos respeitados. Agora não estamos sendo respeitados por 
atual governo. 

Senhor Presidente, no mês dr agosto ficamos sabendo a respeito da Hidrovia 
rio das Mortes, Com muito dificuldade e preocupação sobre este obra grande. 
Estamos mandando este carta para impedir hidrovia com nossos argumentos e 
direitos tradicionais destas terras e rios . 

r: 

. r- 

r 
r: 

Senhor Presidente: somos surpresos que planos de Hidrovia avançados sem 
consultar povo Xavante. Não ficamos sabendo até agosto de 96. 

Se este hidrovia vai ser construído, vai ser o fim de nossos animais, vai causar 
grande prejuízo em ambiente, vai estragar parte importante de alimentação do 
nosso povo, peixe e tartaruga. Vai acabar com a casa de muitos animais, boto, 
ariranha, jacaré e outros. 

Os barcos da companhia vai fazer escavação e dinamitar pedras grandes do rio. 
Barcos vão sempre soltar lixo e óleo e tóxicos no rio sem ser controlados. Rio e 
também lagos em nosso território vai receber grande estrago. Lagos onde existe 
muito peixe, nosso alimento. Sabemos que barco vai trazer tóxicos na volta, isso 
ameaça nosso rio e ameaça nossos lagos. 

Queremos que seja eliminado todas obras em rio das Mortes, não queremos as 
placas, não queremos as bóias, não queremos dinamite, não queremos estrago do 
rio, os lagos, os peixes, as tartarugas, não queremos tóxico, não queremos hidrovia, 
Senhor Presidente. 

Esperamos tudo resolvido com muita sabedoria e honestidade. 

Estamos dispostos a lutar unidos como Xavante de qualquer maneira. Pedimos 
ajuda de todos amigos do povo Xavante para impedir hidrovia. 

Com todo respeito, agradecemos sua atenção 

(Assinaram líderes indígenas das reservas Areõcs e Pimentel, entre eles o 
cacique Tsuptó (Aldeia Pimentel Barbosa) e o cacique Adão (Aldeia Capitariquara), 

r: 

r 

r: 
r- 

r: 

r: 
(· 

r- 

r: 
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Em 21 de novembro de 1996, o Deputado Pedro Wilson (PT-GO) convoca uma 
Audiência Pública da Comissão do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (Câmara 
dos Deputados - Df) para discutir o tema: "Implantação da Navegação dos rios 
Araguaia e Tocantins", da qual participaram caciques Xavante, antropólogos e 
engenheiros agrônomos da Furtai, professores da Universidade Estadual de Mato 
Grosso, representantes de organizações não-gorvcrnarnentais. jornalistas, 
procuradores da República e representantes da Ahitar. Na ocasião foi denunciada a 
precariedade de dados do EIA/RIMA, pois este não analisava o impacto sobre os 
grupos xavante e outros grupos indígenas atingidos pelo empreendimento. 

O depoimento do cacique Xavante Tsuptó da Aldeia Pimentel Barbosa (Reserva 
Pimentel Barbosa) na audiência pública é bastante incisivo: 

"Estamos preocupados porque o rio das Mortes é. onde está o espírito da nação 
Xavantc, é onde nasceu a origem Xavante, é onde a gente está fazendo cerimônias de 
furação de orelhas, é ali que a maior parte do nosso povo antigo vive; do lado de lá 
do rio das Mortes está a maior parte das pessoas que morreram, f o cemitério do 
povo Xavantc, Então, por isso que a gente cuida desse rio com carinho, porque o 
espírito das pessoas que morreram estão ali descansando. Por esse motivo que a 
gente veio aqui para ouvir como é que vai ser a discussão, corno vai ser o resultado 
dessa discussão. Estamos muito preocupados com essa construção da hidrovía ... " 

Diante do quadro de denúncias feito cm extenso dossiê pela Sociedade Vale do 
Araguaia (SVA- Nova Xavantina/M'Fj e pela Administração Regional da Funai (Nova 
Xavantina/MT) a respeito das iniciativas da Ahitar e de políticos locais na intuito 
de transformar ilegalmente o rio das Mortes em uma Hidrovia, o instituto 
Socioambicntal (ISA) representou as comunidades indígenas Xavante de Areõcs e 
Pimentel Barbosa, entrando com uma "Ação Ordinária , com Pedido de Antecipação 
de Tutela" (Instituto Socioambicntal-ISNjunho/97) dos Xavantc, para proteger os 
direitos de posse e usufruto das comunidades indígenas sobre suas terras 
tradicionais e os recursos naturais nelas existentes, impedindo que os agentes da 
Companhia Docas do Pará (através da Ahitar) invadissem os limites das áreas 
indígenas com obienvos da implantação da Hidrovia, sem a concessão de licença 
ambiental. Urna vez deferida a ação, o juízo federal da '.!ª Vara de Cuiabá, em 16 de 
junho de 1997, concedeu a liminar do pedido de antecipação de tutela e proibiu a ré 
(Cia. Docas do Pará} de realizar ou autorizar obra de qualquer natureza, 
suspendendo as que estivessem em execução no rio das Mortes. Também o Ibama foi 
advertido sobre suas atribuições legais de obstar a implantação da hidrovia, antes da 
aprovação do EIA/RIMA. 

3.2.12 Reservas e Áreas Indígenas Xavantc - Mato Grosso (MT) 

3 .2 .13 Situação Atual dos Territórios Indígenas 

- 
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QUADRO 3.2.13.1 . 1 jMu,>kípio,-MT ' l 1 Reservas e Arcas Indígenas I Situação Jurídica 
Xavante 
Mato Grosso - MT 
R.:i. lv1ar.liwiltscde 

Extensão 
lha) 

Coordenadas • 
aproximadas 

Delimitada. 
Port. Min, 
30.09.93, dedura de posse 
permanente indfgc~. não 

, consta desta portari,i o item 
11 1 m que proíbe o ingjesso, o 

trânsito ou permanência de 
1 

,. 
pessoas ou grupos de não- 
índios dentro do pertmetro 
especificado, ressalvadas a 
presença e. a ação de 
autoridades federais, bem 
como a de particulares 
especialmente autorizados, 
desde que sua atividade não 
seja nociva, inconveniente 
ou danosa à vida, aos bens e 
ao processo de assistência ,. 
aos indígenas {DOU 
01.10.93). 
Demarcação paralisada. 

lóS.000 
de 

Alto da Boa Vista ., 

R;I. ,, . 
P\~ent el Barbosa 

~ova Xavantína Homologada. Reg. • CRI e l 32S.9b6 
SPU. 

---- -- - 
R.l. Areões 

~ 
Dec, nº 93.147, de 
20.08.86, bcmologa a 
demarraçâo administrativa. 
Reg, CRI de Agua Boa, Miltr. 
4.134, Liv. 2-RG, FL 01 em 
05.05.94. Reg, CRI de 
Canarana, Matr. -1.135, Liv 
'.!-RG, FL-01 em 05.05.94. 
Rcg. 5PU Certidão 35 em 
17.06.94 

~orte 
13'07' 38"5 
51 "22' 55"WGr 
Leste 
13º11'59"5 
51º1 l'lb"WGr 
Sul 
13°46'56"5 
51º59'14"WGr 
Oeste 
13°45'27"5 
.52º02''.!9"WGr 

Reservada. Demarcação l 218.515 
fiska. Port n" 1.104, de 
19.09.72, define e fura os 
limites da reserva, 
Demarcada em 1985. 

Xorte 
!4º05'38"5 
51º41'56"WGr 
Leste 
14°18' 30''5 
51º41'07"WGr 
Sul 
14º41 '04"5 
52°05'36"WGr 
Oeste 

• , 14º32' l S"S 
52°19' 52" 

Agua Boa 

A,.I. Areões l Em Agua Boa 
--- 

identificação l 24.450 
interditada. Port, Funal nº 
!.004, de 10,10.90, 
interdita a área que ficou de 
fora <la Port. nº 2, 104/72 
(DOU 18/10/90) 

.._ , E.stá c~,tudo 
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A.1. Areões li Agua UoJ 
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l 1:m identificação l 16.650 
interditada. l'ort. l-unai nn 
i.oo- ,k JO. J0.90 interdita 
a .lrl.'a que ncou de íora d.i 
Port, n" 1. l 04 7:! rnou 
18.JO.Q()1 

R.I. 
Marechal Rondon 

Paranatingu Rc~en·adJ ~l'I. Dcman:J(ilo 198.500 
ll~il·a. lkl L,t n'' º29 de · 
C4.05.,,;; 1 k111Jrc-.ida em 
197~. 

l lo1m•lo!l,1J.1. 
sru. lk1·. 
:!O.JQ.Q] 

1kg. CRI e 1 :!HA4 7 
n·• JOn dt> 

:i 

xortc 
13"4'.!':!5"5 
53"51'04"WGr 
Leste 
14"4:!'::?.5"5 
53"51 '02"WGr 
Sul 
1-tº11 '.'i0"5 
54"00'45"WGr 
Oeste 
14º00'42"5 
54º06'40"\NGr 

~ort.i: 
14º06'25"5 
53"0:!' lY'WGr 
Leste 
14"1()'39"5 
5::!"51'07"WGr 
Sul 
14"37"07"5 
53°09'02."WGr 
Oeste 
14º24'16"5 
53"::!.8"01"WGr 

,\Rua Boa 
Campinãpolis 

homologJ 
1.knwrl"a\-.i1• ,1J minbt rJti\•a 
(DOU J0 •. 10,() 1 ). lh-g. CRJ : 
!\1,1lr, 4 ;"Q 1. Lh':!, Flr. 
OI\• O'.!. cm l (),07.88. Rcg. 
Sl'U s•n'' cru :!t>.08.87. 
Port, n'' 25 'i 'Pres. de 
:.!.4.04.9t> determina estudos 
de fl'V:~Jo de toda a T.J. 
Parahuhurl·. revogada antes 
dJ puhllcaçüo. Port, 
n•'.l4J ·1•ri:~. de :l1.05.9ó 
determina a revisão dos 
llmitcs do T.!. Parabubure 
cm ct.ip.:i~ subseqüentes à 
revisão da,; terras da Aldeia 

1 
' ChJo i'n:to. 

A.I. CMo Preto ••• Carnpinapõlis ,\ identificar. Port, 18.060 ha 
n''092/l'n:s. de: 11.03.96 
autoriza u realização. de 
trabalhos de identificação/ 
delimitação, O GT [Funal) 
foi ronstituido pela Port. nº 
107/Pres de: ::!.9.03.96, que 
substitui a anterior de: 
11.03.96 (DOU 29.03.96J. 
O despacho n" 50 da 
Presidência da Funai (cf. 
Proc, Funai/BSB/1445/96) 
reconhece os estudos de: 
identificação da Terra 
lndfgcrui Chão l'rdo (DOU 
29.08.971 da Aldeia Cão 
Preto. 

AI Ubawawc A Portaria de 21.05.96 ! 51.900 
altero a Portaria n" 107 

. encima rncncionada1 que: J __!_ 
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~ constítui GT de - o 
identifícaçâo e revisão dos 
limites do territõrío 
indfgena Parabubure, inclui 
o rnunicípio de ;.:ovo São 
Joaquim, para estudos da 

1 
Terra Indígena übawawe. O ' - 
despacho n" 49 da 
Presidência da Funai tcf, 
Proc, funai/fJSlV14Jt,9i') 

- reconhece. os estudos dr . identificação da Terra 
[ndígcna Ilbawawe da~ 

1 
aldeias. Água Limpa: Xovo 
Paraís» e Aldcinha, ~ 

A.!. Sangrudouro-Voltu Homcioguda R\lt· CRI ,: 100.'.!80 :-Sorte Cl.'111.'J'Ul GomL'S Carneiro 
Grande SPU. lkc. n":!49 de 15°10'28,J"S Puxoréu . '.!9.10.~1 bo mologu a 53"~0' 1 !>,.!"\\'Gr ~ovo SJu Joaquim 

dcman .• uiJII admlnlstratíva J.e~tc 
IDOLI ,10.10.011. Rq~. CRI 15":!0'40,0"S 
ili: G,·n. Gomes Carneiro 5J''4:J'25 O"WGr 
3i'.900h:t., Matr, 40. t ;,:! Sul 
cm :n .08.93. R,~. CRI de 1 ;;••44'. 3-; .o-s 

,. 
l'oxorfo 50.ó;iOha. Liv. :!- 5J"4i'05,0"\\'Gr 
:\G•RG-~1. 93 CIII :!t.09.93. Oeste 

- R~-g. CRI xovo São 15'':l 7'20,0"S j - l 
.:o.iquim/13. tio Can,.i~ 5"1"00':!8,0''\\'Gr 

, 1 t .040 ha., Matr. 40151 
cm 05.01.88'. Rl~.SPU s.<nº 
em 05.01.llS. 

R.L São M.in:us Reservada Krg. CRI e Si'U. ltlS.478 - Ilnrru do Garças 
Dec, n" 76215 de. 05.09.75 
lixa os limites deflnitivos 
(DOU 08,09.";51 !l.q;. CR[ ' 1 
Matr, 3411'.?. Liv 2-RG em 
27.04.89, 1kg, Sl'U Certidão 
.n cm 10.0n.94. 

fonte: Povos lndfgcnas no ürasí], 1991-199.5. !SA.Uiutituto Socioambicntuh. $11, 199ri. 

• Coordenadas aproximadas- Funai-Diretoría de Assuntos FuniJjjrio!> 1DFJ 

•• Reserva Parububure.> A l(s}. Chão Preto e übawawc •••- Antropclogo tia Fu11.1i Jorge 

L. de, Paula (GT de. identífkàção das terras Xavante da A Chão Preto! ,\DR/1:un::ii-Nova 

Xavantina (19971 

3.2.14 Últimos fatos e atuais pendências dos territórios indígenas 
Xavante Revisões de terras e laudos periciais antropológicos 

R.I. Marãiwatsede - Segundo relatório do P:'\UD/Prodeagro sobre Áreas 
Indígenas em Mato Grosso (Seilert, 1995:34), "até. o presente momento, apesar de 
ser reconhecida oficialmente como área indígena e de uma portaria do Ministério da 
Justiça ter autorizado a sua demarcação física (Portaria nº 188, de 01.10.93), esta 
área mesma continua sob o controle de pseudoposseiros que insistem em 
desconhecer o direito declarado aos índios. O conílito em torno da área tem 
chamado a atenção da opinião pública pela forma como tem-se articulado os 
interesses dos fazendeiros e grileiros na região a fim de impedir a demarcação da 
mesma. Os prefeitos dos municípios de Alto da Boa Vista e São Félix. do Araguaia 
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têm assumido a frente da mobilização desses grileiros, buscando sustentação política 
para a obstrução do processo legal de criação da reserva indígena". 

"Com a percepção do problema, o Governo de Mato Grosso ingressou no 
campo das negociações buscando alternativas de solução para o conflito junto ao 
INCRA. Nas negociações foi identificada uma área denominada Fazenda Roncador, 
para o assentamento de posseiros que se enquadrarem nos critérios regulares de 
assentamento agrário do órgão fundiár!o federal." 

Em 11 de abril de 1995 (idem), o Ministério da Justiça expediu ordens para a 
demarcação da área . Ao mesmo tempo, o INCRA/MT está tomando providências 
administrativas para promover a vistoria, cadastramento e assentamento dos 
posseiros da A. 1. i\ tarãiwatsede. Por enquanto, não se tem uma definição da 
questão, e os Xavantc de Marãiwatse que estão em Agua Branca (chefiados pelo 
cacique Damião, que tem ido a Brasília conversar com o presidente do INCRA) e em 
outras reservas não podem voltar à região. 

R. 1. Pimentel Barbosa - De acordo com o relatório do PNUD!Prodeagro 
(Sellert, 1º95:34-1, registra-se uma intensa invasão de pescadores profissionais e 
turistas ao longo do rio das Mortes. Os Xavantc estão promovendo apreensões de 
produtos pescados na margem esquerda do rio, porém têm encontrado dificuldades 
materiais e operacionais para manter um sistema permanente devigilãncia. 

"Os índios reivindicam a pequena área localizada ao sul, entre os marcos 06 e 
07 até a rodovia !~R-158 (linha seca sul, cf. Seiicrt, 1995:40). Segundo eles, essa 
área, apesar de excluída do processo demarcatório, pertence ao território 
tradicionalmente ocupado pelos Xavante" (Seilert, 1995:35). Outra área a ser 
reinvidicada, segundo este levantamento para o ElA- Hidrovía Araguaia-Tocantins, 
é a região do tcrr itorio de São Domingos (onde se situava o antigo Posto Indígena 
São Domingos, Morro São Domingos), local das primeiras aldeias e contatos com a 
sociedade nacional envolvente, no leste de Mato Grosso. 

R. 1. Areõcs - Segundo seilcrt (PNUD/Prodcagro, 1995:35), "os índios 
reclamam das constantes incursões de caça e pesca predatória promovidas pelas 
fazendas do entorno e por turistas vindos inclusive de outros estados. Registram-se 
focos de extração de pau-brasil e aroeira em vários pontos da área. Os principais 
ocorrem ao longo das margens do Ribeirão dos Patos, nas nascentes do rio Borecaia 
e ao sudoeste, nas margens do rio Areões". Houve fiscalização da .Punaí e do lbama, 
que autuaram alguns madeireiros e pescadores, mas esta não tem sido muito eficaz. 
Deste modo, os índios estão cada vez mais propensos a estabelecer negociações 
diretas com os madeireiros. Outro fator preocupante é a existência de uma mina de 
calcáreo que pode se tornar objeto de exploração mineral. 

A Reserva Areões é constituída de três partes: a primeira demarcada pelo 
Decreto 75.426/75, com extensão de. '.118.515há, a segunda Areões I (24.450ha), 
próxima à rodovia BR -158, e a terceira Areões ll (16.650ha), próxima às margens 
do rio das Mortes, estão interditadas pela Portaria nº 1.004/90. De. acordo com o 
levantamento de campo para o ElA- Hidrovia Araguaia-Tocantins, existe uma 
terceira área (que seria Arcões III}( onde estaria situada uma fazenda dentro das 
terras da Aldeia Tritopa (próxima ao rio das Mortes). 

Laudos antropológicos - Em resposta ao mandado de perícia referente à Ação 
Ordinária nº 0003745-l (Juízo Federal da 3" Vara/ Seção Judiciária do Estado de 
Mato Grosso), que Humberto Barbieri' e outros movem contra a União Federal e a 
Funai, a antropóloga Regina A. Polo Müller {1996) demonstrou a ocupação 
ancestral e o uso das terras (da área reclamada pelos fazendeiros) pelas comunidades 
Xavante de Areões. 
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Recentemente, em 14 de abril de 1997, de acordo com Ação Ordinária nº 
96.15. 755-3 (Juízo Federal da 1ª Vara do Distrito Federal/ Brasília), promovida por 
Felipe Bento dos Santos e Outros (da Fazenda Dois Corações) contra a União Federal 
e a Funai, contestando a Área Indígena Areões li (próxima ao rio das Mortes), a Ora. 
Solange Salgado (juíza federal da 1 a Vara) solicitou perícia antropológica da área 
interditada da Reserva Areões. Por enquanto, a perícia não foi realizada. 

R.l. Parabubure - Há uma reivindicação dos Xavante de Parabubure de duas 
porções de terras que pertenciam ao território tradicional e foram excluídas dos 
limites reconhecidos pela demarcação. Uma delas localiza-se entre o rio Kuluene e o 
Córrego Paraíso, local da aldeia do cacique Gabriel, e a outra situada no limite sul 
{linha seca sul, cf. Seilert, 1995:37;40). Esta área serviu de palco para o conflito 
entre os Xavante e os proprietários da fazenda Agua Limpa, já que estes (segundo 
informações dos índios e da própria Funai) haviam provocado um grande 
desmatamento (derrubada do cerrado e queimada) que adentrou pela área indígena. 
Em represália, os índios tomaram de assalto a fazenda e destruíram parte de suas 
instalações. 

Na área também ocorre a extração clandestina de Aroeira, embora boa parte 
da madeira tenha saído da área com o consetimento dos índios, que tem na venda de 
madeira uma estratégia de sobrevivência. Os principais pontos de exploração de 
madeira estão localizados nas margens do rio Couto Magalhães e do Kuluene. 

No que diz respeito à redefinição dos limites territoriais da R. I. Parabubure. foi 
editada a Portaria nº2S5/PRES, de 24.04.96, que determina os estudos de revisão de 
toda a Reserva Indígena Parabubure, revogada, porém antes de sua publicação. Mas 
a Portaria n°343/PRES, de 21.05.96, determina a realização de estudos dos limites 
da reserva em etapas subseqüentes: 

1ª Etapa - Realização de levantamento e estudo do Grupo de Trabalho (GT) da 
F unai para revisão das terras da Aldeia Chão Preto, dando prioridade a uma 
reivindicação antiga deste grupo Xavante (de acordo com a Portaria nº 107 de 
26.03.96, DOU-26.03.96). Por último, a Portaria de 21.05.96 altera a Portaria nº 
107 e inclui o município de Novo São Joaquim, retificando a composição da equipe 
(cf. antropólogo Jorge Luiz de Paula, da ADR/Nova Xavantina-MT). 

As outras etapas não foram divulgadas, mas devem prosseguir com o 
levantamento e estudo da área conhecida como Ubawawe, cuja Portaria, de 
11.03.96, (substituída pelas outras, acima mencionadas) tinha autorizado a 
realização de trabalhos de identificação e delimitação. As áreas indígenas Ubawawe e 
Chão Preto já tiveram seus relatórios de identificação reconhecidos pelos despachos 
nº 49 e 50 da Presidência da Funai (DOU, 29.08.97). 

Laudo antropológico - Em resposta ao mandado de perícia referente à Ação 
Ordinária de Desapropriação Indireta nº 10.535/83-1 (Juízo federal da 1° Vara/ 
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso), promovida pela Fazenda Xavantina e 
outros contra a União federal e a Funai, o antropólogo Paulo M. Noronha Serpa 
(1990) elaborou um laudo pericial que demonstra a ocupação tradicional Xavante 
do vale do rio Couto Magalhães. 

R. 1. Sangradouro/ Volta Grande - Ainda não existe qualquer definição a 
respeito da reivindicação Xavante do território de Volta Grande. De acordo com o 
relatório do PNUD/Prodeagro (Seilert, 1995), "registram-se as seguintes ocorrências 
de intrusão neste território indígena: ao norte, entre os marcos 01 e 03, uma área de 
pasto está sendo arrendada pelos índios a fazendeiros; desmatamento e uso 
indiscriminado de agrotóxicos nas margens do Córrego Alminhas vêm provocando 
contaminação do manancial de águas daquele córrego e da Lagoa do Cervo. Em 
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meados do ano passado, a Funai fez denúncia do fato ao lhama. A comunidade 
indígena reclama da contaminação de águas do Córrego Alminhas e do próprio rio 
das Mortes provocada pela atividade garimpeira nas margens do Ribeirão 
Sangradourozinho". 

R. I. São Marcos - Nesta região existem problemas com invasões de posseiros 
e pescadores no território indígena, além de um crescimento populacional em 
ascensão. Deste modo, os índios estão reivindicando terras de ocupação tradicional. 
Os pedidos já foram encaminhados à Funai, que estuda a criação de um grupo de 
trabalho para a revisão dos limites da Reserva Indígena São Marcos. 
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MAPA GERAL DAS ÁREAS XAVANTE DO ISA OU WAC (FUNAI) 
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4 POPULAÇÃO 

4.1 PROCESSO HISTÓRICO - POPULAÇÃO XAVANTE 

QUADRO 4.1.1 - POPULAÇÃO XAVANTEAO LONGO DOS ANOS 
1-o:,.:·1L A.'\;0 Pop, Xavanrc 

TOTAL 
}{J\'d~llJlll l 784 2.000-8.000 
L R. 1 a~j?l,J 1851 2.JJQ 

Cunha lvt.,tto, l8i4 4.000 
0.1\ 1..i~·bury- l.l'WI~ 1958 

(5Pll 196'.l. 2.765 
1mi~~ionáriosl 19M 

Giaccariu e Hcide 1069 2.lóO 
l.OJlt'' da Sih-.1 li unai) 1077 3.]40 
l.oncv da Sil\',t (1 unai) 1080 3.40'\ 

Gian·nra..i <' Hcidr r+unai) 1083 - 4.412 
Cruha rn (1 unnij 1084 4.8.H 

11. GidLT,tn,1 10!!8 ó.001 
1$:\ li unai) 1Q94 7.104 

t-un~, 1096 7.98,; 

Os dados populacionais (díscrimlnados no quadro 4.1.1) demonstram um 
grande decréscimo populacional Xavante do período que vai do século XVJII à 
metade do século XIX e uma sensível retomada no final deste mesmo século, quando 
os Xavante já atravessaram o rio Araguaia e se dirigiram para a Serra do Roncador 
(Rio das Mortes). Estes primeiros números da população indígena refletem as 
conseqüências delctérias do contato com os bandeirantes, que apresavam índios 
(para o trabalho na economia mineira) ou matavam-os por intermédio de 
expedições punitivas ou mesmo por envenenamento nos aldeamentos da Província 
de Goiás (antigo território Xavante). 

Esta travessia do Rio Araguaia e a entrada em território· mato-grossense 
coloca-os numa situação de isolamento até a década de 40 do século XX, quando são 
estabelecidos os primeiros contatos de não-índios com os Xavante. Assim, durante 
três décadas (40,50,60), eles têm um decréscimo populacional significativo em razão 
de epidemias de gripe, sarampo e outras doenças causadas pelos invasores do 
território indígena (vide, por exemplo, anteriormente a situação da área indígena do 
rio Suiá-Missu - Marãiwatsede). Somente nos anos 70, com a reivindicação e luta 
pela recuperação de parcelas dos antigos territórios, através da assistência da Funai e 
dos missionários salesianos é que os Xavante conseguem delinear um crescimento 
populacional. 

Este crescimento mantém-se nos anos 80, pois, segundo Lopes da Silva e Pena 
{1982), em estudos da população Xavante, a taxa de crescimento populacional era 
estimada em 5,6%, o que representa, hoje, duas vezes a taxa de crescimento da 
população brasileira. Porém, na década de 90 o ritmo de crescimento populacional 
cai (apesar da alta taxa de natalidade) devido a assistência dada pela Funai à 
produção alimentícia das aldeias e, principalmente, à questão da saúde, 
extremamente deficitária e precária no que diz respeito ao saneamento básico 
(tratamento de água e esgotos em aldeias) e no atendimento médico-ambulatorial 
das enfermidades dos índios. Este fato pode ser comprovado pelo registro de novos 
casos de malária (Reserva São Marcos) e diabetes do tipo 2 (Sangradouro e São 
Marcos), além do aumento dos casos de tuberculose (Reserva Pimentel Barbosa, 

- - 
- - - 

- 
. -._I 
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Areões e Parabubure). Outras afecçôes graves como pneumonia, desidratação e 
desnutrição fazem com que a população tenha também altas taxas de mortalidade 
infantil em crianças de zero a quatro anos de idade (ver item 7 deste diagnóstico). 

QUADRO 4.1.2 - INDICADORES DEMOGRÁFICOS GERAIS 

r: 
Reservas Xavantr /\no Pop. 'lcxa Crescimento Taxa ,\:atahdadc 

1995, 19% Ahs. Mortalidade Demográfico W, 
in"hah.) <I,, ~ 

l'uncntel Barbosa l 99(, 1.0t,8 14.04 :20,(l 34,t,4'.'" 
1ílaho rio das Mortr,i 

Areões 199ó i59 i.ra O,ot, 1,84\'o 
maixo rio d.JS .\lortcs> 

Paruhubure 19% .!. ln:.:. i,90 :.:.0,8i :28,77~, 
(rio~ Couto de :\l.igalh,11·s e 

Kulucnci 
Marechal Rondon 1905• 3-.., • 0,2.l> :!.,9J 3, 19"u ,_ 

rrin~ íl.itovi t' Pa ranarmaa I 
Sangradouro 1905· 8~.'i + o.s 1.59 3,39~ •• 

f:\lti> rio ll,1, \lnrtt"l 
São 1v1Jrrns l ººº l .813 18.:!.() 4. ()f, 23, 1 (,'\, 

l.·\lto rio d~1• \lnrh"II 

r: 

r>. 

Segundo rlowcrs {1983:2.13. baseado cm dados da Aldeia Pimentel Barbosa), a 
taxa de fertilidade caiu acentuadamente no período de contato dos Xavante, 
especialmente entre as mulheres mais velhas (afetadas por estresse psicológico) que 
decidiam não ter mais filhos. Este fator disruptivo se deu cm função da realocação 
de aldeias que procuravam proteção contra os colonizadores nos postos indígenas e 
nas áreas de missões. Mas após estes movimentos, os Xavante se tornaram vítimas 
de doenças epidêmicas. Outro fator desestabilizador foi a colocação das novas aldeias 
em locais não estratégicos cm relação a terras agricultáveis e recursos naturais, o 
que afetou substancialmente as fontes de subsistência e aumentou a dependência 
dos índios ante a Funai e os missionários. Na década de 70 (1972-77, cf. Flowers, 
idem), a taxa de fertilidade começou a crescer e era consideravelmente maior do que 
no período do pré-contato (1942-1956), quando também se registravam mais 
guerras internas entre os Xavante. 

r: 

No que diz respeito à mortalidade Xavantc, apesar das taxas atuais de 
mortalidade das reservas São Marcos (18.20%), Pimentel Barbosa ( 14,04%) e 
Parabubure (7,90'?-o) serem altas, estas apresentam um crescimento demográfico 
alto, principalmente a Reserva Parabubure (28, 77%). Mas os territórios delimitados 
de São Marcos e de Parabubure são diminutos para as necessidades culturais 
{econômicas e sociais) dos Xavante, que mantêm hábitos de caça e coleta, embora já 
pratiquem com certa intensidade o cultivo de roças de toco e uma agricultura 
mecanizada (em algumas aldeias), onde o principal produto de consumo alimentar é 
o arroz (essencialmente amido). Esta pressão demográfica sobre o território das 
reservas certamente ocorrerá em maior grau, num futuro próximo, com as outras 
reservas deste povo. Uma das sérias conseqüências desta pressão, por exemplo, já 
ocorre sobre outro território indígena, na Reserva Meruri dos índios Bororo (dividida 
com a Reserva São Marcos pela estrada BR-070, cf. comunicação pessoal de Serpa, 
I 997), onde os Xavante de São Marcos fazem constantes caçadas com a técnica de 
queimada, já que não encontram com tanta freqüência animais, como anta, veado, 
queixada, porco-do-mato, etc., no entorno da aldeia São Marcos e mesmo em outras 
áreas da reserva, como próximo à Aldeia Namuncurá. 

r: 
r: 

r: 
r 
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A reserva de Parabubure (Couto Magalhães e Kucuene) também apresenta 
deficiências na produção econômica de alimentos para um total de 41 e uma aldeias 
e a maior das populações Xavante cm reserva. Deste modo, os Xavante têm lutado 
junto à funai e outras agências para recuperar outras parcelas de seu antigo 
território, a fim de garantir principalmente a sobrevivência física e cultural de suas 
comunidades. 

Enfim, se as estimativas das taxas de crescimento populacional da população 
Xavantc das respectivas reservas forem novamente confirmadas, teremos a seguinte 
preleção da população até o ano de 2016: 

QUADRO 4.1.3 - PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO XAVANTE POR RESERVAS 
l'opuJa,·Jo xavante 1996 2001 200C> 2011 201tl 

Re,en•a, 
Reserva 1.0<>8 2. lt>8 32.t,8 4.3M! 5.4t,8 

Pimentel Barbosa 
maix(l rio das Mortes} 

Reserva ,\r,•bn j:{O io-1 809 834 850 

fflaixo rio d.1~ Mortt"~, 
Reserva Parabuburc 3.1 t'..: 6.4<>1 9.7;,t, 13.051 ló.34(.. 

(rio~ Couto de MJgJllhiic~ e· 

Kulucne) 
Rl"~C1''d Mul. Rondon 3;( .• 4J1 4t\C> ~41 59t> 

rrios natovi « Parantiranu 
Reserva San~radouro 80i 007 1.007 1.10, 1.207 
IAltCl rio das Mortes 1 
Reserva S.'in Marcos 1.813 ::?..::?.58 :!.70J J.148 3.593 
1,-\Jto rio das Mortes) 

totab 7.0f:l"i 1.l.00º l 8.0JQ 2;1,040 18.0t,Q 

Pop, Xavantc total estimativa de 7.985 10.220 ll.455 14.n90 16.925 
Lopes da Silva e Pcnna (5,6'',•) 

r19a·21 
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4.2 DISTRIBUIÇÃO POPUIACIONAL E EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA 
XAVANTE EM ALDEIAS 

QUADRO 4.2.1 - QUADRO POPULACIONAL -ALDEIAS (1958/62/64) 
,\LDEIAS XAVA.\:TE 
(população) 
/v1.L. -Maybury-Lewis 1958 1 Q(,:.?. 1964 
SVI - Serv. de Proteção aos Indios 
tvli,. - Mbsmnários 
süo Domingos '.!.!O(M-LJ 110lM-l.l 
(!faixo rio das Mortes) 
Capitariquara 150fM-I.J - 
( Baixo rio das Mortes 1 
Areões 80f II11S. I 1 iSISPlt 
(Baixo rio das Mortes! 
S,mta 'l erczinha 100( ;\ \-1.l - 
[ltaixo no das Mortes\ 
Batovi - .!00(51'1) 
trio Hatovh 
Sim_<i,·s Lopes - 17:'>ISl'll 
f P.1. Paraíso] 

Sangradouro .!OOoni,.J t 75(nm.) 
1Alto no da~ Mortes) 
;\·krurí:Silo Marcos .!OO(nm.) JOO(M-Lt JSO(M-L) 
f:\ll<> rio das Mortes) 
Õ ti'> l rio Suiã-Missu) !:101 ~1-1.) 
;\ tarãiwatscde - no 1M-:.1 
TO aldeias 1 OT,\I. 2.7(','i 

fonte: Maybury-Lewis 1(19671 1984:52) 

Segundo Lopes da Silva {em nota de Tradução ln: Maybury-Lewis, 1984:52), 
"a situação apresentada aqui (Tabela 4.2A) retrata a distribuição da população 
xavante na época das pesquisas de campo de Mavbury-Lewis. De meados da década 
de 60 até 1983 houve algumas alterações: parte da população do Batovi e todos os 
Xavante de Simões Lopes uniram-se para recuperar suas terras nas margens do rio 
Kuluene, onde vivem desde 1974; os moradores de ô Tõ e Marãiwatsede deixaram 
seu território na década de 60 e, na maioria, dirigiram-se às áreas de missão. 
Recuperaram suas terras na região do rio Couto Magalhães, depois de muitos 
conflitos. Em inícios de -1980, as reservas do Kulucnc e Couto Magalhães fundiram 
se sob o nome de Reserva Xavante Parabuburc. Via de regra, as comunidades 
cindiram-se, de modo que há mais de uma aldeia por reserva. Todas as áreas 
Xavante foram legalmente decretadas entre 1970-80. São hoje seis as reservas 
Xavantc: Marechal Rondon (Batovi), Sangradouro, São Marcos, Areões, Pimentel 
Barbosa (São Domingos) e Parabubure (Kuluene + Couto Magalhães)". 
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No ano de 1969, os salesianos Giccaria e Heidc (1972) fazem um 
recenseamento da população Xavante e sua distribuição pelas aldeias. Nesta época 
os Xavante são obrigados a interromper seus hábitos semínôrnades. quando 
antigamente abandonavam determinado local de moradia depois de cinco anos de 
uso dos recursos naturais (caça, coleta e incipiente prática agrícola) e construíam 
novas aldeias cm outras regiões. Assim, afirmava-se para eles o processo de 
sedentarização cm aldeias (apesar da continuidade dos hábitos de caça e coleta), 
iniciado ainda no final dos anos 40 com os agentes do SPJ, que se tornava um 
processo irrevcr slvcl nos anos 50 e 60. Notava-se então uma diminuição do número 
de aldeias, também por causa da retirada forçosa dos Xavante da região do rio Suiá 
Missu e as migrações de alguns grupos (em razão de disputas internas e frentes de 
contato que causaram epidemias) para a retomada da região do rio Kuluene e em 
busca de abrigo no alto rio das Mortes, na região das missões salesianas (antigo 
território de ocupação Bororo). 

QUADRO 4.2.2 - QUADRO POPULACIONAL - ALDEIAS ( 1969) 
ALDElr\5 .\ \ \ ·. \~ 1 L homens mulheres total 
tnnr>ulaç,,,,1 - 1,1"0 
Aldeia de 5,i,• ll,m1111~u, Ql 104 195 
rnaixo rio d.1, ~ IPrt, ,, 
Aldt:i,1 de ·\rn'1t•, 103 88 ] C11 

1 Baivo rio J.i, ~ tt,ri.·,, 

Aldcra de LJgoc1 41 36 77 
trio Couto .\laa.ilh,k, 1 
1\ldciJ de I\Jtc,,· i 142 133 275 
trio llatonl 
Aldeia do l'JrJi'i<.> 132. n., 2.57 
trio Paranatrnca J'. 5 j '11<lt:~ t.oncs) 
Aldeia de S •. mgr,u..loum 192 175 Jú7 
1,,1to no J,1< ,\ tortvs 1 
Aldeia SJt, \-1.:m:o, 412 386 798 

1Alt0 rio <l,1< ,\\<1rtr, l 

1 
- 

sete aldei.r-, TOTAL l.1U 1.047 2.. 1<,0 

Fonte: Gi.:iççJri.i e 1 kiJc ( 1971:261-170) 
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Por este quadro, podemos perceber o número expressivo de habitantes das 
aldeias São Marcos e Sangradouro (áreas de influência das missões salesianas, alto 
Rio das Mortes) em comparação com outras aldeias. Na região do baixo rio das 
Mortes, nas aldeias de Areões e Pimentel Barbosa, pode-se notar uma ocupação 
centenária da área após a travessia do rio das Mortes, desde o século XIX. E as 
aldeias do Batovi e Paraíso (na região dos rios Batovi e Parantinga) abrigaram uma 
população que tinha sido expulsa da região do rio Kuluene e Couto Magalhães, mas 
depois volta para retomá-la, aumentando sua população na década de 80, como 
notamos no quadro abaixo: 

r QUADRO 4.2.3 - Ql.u\DRO POPUlACIONAL - RESERVAS (1977/1980) 

r: 

Kül'T'\'J~ Xavnnte lQ:";" JQBO 
, ppptd,11;Jo\ -1 o:-:- 1 os0 1ru11<1Íl 4\.Pnr, da ~il\·a) 
Reserva rio das Mortes i0l, 1,t,O 

ll'immtd Barbosa ·Si\o Domingos] 
1H,frrn rio da~ l\1ortc,\ 
Kl.'~i.:n•J Areõcs .10.1 .147 
tH.ih.<> rio 1!c1.~ \l<lrll'~I -· 
l\t·s,·rYd (lJUlO l\ 1J~<l!hik:, .n,, 171 

1 rio Couto l\·lJ1.:n lh,k~ \ 
l<c'>l.·rva Kulucnc ;-1 (l sos 
trio Kulucnc: 
1<1:~,·rva M.:in:chal Rundon 111 1.!0 
1 rio~ lh1lovi , l':i ranu l mua l 

Ht·,..:rv,1 5Jn~r,1douro :,tH 40; 
1 \llo rio da\ ~lortt·.,, 
l\n.-rva .:SJo ,\'1ilrws l CIO ºº ! 
r -vlto rio das l\·lortt.sl 

TOí:\1:- U40 \.4(':; 

r 
r 

l ont c: Lopes da Silva ( 1986:.'iOI 

r: 

r 
r 
r 
r 
r-: 
r 
r: 

r· 
r 

r 
r: 
r 
r- 
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Na década de Rl\ percebe-se não somente um crescimento populacional dos 
Xavante como um todo, mas um aumento significativo no número de aldeias, 
resultados de Iissõcs internas de aldeias maiores e de estratégias políticas de 
angariamento de rvcursos externos para determinadas facções Xavante que 
constroem suas propr ias aldeias. Este aumento de população por aldeias e o 
crescimento do numero de aldeias por reserva pode ser verificado pelos quadros 
abaixo. 

QUADRO 4.2.4 - QUADRO POPULACIONAL (MASCULINO/FEMININO) 
RESERVAS/ ALDEIAS (1983) 

Rl:.51:.R\' ,\S XA v Ax J"L Aldeias X11va11tr M 1 1 

cpopul.1ç5.01 
Reserva Puucntcl ttJrbu,.1 Piment d 11..irho"t U'J. l l.l :lt,5 
(Baixo rio ela~ Mortes 1 Caçula 42 30 81 

Tancuru - - - 
3 aldcius total: 174 1-., 14{'1 

1 
ll.CSt'.l"\"d Areõc» C1d,0L'IT.t ·.:..w :!:!.O 4'>0 
(Baixo ri« d,1~ 'vlnrtc,1 -~ua l\r.inra ()8 '>4 1 :.?.''J. 
2 aldeia« total ~'-Ili .!i-1 ':.:".! 

Reserva Parabuh urc Couto ,\L.1i,:ulh:il'~ Li.:! (>8 1.10 
(Couto M.ii,:alh.k, + Jl.ulu.·,h t SJo l'l<>mingo!> 6i (>4 JJl 
trios Ü>UI<' ,\ \.ol\,\J lh,h, l' ]I. ui li, 1 h • s;;o Pedro 51 4<; <J(, 

5Jo Jo~r 43 47 90 
Pizzato 37 4:2. 7() 

Estrela 1() 11 .lO 

Parabuhurc 34 :2,() 6:l 

Aldeonu 161 1(,(1 J:2.1 
Akíeinha 187 1 ,,s J_<; ~ 

Patrimônio :-s 7CJ 157 
l\uritiz,il )4 :.l("I 60 

Sant.i Cruz .'i9 58 117 
Caçula 3i JH 75 

1 J aldeias total: 31.l .{(){, 1. 7()4 

Reserva t,'!arcch.il l<ondtlll Batovi H4 87 1 i 1 
4ri<>.5 13.itcwi e Pa rarurtmna l 
1 aldeia total: IM 87 1 i 1 

Reserva Sangradouro sao Jo.5<: .:!07 1 ;('\ JS3 
IAlto rio das Mllrll'"'I Dom Bosro 82 7~ 15<; 
2 eloeias total 28() 24º 'Ut! 

Reserva Silo Marcos Siio Marcos J]ti 3()0 6 J t, 
lAlto rio das Mortes] Namuncurã 110 103 213 

Auxiliadora 48 48 Q6 

Aparecida 42 35 ;-7 
São José 40 JQ 7q 

5 aldeia."> total ~ '\t> .52~ 1.081 
total: 26 aldeias TOT·\l. 2.27() :2.142 4 41:2 

- 

l-onte: Giaccarra e Heide r 1 Q84:15) 
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QUADRO 4.2.5 - QUADRO POPULAOONAL - RESERVAS/ALDEIAS (1984) 

r- 
RESERVAS XAVA.'-TE Aldeias Xavante 1984 
fpopulacão) 
Reserva Pimentel Barbosa Pimentel Barbosa 304 
(Baixo rio das Mort~) Caçula 24 

Tanguru 41 
Al!ua Branca 157 

4 aldeias total: 526 

Reserva Areões P.l Areões (Cachoeira) 337 

tBaíxo rio das Mortes) Dois Galhos 
Tritopa 66 
Mutum 17 
Buritízal 27 

:S:ovo Xavante/Bosocu 27 
5 

ó aldeias total: 511 

Reserva Parahubure Couto Magnl.Mt•:s 106 
(Couto Magalhães + Kulucne l SJo Domingos 145 
(rios Couto Magalhães e Kuluene) Seio José ]08 

Pizzato 90 
Estrella 115 

;s:. Sra. Auxiliadora 140 
Seio João Batista 19 

São Pedro 105 
Parabubure 112 
Aldeona 224 
Aldeínha 329 

Patrimônio 176 

Buritizal 103 

Santa Cruz 123 
Caçula 104 

~ova Campinas 10!i 
ló aldeias total: 2.104 

Reserva Marechal Rondon Batovi 215 
(rios Batovi e ParanatiMal 
1 aldeia total: 215 
Reserva Sangradouro Missão 320 

(Alto rio das Mortes) Dom Bosto 126 
l aldeias total 446 

Reserva Silo Marcos SJo Marcos 350 
(Alto rio das Mortes) Namuncurá - 

Auxiliadora 600 
Aparecida - 

Buriti Alegre - 
São Jo~é 82 

6 aldeias total 1.032 
total: 3 5 aldeias TOTAL 4.834 

r 
r 
r-, 
r: 
r- 

- r 

r- 

r: 

r 
r- 
r 
r: 

r: 
r 
r 
r 

fonte: L. Graham (1995:52-31 

r: 
' 

No final da década de 80 e começo dos anos 90, verifica-se um crescimento 
substancial do número populacional Xavante total e por reservas (especialmente 

•' 
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Parabubure, Pimentel Barbosa e São Marcos) e o aumento do número de aldeias, 
principalmente na Reserva Parabubure que passou de 16 aldeias cm 1984 para 32 
em 1988 e, finalmente, para 41 aldeias em 199b. Este crescimento, como notado 
anteriormente, não é devido somente a fissões internas do grupo (que têm como 
uma das origens o facciosismo político) e estratégias políticas de conquista de 
recursos da Funai e outras agências externas, mas à procura de novos territórios de 
subistência no cerrado e melhor controle territorial dos limites das reservas. 

QUADRO 4.2.6 - POPULACIONAL - RESERVAS/ ALDEIAS ( 1988) 
RESERVAS XAVA."\TE Aldeias Xavanre JQ88 
(população) 
Reserva Pimentel Barbosa Pimentel llarbo:;.i 32.7 
(Baixo rio das Mortes) Caçula !';1 

Tang uru 32 
.Agua Branca :.!(,3 

total: 4 aldeias total: 6i3 
~ . 

Reserva Areõc» Babaçu 114 
(Baixo rio das Mortes) Pontal 30 

Mutum lt, 
Uuriti '>4 
Tritõpa 77 

Dois Galhos 93 
Cachoeira 100 

total: 7 aldeias total: ~Q4 

Reserva Parabubure Parabubure 132 
(Couto Magalhãc~ + Kuluene) Silo Jorge 1'>8 
(rios Couto Magalhães e Kuluene) Santo André 30 

Santa Luzia 19 
Palmeiras 32 
Estrela 172 

Buritizal 93 
São João Batista 41 

Pedra Preta 12 
;'\ova Campinas 285 
Santa Helena 35 

Brasil 16 
Baixão 31 

Aldeiona 194 
Aldeínha 1 so 

Novo Paraíso 213 
Sucuri 30 

Lagoinha 21 
Egito 32 

Santa Cruz 209 
Jacu 34 

Córrego da Mata 71 
Espírito Santo 36 

Domingos Sávio 182 
Silo José 137 

N.Sr-J. Aparecida 52 
São Pedro 180 

Pizza to 34 
São Paulo 12 

Santa Maria 58 
João Bosco 26 
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r 
r 
r» 

r: 

- í-elipc 50 

.l:.! aldeias total: 2.f:,97 

Reserva tv!Jredml Rondon Marcc hal Rondon 142 
kulisevo 05 

·1 aldeias rotu l: '237 

lk!>i.:n·a Sangradouro São Jo~t 31'.l 
tAlto rio Jus Mortes) Cabeceira LIJ Pedra óO 

Dom Bo~\'.O 87 
\'oltJ Crundc t,5 

4 aldcras tot.rl: '>24 

Kcsn\'a Sâo l\larn,), SJo M,,nP~ HO 
(Alto rio das Mortes) ;,,.:,1111 U ncu rj 265 

5..io i.UÍ!> JO 
Crhto K•·i '27 

SJo J<"(· 84 
;,,.:.sr.1. Ap.irccklu 85 

\u'(ili.ill<>r.i 1 '2 'i 

, .ilde1.1, t,,1.i: 1.J<iti 

lol,1):·'ic, .ild.:ia, 1 (' 1 ·\f r,.001 

fonte li. Ciaccaría (1 Q00:48-49) 
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RESER\',\S X,\\'.-\:-;1 L Aldeias 190i, 

mnpulacãot 

Reserve l'inw11td 11.irh,i,., Pimentel Barbosa .ltoO 

(Baixo rio da~ ,\hirtc-,1 Caçula 1.ll 
Tunguru .~<J 

Ai::m1 Hranr.1 4Hl 
4 ..ildrn,, total· 1.()t,H 

Reserva Arcik, Babaçu 79 
11.1a1xo rio <l,1, .\l<•rt.-,1 Cupitariquara 9<1 

(Santana) Pontal ~ 
Mutum ;'6 

Uuriti 41 

Tritopa i7 

Dois Galhc•!- 10t> 

Cachoeira l"..1 

São Sdí.1::.tiã,1 '.!CJ 
e tripá ~I 
l.<15:tiu Crundc 5!! 

SJntu ~órh,m1 H 
fMairi.í ~l 

10.ih.ki;i, lotul· í".0 

Jfr~l'íY,l Parabunurc l'ar..1huburc 9.~ 
(Couto 1\1..Jpilh:,.:, .,. kutucnc: São Jorge sei 

frio~ Couto ,\ l.i;.:,dh:10·, , xulucnc) Santo André -n 
Santa Luzia 28 
Paímeiras J4 
Estrela 19<l 

Buritrzel :,<l 
São João Batista 79 
Pedra Preta 20 
xova Carnpinas 141 
t Campinas) 
Santa Helena :H 
Brasil 38 
Baixão 3c, 

Aldeona 233 

Aldcinha 124 
Paraíso (Ubawawe) 250 
1 xovo Paruíso) 
Sucuri 108 
Egito 58 
Santa Cruz 80 
Jacu 29 
Córrego da Mata 11 B 
Espírito Santo 5:1 
Domingos Sãvio 90. 
São José gq 

~- Sra. Aparecida 17 
São Pedro 268 
São Paulo 29 
Santa Maria 43 
Felipe 137 
(São Felipe) 

QUADRO 4.2.8 - POPULACIONAL - RESERVAS/ ALDEIAS (1996) 
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- Santa Clara 142 
Couto Magalhi1es 41 
Santo do Céu 10 
Barreiros 32 

Eteporé 40 
Boa Vida 87 
Jerusalém 22 
Cwo Preto Só 
Mat0Gros<;0 51 
Alto <l.i Vitória 15 

Bclcl 18 
. .\gua Limpa 29 

41 aldeia- total ].lo'.! 

Reserva Marechal Rondon Batovi 229 
(rios Batovi e Paranatinga) Saltinho 50 

Colizevo c:,7 

J aldeia .•• total 376 

Reserva Sangradouro São Jo,~ Slt> 

(Alto rio das vtortes) 1Sangr.idoum1 
Cabeceira d..i l'~·dr,1 55 
11.-t.lrimbu 29 

- 5,mto Agostinho 64 
nom Busco 118 
Volta Grande 2.5 

t, aldeias total: 807 

Reserva Silo .\ltarcos 55.o Marcos 87ó 
(Alto rio das Mortes) Sagrada Fumíliu 38 

xova Jerusalém 86 

~munrurj 320 
Silo Luís 67 
;-.;. Sra. Auxtliudora 128 
S:io Jo.!.~ 11:! 
:--. Sra. Aparecid.i 11J 
Santíssima J ruxlade 2.5 
Cristo Rei 46 
Aldeia fa·anf:,·hr.i de Dcuv - 
Terra Promeuda - 
Sarreirinho - 
Cacbocirinha - 

- 
14 aldeias total: 1.813 
total: 78 aldeias 
TOTAL GZ:RAL (Populaçâo Xavante): 7.985 

r: 
r: 
[' 

r 
r: 
,,,..... 

r: 

r 
r 
r 

r: 

(' 

r 
r: 
r 
r- 

Fonte: Funai - AOR(S) Nova Xavantina (junho:Qf>t e: Barra do G.ir~J' 1199M 

Seção de Saúde e outras atividades 

Obs.: a própria ADR/ xova Xavantina 1Fu1wil coloca cm 1<><l'í u111.1 populaçâo estimada em 5.207 Xavante, 
que compõe as reservas Pimentel ( 1144). Areões 177'.!J e Parabuhure f.l.c.<l 11 

r 
r: 
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4.3 POPULAÇÃO DAS RESERVAS PIMENTEL BARBOSA, AREÕES E 
PARABUBURE 

4.3.1 População Xavarite das Aldeias das Reservas Pimentel e Areões 

QUADRO 4.3.1.1 - POPULAÇÃO DAS RESERVAS AREÕES E PIMENTEL 
BARBOSA (JUL/AGO, '1997) 

RESERVAS XAVA:'\:TL Aldeias Xavantc M 1 T 
monulacão) 
Reserva Pimentel l\.:i rho~J Pimentel Barbosa l 1.'í9 1 t, 1 320 
(Baixo rio das Morte-a Pimentel Barbosa II '.!1 2:l 4J 

Caçula 133 130 263 
Tanguru J4 J2 66 

Ac.ua Branca 21'.! 23.l 445 
total 5.'íQ 'i78 1.Bi 

Reserva Areõcs Cachoeira 84 70 134 
(Baixo rio das Mori.-,1 Mutum 28 .!O 58 

Dois Galhos (,2 4() 111 
Capita ri guara :i 1 48 9Q 

Tripá () Q 18 
Ldgo.."l Grande '\- Jt> 61 _., 

l~uriti 25 zn 4:, 
Bdbaçu 4J 3i 80 
Mairiá - - - 
Trítóna as 44 7q 

total :!/\'.! 14.l 70'i 

fonte: l,'\'JJ1l<1ml·11t,, populacional das reservas Xavuntc de Pimentel Barho~d ,: Areõc» cm função do 
ElA:RltvtA da l litlro,·1.i ,l :\rJ!,!llai<1-T(l(:antins (Carrara, julho,ago~to-1997). 
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4.3.2 Distribuição da população das reservas Pimentel Barbosa, Areões 
e Parabubure por sexo e faixa etária 

FIGURA 4.3.2.1 - PIRÂl\llIDE POPULACIONAL RESERVAS PIMENTEL 
BARBOSA,AREÕESEPARABUBURE 

r 

r: 
2[:[2! 

l. FEMININO 1 

iDMASCULIN9 

-400 -200 o 200 400 

Fonte: I'unar- ADR.' :,:ova X,n·antina ! 1 ()9t,J 
r: 
r: 

Através da pirâmide populacional das reservas Pimentel, Areõcs e Parabubure 
pode-se perceber um estreitamento da faixa etária de crianças de zero a um ano de 
idade, o que confirma alta taxa de mortalidade infantil (principalmente da Reserva 
Parabubure). Outra faixa etária que se destaca é de pessoas com mais de 70 anos 
idade, indicando um aumento no número de pessoas idosas xavante e uma maior 
atenção à saúde desta população. Mesmo assim, verifica-se uma diminuição drástica 
do número de pessoas na faixa etária de 50 a 5 9 anos de de idade. Fatores como a 
concentração muito alta de pessoas em uma única aldeia (com o conseqüente 
esgotamento e degradação dos recursos naturais envolventes) ou novas aldeias, que 
se encontram muito distantes de vias de comunicação direta com a Punai (setor de 
saúde), podem contribuir para o agravamento de certas doenças e a falta de 
assistência médica em tempo hábil. Entretanto, o tratamento médico-ambulatorial e 
de pronto-socorro dado precariamente nas casas de saúde e hospitais da cidade só 
minimiza uma situação muito grave de deficiência alimentar Xavante e a falta de 
programas de apoio à educação preventiva no tocante à saúde. Ver item 7 deste 
estudo. 

r: 

r: 

r-: 

r: 

r: 
r 
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r: 
r· 
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5 MODO DE 
NATURAIS 

VIDA E uso DOS RECURSOS 

5.1 ORGANIL\ÇÃO SOCIAL E MEIO Ai\1B1ENTE - 5.1.1 Organização Social -· A sociedade Xavante está estruturada ideal e socialmente pelo princípio do 
dualismo. Caracteriza-a um complexo sistema de múltiplos pares de metades, 
responsável pela formação de grupos sociais (como as "classes de idade"; as 
linhagens e os clãs patrilinearcs: as metades cxogãmicas: as facções políticas; os 
grupos rituais) e de laços sociais interpessoais a eles associados (como aqueles 
baseados na outorga e uso de nomes pessoais ou na amizade formal e no 
companheirismo como instituições sociais). 

Além disso, o dualismo encontra expressão evidente e manifesta nas 
performances e nos processos rituais públicos e privados, na retórica e nos estilos do 
falar, na organização social do espaço, dentre outros campos da experiência social. 
Com respeito à organização social do espaço, cabe lembrar, como ilustração, a 
morfologia de suas aldeias, marcada pela oposição entre o pátio - espaço público, 
reservado à realização dos grandes rituais, das reuniões políticas, dos encontros 
masculinos - e a área ocupada pelas casas (muitas vezes dispostas de modo a formar 
um grande círculo), espaço associado ao mundo feminino, doméstico, privado e 
cotidiano. 

À esfcr« doméstica da vida social Xavantc estão associados os grupos 
residenciais e de cooperação econômica, bem como os processos educacionais e de 
transmissão cotidiana e contextualizada dos etnoconhecimentos relativos à 
natureza, à medicina, à história, ao território, à tradição oral, à cosmologia e ao 
desempenho das funções rituais transmitidas patrilinearrnente. A residência, 
uxorilocal, associada à regra de descendência patrilincar, resulta cm representação 
clãnica ampla através das casas de cada aldeia, dada a dispersão dos homens após a 
formalização de seu casamento. Pelas mesmas razões, cada grupo doméstico abriga, 
ao longo das gerações, "linhagens" femininas com filiação às metades exogàmicas 
alternada a cada geração. Os grupos domésticos tendem a ser constituídos por 
famílias extensas, dada a uxorilocalidade. 

Em decorrência disso, as relações mais amplas que, na aldeia, se estabelecem 
entre grupos de parentes consangüíneos afins; entre grupos de cooperação 
econômica (unidades de produção, distribuição e consumo baseadas numa estrita 
divisão sexual do trabalho e no princípio de reciprocidade); e entre facções políticas 
encontram no ambiente doméstico sua manifestação. São, ali, porém, processadas 
sob o signo dominante da con.sangiiinidade como valor moral: solidariedade, respeito, 
confiança, generosidade. 

À esfera pública estão reservados os processos políticos e decisórios, nos quais 
se manifesta o facciosismo característico da política Xavantc, Vale lembrar que cada 
aldeia constitui uma unidade política em si, não havendo poder centralizado ou uma 
liderança "geral", comum a todas elas. Em cada uma, portanto, reuniões no pátio 
são momentos formais de deliberação e planejamento: de vivência e resolução de 
conflitos, estabelecimento de alianças ou de acirramento de processos de cisão, 
tomadas de posição. São também momentos de elaboração coletiva e de transmissão 
dos etnoconhecimcntos e das novas informações; de interpretação e discussão dos 
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r: acontecimentos vividos ao longo da história; de rememoração e definição-de rumos 
para o futuro. Ali se ouve a oratória política, através de discursos em estilo 
elaborado e específico. Ao pátio e às áreas fronteiriças às casas estão reservados os 
momentos de rituais coletivos, os cantos, as danças, que dizem respeito aos Xavante, 
aos seus mortos, aos espíritos que habitam os céus, a mata, o cerrado, o vento, os 
animais, o fundo dos rios e das lagoas. 

Além dos grupos sociais baseados em relações de parentesco, economia e 
política, a sociedade Xavante está permanentemente subdividida em classes e 
cetegoriss de idade. Dito de outro modo, todos os indivíduos Xavante estão sempre 
classificados segundo dois critérios distintos, embora sejam ambos critérios etários, 
através dos quais se identificam pessoal e coletivamente. Como ilustração, basta· 
uma breve descrição de um deles, o "sistema de classes de idade": classes de idade são 
unidades de um sistema de classificação comum a homens e mulheres ; são grupos 
etários nomínados, constituídos por referência ao período de formação e iniciação 
conjunta à vida adulta vivido ao longo de cerca de cinco anos por jovens de idade 
aproximada e de sexo masculino (as meninas de mesma faixa etária são classificadas 
por extensão), até a finalização do ritual de perfuração dos lóbulos das orelhas 
(ritual de iniciação masculina). Esta vivência comum cria laços vitalícios. 

Ao longo desse período de convivência em reclusão parcial, entre os jovens se 
estabelecem relações interpessoais ritualizadas de companheirismo e de amizade 
formal - que neutralizam as hostilidades políticas ou dadas pelo parentesco por 
afinidade e sedimentam relações sociais pautadas pela solidariedade e pela identidade 
coletiva comum aos participantes da mesma classe - e relações grupais com 
membros de outras classes etárias. Estas relações são, segundo regras e conceitos 
próprios bem estabelecidos (cuja elaboração sistemática impede que sejam 
explicitadas aqui), quer de identificação e ajuda mútua, quer de disputa e jocosa 
hostilidade. Tais grupos, a par de funções económicas, têm destacada importância 
cerimonial em determinados ciclos e sistemas rituais (que não os associados ao wai'á, 
objeto de consideração abaixo) e a solidariedade intra-etária em que se baseiam 
contrapõe-se estrutural e socialmente às clivagens operadas pelo parentesco e pela 
política. 

Em síntese, podemos dizer que o que impressiona na organização social 
Xavante - como, de resto, nas populações indígenas da família lingüística Jê, de 
modo geral - é sua complexidade. Uma grande variedade de critérios são 
simultaneamente acionados para uma sempre dinâmica composição de grupos 
sociais: idade, ascendência, filiação clãnica e às metades exogãmicas, sexo, graus de 
iniciação aos mistérios do sobrenatural, graus de maturidade social, níveis de 
conhecimento já apreendido, nomes pessoais, relações rituais de muitos tipos e 
variáveis segundo o contexto, tudo isto demandou à Antropologia um grande e 
prolongado esforço em busca de uma compreensão, que ainda é preliminar, deste 
mundo social rico e complexo. Esta brevíssima apresentação que aqui se faz pauta 
se por um número já significativo de estudos etnológicos específicos que a seu 
respeito foram elaborados nos últimos 30 anos ( Maybury-Lewis 1196 7), 1984; 
Müller, 1976; Vidal e Müller, 1978; Lopes da Sih·a [19801, 1986, 1983, 1992; 
Aytai, 1985; Menezes, 1985; Lopes, 1988; Nunes, 1997; Carrara, 1997 dentre 
outros). 

O essencial a reter do conhecimento antropológico produzido até hoje sobre os 
Xavante é que estamos diante de uma sociedade solidamente estruturada, cuja 
complexidade organizacional se consolida por meio de teorias próprias a respeito da 
ordem no mundo e do sentido das coisas, que se expressam simbolicamente através 
de suas artes orais, de sua música, de sua ornamentação corporal, de sua cultura 
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material, de sua organização espacial, de seus ritos. Está baseada na produção 
econômica familiar aliada ao exercício de um intrincado sistema de trocas recíprocas 
entre as unidades sociais que a constituem. É de se realçar o fato de que seia uma 
sociedade extremamente bem adaptada ao ambiente do cerrado, explorado 
economicsmentc r tornado sign(fi.cativo no plano cosmológico, já que morada de seres 
sobrenaturais de cujo bem-estar depende o equilíbrio do cosmo. 

Relações de parentesco, economia, ecologia, política, narrativas e rituais; as 
trajetórias individuais e coletivas na sociedade e na história; e a ordem cósmica 
entendida cm seu sentido mais literal e mais filosófico estão, na sociedade e no 
pensamento Xavantc. total e intimamente relacionados, imbricados uns nos outros, 
e nesta síntese única reside a singularidade e a vida desta população. 

,._, - 

5.1.2 Rituais 
O ritual de: iniciação masculina Xavante (Danhono), parte indissociável do 

sistema de classes de idade e da estrutura social, é celebrado aproximadamente de 
oito em oito anos e marca física e culturalmente a passagem da condição de 
adolescente (a'aplé) para rapaz (ritey'l,i.,a), quando os meninos de uma determinada 
classe de idade têm seus lóbulos das orelhas perfurados, com a posterior inserção de 
batoques auriculares mínimos, após os banhos de imersão em água corrente dos rios 
que duram aproximadamente um mês (ver importância cultural da água para os 
Xavante. adiante). Há uma série de cerimônias interconectadas (etapas rituais) que 
acontecem durante o Denhono - exercícios de imersão (perfuração das orelhas); 
corridas diárias, Tebe, Pahõri'wa, Tõibõ: corrida cerimonial, casamento dos 
iniciandos e reconhecimento da nova classe de idade, dirigido pelos anciões da aldeia 
e pelos padrinhos cerimoniais dos adolescentes (danhohuy'wa). Ao final deste ritual é 
celebrado o wsierini, do qual participam os rapazes, adolescentes já iniciados. Todo 
este ciclo de cerimônias (cf. Maybury-Lewis, (196 7), 1984, capítulos IV e Vil) exige 
também um trabalho de plantio maior nas roças (de milho, etc.), caçadas e a 
confecção de adornos e enfeites corporais usados no ritual de iniciação. 

O wai'a também é um dos principais rituais realizados até hoje pelos Xavante 
em todas as reservas. Segundo Giaccaria e Hei de ((1972), 1984:2.05): "Trata-se de 
uma única festa que se celebra de quatro diferentes modalidades, segundo a 
estação". O primeiro chamado "piu" é realizado no final da iniciação dos 
adolescentes (waiaríni) e celebrado no período da seca; o segundo é o barana tiipetse 
tsi, wai'a, realizado à noite, onde são usadas as flechas ti'pe; o terceiro é o hoiwaho 
tsimihõperi dahã , celebrado no tempo das chuvas; e o auwepré, realizado durante a 
troca de estações, no fim da chuva e início da seca. 

Para Maybury-Lewis ({1967)1984:321), existem três tipos de wai'a: um 
realizado em favor dos doentes o outro para as flechas e um terceiro para as 
máscaras (wamnhõro da). O wai'a realizado em favor dos doentes (datsiwàíwere) é 
um tipo diferente dos outros wai'a: "Trata-se de um ritual público em que homens e 
mulheres cantam nas proximidades da casa do doente durante toda a noite. 
Enquanto isso, os celebrantes mais idosos retiram, por sucção, a doença do seu 
corpo. Dançam também por ele, mas tanto os cantos quanto a dança diferem dos 
realizados em conexão com outros wai'a". O wai'a das flechas (correspondente ao 
Piu, cf. Müller. 1976:127) constitui uma versão mais rápida do wai'a das máscaras 
que inclui certas fases relacionadas aos iniciandos. Já o wai'a das máscaras 
(Maybury-Lewis. (1967)1984:321), "quando completo, por outro lado, é sempre 
realizado em conexão com a iniciação e implica em um longo período de preparação 
dos iniciandos antes que a cerimônia propriamente dita se realize". 
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Nõ registro da antropóloga Regina Müller (1976:127} existem diferentes 
performances de um mesmo ritual denominado war'a, a saber: o weisrini, ritual de 
iniciação; o datsiwãiwere, ritual para a cura de doença (onde animais e vegetais 
desempenham papel fundamental); o piu, ritual realizado no período da seca; o 
hoiwahõ tsimihiiperi dahà, ritual realizado no tempo das chuvas, o a'uwepré, 
realizado na troca de estações (fim das chuvas e início da seca) e o barana tiipetse tsi 
ou "wai'a da noite", No complexo ritual a·ai'a, de forma geral, os animais e plantas 
estão presentes na ornamentação corporal (pintura, enfeites corporais e objetos 
rituais) ou sob a forma de caça. Nas quatro modalidades de war'a, realizadas de 
acordo com a estação do ano, utilizam-se as flechas - ti'pe e piubniptoro , as 
primeiras são flechas curtas, sem ponta e com a penugem branca de pássaro nas 
extremidades, e as segundas são flechas compridas com pele de cobra e cabelo 
humano. Às flechas e outros objetos, confeccionados antes e durante o ritual , são 
indispensáveis apêndices de animais e materiais vegetais. sendo que sua fabricação 
está a cargo de grupos cerimoniais. 

flechas e aves mortas (e outros animais) utilizados durante o waí'a não são 
apenas elo de ligação entre o mundo sobre-humano e sobrenatural e a sociedaoc 
Xavante, são "veículos de comunicação" (de concepções cosmológicas) que 
ultrapassam o nível da etnoclassificação e da categorização social (através da 
ornamentação corporal). Tais elementos materiais possuem qualidades metafóricas e 
mágicas, as quais podem ser manipuladas pelos grupos e metades cerimoniais que 
participam do ritual. Mas os significados dos animais e plantas para a cultura 
Xavante só pode ser entendido por intermédio do ritual wai'a (e de outros rituais) 
como um todo indissociável que liga a sociedade ao sobre-humano e ao sobrenatural 
através dos elementos naturais e seu uso material e simbólico. 

Os Xavante também realizam com periodicidade a corrida de toras de buriti 
(tanto masculina quanto feminina}, quando agrupamentos de determinadas classes 
de idade se associam e, ao mesmo tempo, se opõem entre si através da formação de 
metades cerimoniais que se revezam para carregar as toras. Esta corrida reforça os 
laços de cooperação entre os membros de determinadas classes de idade e contrapõe 
outras, que utilizam pintura corporal, e serve, ao mesmo tempo, para treinar a 
habilidade física, força, resistência e rapidez dos Xavante que dela participam, à 
exceção de crianças, adolescentes (wapté), que só acompanham os padrinhos 
cerimoniais e aiudam a colocar a tora no ombro daqueles, e pessoas mais velhas que 
_já não podem correr mais. Ao final da corrida, as classes de idade, que participaram 
do rito, dançam e cantam em frente às casas da aldeia. 

Outro ritual é a chamada luta corporal com bordunas - oi'ó - entre meninos 
de clãs diferentes (Õ Waweífopdató - Poredza'õnoj e adolescentes (até uma certa 
fase de idade), que utilizam a raiz de uma planta do cerrado para atingir o oponente 
nos braços e nas ancas, mas sem a permissão de baterem na cabeça. Esta luta 
reforça a identidade clânica dos Xavante, prepara meninos e adolescentes para 
suportar a dor (sem chorar, pois aquele que chora perde a luta) e se tornarem 
guerreiros por intermédio de treinamentos e avaliações de sua coragem, força e 
resistência física. Ainda no tocante às lutas corporais, os Xavante realizam o wsi'i, 
luta corporal sem bordunas entre padrinhos cerimoniais e adolescentes (wapté), 
sendo que podem participar membros de uma classe imediatamente anterior a dos 
danhohuy'wa (padrinhos cerimoniais), com os quais devem também lutar. O 
ganhador desta Juta é aquele que consegue jogar o oponente no chão, agarrando-o 
sempre pela cintura, mas quando o adolescente é desproporcional em tamanho ao 
padrinho, ele pode ser ajudado por seus companheiros de classe de idade. Esta luta 
também é um treinamento para melhorar as qualidades de resistência, força, 
coragem e caráter guerreiro dos Xavante de clãs opostos, além da oposição e 
complementaridade entre classes de idade. 
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5.1.3 

Outro ritual Xavante é o da nominação feminina (cf. Gíaccaria e Heide, 
1972:221-39; Lopes da Silva, 1986), quando os homens dão nomes às mulheres por 
intermédio de uma série de cerimónias que envolvem cantos, danças e caçadas. 
Segundo Lopes da Silva (idem, p. 118), "( ... ) as mulheres Xavante têm, no máximo, 
dois nomes no decorrer de suas vidas. Um quando ainda são pequenas e imaturas; 
outro, o nome de mulher aduJta, que recebem cm cerimônia especial e que jamais 
trocam ou abandonam". Não só o ritual de nominação, que envolve radicais de 
nomes ligados às espécies naturais, como os processos de nominação masculina e 
feminina, as relações de parentesco e afinidade e a amizade formalizada que estão 
entremeadas pelos termos de parentesco e outros nomes pessoais Xavante são 
fundamentais para o entendimento da própria estrutura social (que tem seus 
elementos sociais reforçados durante o ritual) e da relação entre a sociedade Xavante 
e a natureza. Esta relação dos Xavante com a natureza fica cada vez mais explícita, 
quando verificamos a importância dos animais de caça nos rituais desta tribo, como, 
por exemplo. a Da balsa, ritual de casamento, no qual o noivo. seus parentes 
consangüíneos e cunhados devem caçar uma anta para depois distribuir sua carne 
para o dnnharcbrue ou tio materno (MB) da noiva, para os pais da noiva e outras 
pessoas da aldeia. 

Organização Política e Territorialidade 

-· 

5.1.3.1 O Warã ou Conselho Político da Aldeia Xavante 

O conselho político de uma aldeia Xavante (warã) tem um espaço físico 
delimitado no pátio da aldeia e neste local se reúnem, de manhã bem cedo [antes do 
nascer do sol) e durante as tardes (ao pôr do sol), os homens maduros tipredu - 
iniciados, casados e com filhos). Aqueles que ainda não foram promovidos à 
categoria de: idade dos homens maduros não têm direito a interferir nas decisões e 
assuntos políticos da comunidade. 

O antropólogo Maybury-Lewis ((1967)1984:194) diz que este conselho é 
composto somente de homens casados (iprcdu), é o lugar em que as notícias se 
tornam públicas e "é lá que se faz fofoca": lá se discute tudo o que acontece na 
aldeia, e nas outras comunidades, lá tomam-se decisões que _afetam todas as 
comunidades e é lá que as disputas são resolvidas. Também -no conselho são 
relatadas as histórias de caçadas, mitos e o cotidiano da própria aldeia, e se 
acrescentaria (1GG7. Carrara) que é nestefórum de debates e discussões que os índios 
também dialogam sobre os seus conhecimentos sobre o meio natural. 

Quando (Maybury-Lewis, idem, p. 196) o chefe político (cacique) está na 
aldeia, é ele que inicia a discussão no warã, levantando-se de seu lugar e iniciando 
um discurso formal. Os outros homens ouvem a fala do chefe (que pode ser também 
o vice-cacique, na ausência do chefe) e dali fazem seus comentários que, na maioria 
das vezes, são pequenos discursos em si mesmos, feitos enquanto o chefe está com a 
palavra. O chefe anuncia questões que julga não serem de conhecimento geral e tece 
comentários sobre temas de interesse público, colocando posições cuja discussão 
considera aconselhável. Também um homem idoso, que pertença a um clã distinto 
daquele do chefe, pode se levantar e "responder" ao discurso, quando então os dois 
olham-se de frente. Todo homem recém-chegado à aldeia deve ficar de pé em frente 
ao chefe e fazer as vezes de seu opositor. Neste momento, o chefe faz um discurso 
formal e pergunta sobre as intenções do visitante, ao mesmo tempo que comenta as 
notícias trazidas por aquele. 

- 
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Teoricamente, segundo Maybury-Lewis (idem), qualquer homem que deseje 
falar no conselho pode fazê-lo, mas somente os homens mais seguros de si ou 
aqueles que desfrutam de um certo prestígio realmente o fazem. Para isto é 
necessário que a pessoa seja uma boa oradora (e existem diversos tipos de discurso 
ao nível político para serem aprendidos, cf. Graham, 1995) entre os Xavante, 
embora só os homens que desfrutam de certa notoriedade é que se levantam para 
falar. O homem só se torna um bom orador ou iudzu (membro influente da facção 
dominante), quando está habituado a assumir a liderança em situações que dizem 
respeito a toda comunidade (tais como as cerimônias, as expedições de caça, 
distribuições, etc.). No entanto, o homem que não pertença à facção dominante, mas 
que deseja proteção no âmbito da comunidade, deve dar provas dos poderes de sua 
retórica. O envolvimento dos Xavante com as atividades políticas aumenta à medida 
que envelhecem, de modo que a maior parte de suas energias e de sua iniciativa é 
canalizada para as intrigas e conchavos, visando a aquisição de pretígío e poder. 

Atualmente o warã é uma das instâncias sociais mais importantes da sociedade 
Xavante, pois é ali que os homens mais velhos discursam e colocam suas concepções 
culturais em prática, orientando o comportamento dos mais jovens e suas relações 
com a sociedade nacional envolvente. É neste âmbito que decidem o destino de 
projetos de desenvolvimento que auxiliem ou prejudiquem a aldeia e que 
interferiram no modo de vida e, nos territórios indígenas. 

Facciosismo e a Territorialidade Xavante 
Os três clãs da sociedade Xavante : Poredza'õno (semelhante ao gmnoi: 

Topdató (To = partícula demonstrativa/ tjató= olho, círculo) e Õ Wawe (Õ = água, 
rio/ wawe = velho ou grande, também denominação do rio das Mortes), organizam 
a filiação clãnica das pessoas, que se pintam de acordo com padrões diversos 
(desenhos e pinturas coporais especificas em ocasiões cerimoniais, cf. Maybury 
Lewis, 1984; Müller, 19 76) e tomam em casamento os filhos uns dos outros. Ao clã 
Topdató não é permitido trocar mulheres com o clã Õ Wawe e vice-versa, pois estes 
agrupamentos se encontram do mesmo lado ( mesma origem), assim há uma 
oposição e complementaridade dada pelas metades: Õ Wawe + Top'dató # 
Poredza'õno, entre as quais há troca de mulheres, compostas em metades 
cerimoniais e, por conseguinte, com relações sociais de reciprocidade entre si. 

As pessoas (Maybury-Lewis, (1967) 1984:222) que pertencem a um mesmo 
clã têm, então, a mesma origem, esta classe de pessoas que partilham uma 
caraterística comum (a de serem membros de um clã específico) é chamada de 
waniwimhã (grosso modo, "pessoas do meu lado" ou "pessoas como eu"). Para 
designar as pessoas que não fazem parte do clã de um indivíduo determinado, usa 
se o termo watsire'wa ("as pessoas que estão separadas de mim" ou os "outros"). 
Segundo Maybury-Lewis (idem), esta dicotomia nós/eles· expressa uma distinção 
crucial presente em todas as esferas do pensamento e da vida Xavante. Assim, os 
índios reconhecem seus companheiros de clã como "a minha gente" (o meu pessoal) 
- em oposição àqueles que não pertencem ao seu clã e que são os "outros". Mas o 
entendimento da organização e relações sociais entre os clãs não é suficiente para 
entender aquilo que o antropológo Maybury-Lewis denominou de facciosismo 
Xavante, 

Estas disputas entre facções (ou facciosismo) estavam presentes na história de 
migrações (divisões de grupos e formação de aldeias) e no contato com não-índios e 
continuam, até hoje, a exercer papel crucial no modo como os Xavante concebem e 
ocupam seu território. Segundo Lopes da Silva (1986:172), os rearranjos exigidos 
pela vida cotidiana, na defesa de interesses e na solução de problemas concretos, são 
realizados por intermédio do jogo de força entre as facções. Dentro do contexto das 
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disputas faccionárias. é nos companheiros de clã <o "meu pessoal") que uma pessoa 
procura apoio, ainda que apenas potencialmente. Por outro lado, hostilidade e 
oposição são esperadas daqueles que não pertencem ao mesmo clã (os "outros"). 
Mesmo assim, o clã não funciona como um grupo incorporado, é apenas uma classe 
de aliados em potencial, porém nem sempre as pessoas daquele atuam em coniunto 
e chegam mesmo, ocasionalmente, a se opor. Para Maybury-Lewis (idem, p.224), há 
que se inverter o entendimento da relação entre os clãs e as facções, pois não são os 
clãs que determinam os arranjos políticos entre os índios, assim "( ... ) talvez seia 
mais correto dizer que os Xavante consideram os membros de sua própria facção 
como sendo os seus companheiros de clã ao invés de supor o contrário, ou seja, que 
eles consideram os seus companheiros de clã como membros de sua própria facção". 
Aqueles que pertencem à mesma facção de um indivíduo determinado são 
considerados - watsiwadí - ou mesmo podem ser chamadas por termos de 
parentesco, o que, segundo Maybury-Lewis (idem, p.225), as diferencia de pessoas 
intimamente ligadas à própria linhagem do indivíduo chamadas watsitsãnawã, 
aplicando-se a estas termos de parentesco, cujas relações genealógicas podem ser 
traçadas objetivamente. 

Vê-se que a filiação clãnica não é, por si só, significativa, porque adquire 
significado apenas no contexto da aldeia, este é configurado pela estrutura 
faccionária da comunidade, que se contrói a partir dos agrupamentos clãnicos sem, 
no entanto, corresponder necessariamente a eles. Segundo Maybury-Lcwis (idem, p. 
224), "( ... ) é, portanto, mais importante para os moradores de determinada aldeia 
saber com que linhagem um recém-chegado tem ligações do que descobrir a que clã 
ele pertence. No momento em que ele pinta o seu corpo segundo o padrão 
carcterístico de uma dada linhagem, faz uma afirmação pública de sua afiliação 
faccionária". O conceito de "linhagem", segundo Lopes da Silva (1986:168), pode 
ser útil na compreensão da realidade Xavante, se for empregado com o sentido de 
grupo de parentes consangüíneos com ascendência paterna comum, que se identifica 
e é reconhecido por outros como grupo, embora não necessariamente incorporado 
nem com limites fixados rigidamente. 

Para a antropóloga Lopes da Silva (1986:172), as relações polfticas 
(entremeadas com as relações de parentesco - clãs, linhagens.etc.) dentro da 
sociedade Xavante não são apenas algo conjuntural, fazem parte da estrutura 
social. Deste modo, "( ... ) a sociedade Xavante, para existir, conta com certos 
mecanismos para o estabelecimento de alianças, para formalização de relações de 
identidade entre pessoas de gerações e metades diferentes, para transformar uma 
relação de evítação em relação de familiaridade, por exemplo, sem os quais a própria 
sociedade Xavante seria, em grande medida, impraticável. Para sua constituição, ela 
exige tais mecanismos. Relações de aliança ou de evitação não são criadas pelas 
contingências da vida cotidiana, apenas são uma necessidade estrutural do sistema 
social. Quais as que, em cada caso concreto, puseram tais mecanismos em prática e 
quais os objetivos específicos são questões definidas realmente pelo contexto. Sua 
possibilidade é, no entanto, estrutural." A facciosidade é um fato básico da vida 
destes índios, faz parte do esquema geral em termos do qual os Xavante orientam 
seu comportamento e ordenam sua categorias conceituais (Maybury-Lewis, ((1967) 
1984:250). 

- 

- 

A ocupação Xavante do leste de Mato Grosso e sua divisão em várias aldeias e 
reservas pode ser explicada pelo passado de hábitos serninômades de caça e coleta 
deste grupo (que percorreu extensas áreas do cerrado de Goiás e Mato Grosso) , mas 
não se constitui como única explicação. Esta exploração e ocupação dos espaços 
territoriais também é devida às alianças e inimizades que houve entre os grupos 
Xavante de São Domingos, Capitariquara, Marâiwatsede, Parabubure, Batovi, etc. (e 
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r- destes ante os colonizadores, missionários, SPI e Funai) e que, hoje, ainda com 

muita força se expressam na forma de disputas ou alianças entre facções dentro de 
uma mesma aldeia ou entre aldeias de uma única reserva ou reservas diferentes. 
Para ser mais contudente a respeito da força política das facções na territorialiadade 
Xavante transcrevo as afirmações do antropólogo Maybury-Lewis (idem. 266): 

"O facciosismo de uma _comunidade Xavante ao nível local está 
inestrincavelmente ligado a um sistema mais amplo de alianças e inimizades que 
permeia a sociedade Xavante como um todo. Os Xavantc têm parentes em outras 
comunidades e sabem que têm parentes potenciais (v\'anill'imhâ) mesmo nas aldeias 
cm que não conhecem uma única pessoa. Este é um fator extremamente importante 
para seu raciocínio. Sentem que essas comunidades, qualquer que seia a distância a 
que delas se encontrem, são parte de seu sistema social. Seus membros não apenas 
falam a mesma língua e têm as mesmas instituições mas endossam o mesmo 
conjunto de idéias a respeito do equilíbrio de poder dentro de cada aldeia. São 
comuns também as opiniões relativas à possibilidade de separação de indivíduos e 
grupos ·em relação à aldeia original. Para os Xavante, não é mesmo necessário saber 
onde essas outras aldeias estão localizadas. Muitos tinham apenas uma idéia muito 
vaga do número total da população Xavante e dos territórios ocupados pelo seu 
povo. Interrogavam-me a respeito das aldeias que eu porventura tivesse visitado a 
uma distância muito grande dali, talvez até no meu próprio país. Sabiam, no 
entanto; que minha terra ficava do outro lado do mar. Achavam que tudo que 
acontecia em outras comunidades Xavantc, mesmo remotas, potencialmente os 
afetava, principalmente porque, a qualquer momento, poderiam deseiar transferir 
se para lá". 

Ainda segundo o mesmo (idem): "Não fazia grande diferença o grau de contato 
que havia efetivamente entre as várias aldeias mas, para o Xavante, importava saber 
da possibilidade de certo trânsito entre elas. Viam suas aldeias como conjuntos 
temporários que podiam, a qualquer momento, sofrer mudanças em sua 
composição. Essas mudanças poderiam ser inclusive tão radicais a ponto de chegar a 
alterar o equilíbrio interno de poder". 

A divisão dos Xavante cm grupos ou facções não tem corno único fator 
determinante os mecanismos de política interna do grupo (como foi notado 
anteriormente), mas este facciosismo político pode ser exacerbado por intermédio de 
projetos de desenvolvimento econômico introduzidos e mesmo conquistados pelo 
grupo. Assim, temos como exemplo (cf. Lopes da Silva, 1992:377) o "Projeto 
Xavante" de roça mecanizada e comercialização de arroz que a Funai (na década de 
1977) introjetou nas comunidades Xavante, onde a oferta de benefícios materiais 
(implementos e maquinário agrícola, veículos, sementes, etc.) atuou como estímulo 
à fragmentação das aldeias. Deste modo, cada líder de facção que constituía sua 
própria aldeia, por menor que fosse, passava a reivindicar os benefícios e com eles 
sua fatia de pretfgio político, Esta fragmentação dos grupos faz com que aumentem 
significativamente o número de aldeias de uma reserva, cujos novos líderes fazem 
uma série de requisições à Funai e outros agentes, como caminhões e Toyotas, 
escolas, postos de saúde, ocupações assalariadas, ctc., a fim de melhorarem as 
precárias condições de sobrevivência física no novo local escolhido para a construção 
da aldeia. Segundo Lopes da Silva (idem), "a fragmentação excessiva das aldeias, 
além de. enfraquecer a capacidade de pressão dos Xavante sobre o mundo exterior, 
notadarnente sobre a agência governamental encarregada da questão indígena do 
país, teve conseqüências negativas também com relação a certas práticas sociais 
próprias de sua cultura, ( ... ) pois uma população muito reduzida impede a 
operacionalização de certas instituições e práticas sociais". 
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Por fim. é bom lembrar que o facciosismo tem seu lado de proteção e traz 
benefícios à ocupação indígena do território, já que se formam aldeias em lugares 
distantes e não tão drgradadados (como ocorre no entorno de grandes aldeias), que 
servem ao mesmo tempo como postos de vigilância das áreas Xavante. 

5.2 EXPLORAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

5.2.1 Os Xavante no Cerrado 
Os Xavaní c. ainda no século XVlll (cf. Ravagnani, 1977 (1991)), habitavam os 

cerrados da antiga Província de Goiás, quando possuíam hábitos seminôrnades de 
caça e coleta. alem de uma agricultura incipiente. Na mesma época tiveram os 
primeiros contatos. documentados, com a sociedade nacional envolvente. Assim, 
não somente em razão de seus hábitos alimentares e outras necessidades materiais 
mas também por razões intelectuais (representações simbó1icas através de rituais, 
mitos e cosmologia 1. eles já conheciam as potencialidades deste tipo de ambiente. E 
não é à-toa que, pressionados pelas frentes de contato pela expansão do território 
nacional (bandeiras. missionários e outros). já no século XIX vão à procura de um 
ambiente dr vida quase idêntico a Coiás. nos cerrados de Mato Grosso, onde 
conseguem manter por algum tempo seus hábitos serninômadcs acompanhados de 
prática agrícola, limitados, porém, a pequenos territórios. 

Embora não seja possível perambular mais por grandes extensões de terra 
como antigamente. os Xavante utilizam cada pedaço das reservas diminutas a que 
estão circunscritos na procura de vegetais e animais usados na alimentação, nas 
práticas cotidianas e rituais, agrícolas, medicinais, na elaboração dos mitos e, 
principalmente, nas concepções cosmológicas que os orientam cm suas relações 
cognitivas e de usos das espécies naturais do ambiente - cerrado. 

5.2.1.1 O Significado e a Importância da Água na Cultura Xavante 

De acordo com Giaccaria (1990:93-113), a água para os Xavante não se 
constitui em apenas um elemento essencial à sobrevivência, encerra também valor 
simbólico (cultural). A "água viva" (o} ou corrente é diferenciada por eles da "água 
morta ou água parada" (u). Os dois tipos de água (grandes rios e grandes lagos, 
respectivamente) são povoados por espíritos. Nos rios habitam o~ espíritos otede'wa 
e, nos lagos, os espíritos u'utede'wa. De acordo com Giaccaria e Heide (idem, p. 96), 
"( ... ) os Xavantc acreditam que as águas dos rios e dos lagos não ocupam todo o 
espaço entre sua superfície e o respectivo solo. Assim, haveria uma zona livre e 
enxuta no fundo, onde habitariam os espíritos". Além destes espíritos que exercem 
controle sobre os peixes, existem os jacarés (aihõi'ré), que deram aos Xavante 
diversas qualidades de alimento (também oferecidos pelos espiritos) e curaram 
diversas de suas doenças. 

Os espíritos otecle'wa (idem, p. 9 7) auxiliam os pais na educação dos filhos 
pois quando, por exemplo, estes desobedecem àqueles, ficam expostos ao perigo de 
se afogarem nos rios. Os otede'we os atraem até suas casas, corrigem-nos 
severamente, assustando-os, mandando-os, então, de volta à superftcic. 
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O 'banho (mro) indica para os Xavante um casamento, o liame conjugal e 
também simples agrupamento. Segundo Giaccaria e Heide (idem, p. 97), banho 
significaria a reunião de várias coisas e não se reduz ao simples contato da água 
com o corpo, mas é união íntima e eficaz que ela proporciona ao ser humano. Logo 
ao nascer o Xavante recebe o primeiro banho: "( ... ) imediatamente, depois de ter 
cortado o cordão umbilical, o recém-nascido é levado ao centro da casa e recebe 
abundante ducha de água morna, obtida do rio t ... )". Esta serve para fazê-la crescer 
forte e bela. Os Xavante têm o hábito de ir várias vezes por dia tornar banho no rio, 
mas além deste banho simples há outros que são partes essenciais de determinadas 
cerimônias com finalidades diversas. Como exemplo têm-se o "banho do noivado", 
que tem por finalidade tornar as crianças fortes e bonitas, colocar as bases do 
noivado e unir mais intimamente as famílias dos futuros esposos. 

O banho é parte integrante do complexo cerimonial e ritual Xavante, pois em 
todas as iniciações o banho ocupa uma parte importante como rito que às vezes se 
vai repetindo durante meses. Este é, por exemplo, o caso do ritual de iniciação 
masculina (danhono, cf. Maybury-Lewis, (196 7) 1984; Giaccaria e Heide, 
1972;Giaccaria, 1990), quando os lóbulos das orelhas dos adolescentes são 
perfurados. Depois de pintados os wapté (adolescentes) se dirigem para o rio, 
passando por fora da aldeia, segundo as instruções dos padrinhos. Aqueles que são 
mais velhos mergulham primeiro, depois vários grupos etários, em ordem 
decrescente de ancianidadc, até chegar a vez dos wapté. Deste momento em diante 
eles não poderão acender fogo nem forrar o solo com folhas, para sentar-se. 
Segundo descrição de Giaccaria (1990:108): " Na água, os wapté imergem com 
as mãos unidas em forma de concha e acompanhando com os pés os movimentos 
das mãos, jogam água ora para a direita, ora para a esquerda, ora sobre a cabeça. 
Almoçam sentados na água, comendo uma broa de milho assada debaixo de brasas 
( ... )". 

r 
r: 

r: 

r: 

Os exercícios de imersão (primeira fase do ritual de iniciação), que antecedem a 
perfuração das orelhas, são realizados pelos adolescentes em todas as aldeias 
Xavante (durante a época do ritual) em um rio ou córrego represado para que se 
forme uma espécie de piscina. Segundo a descrição de Maybury-Lewís {(1967) 
1984:164): "( ... ) Cada menino foi instruído para que ficasse de pé dentro da água 
com seus braços juntos, esticados à sua frente. Com os braços flexionados na altura 
dos cotovelos, fazia com as mãos o gesto de imitar uma cuia. Devia num salto, 
deixar boa parte do corpo fora d'água ao mesmo tempo que jogava água sobre sua 
própria cabeça, com os braços esticados para o alto. Ao cair na água de novo, devia 
bater os antebraços com força, de modo a fazê-lo espirrar, com um ruído 
característico. Os iniciarrdos têm que pular ao mesmo tempo, de modo que o 
barulho de seus corpos saltando e batendo de volta ri'água seja ouvido a uma longa 
distância". Este banho ritual com suas cerimônias conexas dura aproximadamente 
um mês ou mais. Após esta etapa, segue-se a perfuração dos lóbulos das orelhas 
com um estilete de onça, e depois os banhos contínuam por mais alguns dias. , 
Segundo os Xavante, o banho anestesia o corpo e, ao mesmo tempo, torna-o mais 
forte e belo (Giaccaria, 1990, idem). 

No ritual wei'erini (realizado no final da iniciação masculina), que Giaccaria 
( 1990: 109) chama de iniciação aos segredos da tribo. há uma etapa ritual em que os 
meninos cantam sem interrupção por um período de dois meses debaixo do sol 
ardente. Eles têm que jrjuar durante o dia e beber pouquíssima água. Não podem 
tomar o banho costumeiro, é a preparação para o "rito de morte" e "retorno à vida". 
Conforme descrição de Giaccaria (1990:109): "!\:a data fixada, pelo meio-dia, 
deverão cantar, olhando para o sol. Os anciãos laçam-lhes no rosto um pó mágico e 
todos perdem a consciência (morrem, dizem os Xavantc). Imediatamente, os 

.- 
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parentes dos inciandos vêm com água do rio, que jogam sobre eles com abundância 
para fazê-los reviver. Durante a cena, os parentes choram pelo suposto morto, 
puxam-lhes os cabelos e sopram-lhe nos ouvidos, a fim de que ressuscitem". A água 
do rio faz renascer () rapaz que, antes dependia dos pais, tornando-o membro ativo 
do grupo. 

Há também uma iniciação (idem) dos dzutsi'wa ("chefes da festa da onça") e 
dos wa'rã ("panteras negras"), durante a cerimônia de nominação das mulheres, 
quando nas margens baixas do rio, próximo da aldeia, aqueles {dois homens e duas 
mulheres) ficam imersos na água. Estas pessoas não podem se aquecer com o fogo, 
nem quando, alternadamente, alcançam as margens para descansar; mesmo af 
conservam os pés na água. Depois, à noite, voltam para a aldeia, onde são untados 
com uma pomada feita de raízes, indo dormir em seguida. Na manhã seguinte 
retornam ao rio e este ritual se repete até que seia dado nome às mulheres. 

Existem outros tipos de banho: um que impede a fecundação; um que, tomado 
pelo "senhor da seca" tvcr donos Xavante, adiante), faz chover: a ausência de banho 
deste mesmo "senhor" ou "dono do tempo" para que não chova no período da seca; 
um banho após as corridas cerimoniais (para esfriar o corpo, recuperar as energias e 
recuperar as Iorças í e um outro para curar as doenças (banho utilizado no ritual 
Xavante de cura (Ú.1bi1\·ãfrvére). 

Em conclusão. Giaccaria (1990:112) diz: "De tudo isso se depreende que a água 
corrente, a água viva. que entra na maioria dos ritos, tem para os Xavante um rico 
simbolismo. É fonte de vida, força e beleza. Todas as vezes que perguntamos pelo 
porquê dos vários tipos de banho, obtivemos com resposta: ihiii petse da (ihõ= pele 
humana, isto é, todo o corpo, a pessoa; i= eufônico; da = sufixo que transforma o 
substantivo cm verbo e indica finalidade; petse da = arrumar, reparar, tornar belo, 
forte, são). Em suma, a água serve para tornar o homem forte, belo e sadio". E 
Giaccaria ainda complementa dizendo: "Enquanto para outras tribos a orientação da 
aldeia, é regida pelo sol, entre os Xavante, a localização tem como marco de 
referência o curso de água". 

·.._; 

5.2.1.2 Conhecimento Sobre Plantas 
Os Xavantc realizavam excursões de caça e coleta (Maybury-Lewis, 1984, cap.l 

e II) em seu território, por longos períodos, antes de sua forçosa sedentarização, 
após anos de contato, em reservas. Assim, já conheciam muito' bem o ambiente 
cerrado, os locais onde encontrar matérias-primas para confeccionar diversos 
utensílios e adornos corporais, as áreas com maior abundância de animais de caça e 
espécies vegetais para coletar, além de um conhecimento peculiar sobre as espécies 
de plantas e animais utilizados ou não por eles. Este saber abrangente pode ser 
notado por urna única palavra com a qual os Xavantc englobam o cerrado, a terra, 
as plantas, os animais e os homens que vivem nele, qual seja, 'ró , que pode ser 
traduzido como "terra', "tudo" ou "mundo". - 
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Abaixo, estão alguns exemplos da classificação Xavante das paisagens naturais 

do cerrado: 

QUADRO 5.2.1.2.1 - CLASSIFICAÇÃO XAVANTE DOS TIPOS DE 
AMBIENTE DO CERRADO 

r: 
r 
r: 

~OtvUiS XAVA:'\TE TIPOS l1E VEGf.TAÇAO 
!Amhirnte de cerrado) 

Roh'n5 Campo limpo 
ltt•hudu Cerrado com plantas hcrbaceas 

Tsir<ipré Campo cernido asscntudo sobre solo de coloração 
vermelha 

Rob'azaf)l)do Cerradüo (trunsrçüo entre cerrado l' mata secai 
.1mhunJ n. i. 
,-lpt.~enii n. i. 
Rowar5 e errado nrõximo ao cu rsn dr ái! ua 
T.<;.1,/,mi v11 T'<in .ihun.-i varzca ou hrr~, corn <..:rJmmca!> c árvores csnarsa« 
,\l:lranã Mata seca 
Uhratan,i Mata de !Jhnca (bambuzaü 
Jluru·rãn,i Bcirudu da mata sera 
Tsaputunã Pequena arca dv m,llJ dentro do cerrado. tlll 

lntcrflúvio 

J\IJr.i'u ou Mata ciliar 
Õ l\'awr (Riv J,1:- /\111r!1·.~J.\1aran."i 
l'd 11.i M.ita )l,1kria 
,llar..'i ràiho Mata com arvores mais a ltas do que a ma ta seca 

(vcmelhante ;I forrnccão florestal umazõnical 
U1werlr hu ,111 Ui11 .:dr n:i Buritizal 

r 

r: 

Fonte: Carrara ( 1997). 

r: 

Os Xavante classificam todo o verde da natureza como rob'udzé, e os seres 
naturais, incluídos nesta categoria inicial abrangente, que estão plantados ou fixos 
por raízes no chão (mais especificamente plantas e árvores), são classificados como 
rob're e as gramíneas são classificadas pelo termo geral 'dll. 

No tocante ao conhecimento e uso que os Xavante fazem das plantas 
medicinais, pude constatar que eles têm em cada grupo doméstico o chamado 
dawede'wa ou curador. Pode ser homem ou mulher, geralmente o homem mais 
velho do grupo doméstico é dawede'iva e seus conhecimentos de plantas, usos e 
terapias de cura das doenças são compartilhados por sua esposa, que, apesar de ser 
do clã oposto ao seu, pode tratar dos casos de doença de sua casa ou mesmo de 
alguma pessoa da aldeia, quando for solicitada e seu marido não estiver presente. 
Cada dawede'wa dos vários grupos domésticos da aldeia conhece plantas medicinais 
específicas que outros dawedc'wa não conhecem e, por esta razão, uma mesma 
doença pode ser tratada com raízes de plantas diferentes, tornando o remédio ainda 
mais eficaz (segundo os Xavante), uma vez que pode unir os conhecimentos 
diferenciados de dois curadores. Este conhecimento do dawede'wa é considerado 
secreto ttsimi'uripe) e somente aos parentes de mesma ascendência patrilinear, à 
exceção da esposa, pode ser transmitido o conhecimento das plantas medicinais e 
sua utilização. Do contrário, se as folhas, cascas ou raízes, sua mistura e modo de 
preparação forem revelados, o remédio perde a eficácia. O dawede'wa também pode 
usar seu conhecimento para causar doenças a outras pessoas e até matá-las, o que 
caracterizaria um ato de feitiçaria . Acusações de feitiçaria ainda hoje podem ser 
verificadas no contexto da política interna, em razão de disputas políticas entre 
facções. 

r 

r: 
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Certamente a classificação e o conhecimento Xavante de espécies vegetais do 
cerrado são superiores aos poucos estudos de Botânica sobre classificações e outros 
conhecimentos de plantas do cerrado mato-grossense. Assim, é necessário que 
etnológos e botânicos se interessem cm pesquisar a grande diversidade botânica 
conhecida e concebida cosrnologícamente pelos Xavante que também dizem receber 
seus conhecimentos não somente de seus parentes mas através dos antepassados, 
nos sonhos, como me foi relatado por um dawedc'1·va que sonha com a planta e o 
local onde pode ser encontrada e a maneira como deve ser utilizada (Carrara, 1997). 

5.2.1.3 Conhecimento Sobre Animais de Caça e Outros 

Apesar da subsistência ter sido garantida, antes do período de sedentarização, 
principalmente pela coleta de raízes, cocos e frutas, as caçadas e os animais de caça 
eram bastante conhecidos e discutidos e continuam a desempenhar, até hoie, papel 
de destaque na cultura Xavantc. Segundo Mavbury-Lewis (1984, cap.Il). os 
Xavante, antes do contato, ficavam pouco tempo nas aldeias, pois sempre 
realizavam expedições de caça e coleta pelo cerrado. Os planos de uma caçada 
comunitária (homono) eram discutidos durante vários dias e com antecedência pelo 
conselho de homens maduros da aldeia (it·arâ) e as decisões relativas à coleta eram 
tomadas quando os homens já estavam se levantando para acabar a reunião. Na 
Reserva São Marcos não existem mais grandes excursões de caça e coleta como 
aquelas descritas por Maybury-Lewis. mas os Xavantc da Aldeia Narnuncurá (com 
maiores formações florestais do que a área em torno da Aldeia São Marcos na 
mesma reserva) sempre realizam expedições coletivas de caça de curta duração 
(aproximadamente duas semanas) durante a estação seca nos meses de julho e 
agosto e também na estação chuvosa no mês de janeiro. Os Xavante realizam, 
principalmente na estação da seca, caçadas individuais ou de duas ou três pessoas. 
Diferentemente das caçadas coletivas, as individuais não rendem muita carne pois, 
um Xavantc sozinho pode, no máximo, matar dois animais de um bando de 
queixadas ou porcos-do-mato. 

Assim, não é somente cm ocasiões cerimoniais, como a dabatsa (casamento 
Xavante), no ritual de iniciação masculina (danhono) ou no ritual de cura 
(dabiwãiwére). que os Xavante realizam expedições de caça. Além destas regulares 
caçadas durante o ano também pude registrar, em Namuncurá (Reserva São 
Marcos), uma expedição de homens mais velhos tipredu; com o propósito de 
caçarem para o cacique da aldeia (que trata principalmente das transações dos 
Xavante com a sociedade nacional envolvente), que havia conquistado um 
caminhão· para a aldeia. Embora as expedições de caça e coleta atuais da Reserva 
São Marcos sejam de menor escala e menor duração (à exceção de prestações 
cerimoniais, como a dabatsa que não termina enquanto não se achar a caça) que as 
de Pimentel Barbosa e Areões (que têm territórios físicos maiores), aquelas não 
perderam o seu sentido e valor (protéico e simbólico) para a cultura. 

Deste modo, além de ter importância para a alimentação, para as prestações 
e trocas cerimoniais (cf. Maybury-Lewis, idem), caçar é também um meio de o 
homem expressar sua virilidade pela resistência física, rapidez e agilidade, 
qualidades muito prezadas pelos Xavante. Também a vivacidade e a astúcia são 
qualidades das quais os caçadores se orgulham. O bom caçador é aquele que tem 
aptidões físicas e domina as técnicas de caçar, como: localizar o animal através de 
rastros ou outros sinais visuais e sonoros; aproximar-se da caça sem ser percebido; 
fazer queimada ou círculo de fogo para capturar os animais que tentam escapar; 
ter uma boa pontaria com a arma (já que o arco e flecha são utilizados hoje somente 
na pescaria com timbó - abawadzi r ver descrição adiante); saber se defender de um 
possível ataque do animal (onça principalmente) e, por fim, ser um atento 
observador dos comportamentos dos animais. 

·.._,J 
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'Não só a atividade de caça como os próprios "animais de caça" ocupam posição 
de destaque no conhecimento Xavante da natureza. Este fato pode ser notado 
quando examinamos a classificação de animais que são por eles considerados caça e 
estão incluídos numa categoria inicial abrangente chamada Abadze nõri, que 
significa "animais de caça". Para fazer parte desta categoria o animal deve ter a 
qualidade essencial de ser caça, podendo tornar-se alimento (salvo alguns tabus 
alimentares) ou objeto de uma prestação cerimonial. 

A seguir, apresento levantamento preliminar da classificação geral Xavante 
dos "animais de caça", a qual precisa ser investigada em profundidade em pesquisas 
posteriores de cunho etnozoológico. Por ora, dada a diversidade faunística do 
ambiente de cerrado, _já é possível visualizar a riqueza do conhecimento Xavante 
sobre os grandes e médios animais, a partir dos nomes Xavante. 

QUADRO 5.2.1.3.1 
Nomes Xavante de animais e usos 

A - alimento; NA- não utilizado como alimento; R- uso alimentar restrito 

CM - apêndices utilizados na cultura material 

r-. 

~O:\\ES X,WA~TE ;\;om..:~ Cicntítlcos ~ ou uso 
- ~omt::1 vulgares 

Uhüd11 Tapiru.~ ltrristrL~ tanta 1 :\, CM 
Uhv . ravassu necari laud:,;JdJl A. C'M 
ilhõre Tayas.<u t~iacu :\, CM 

(norco-do-matot 
Podzé ()wtoceros bezoJrticu., A.CM 

rveado-campeiro 1 
/>oné Mazam.1 americanJ . .\, CM 
Ponéere Mazama simplicorni.< A.CM 

Aihü Dorcrph.tlus bezuarticu.~ t\, CM 
tveado-galheiro l 

H',lr,i l\'.twe Priodontes maximus ,\ 
(tatu-dl?antc ou ,,in.i~tr.il 

11'.rr,i uhõda 'a tatu (n.U A 
WarJhiilw tatu rn.i.1 A 
l\'arãhudu Tolypeutes sp. A 

ttatu-gallnna 1 
W.rr.'iult'u tatu (n.i.J A 
Warà'u l>a.wrus sr. A 
Warãrr tatu /n.i) A 
Wa'ii uuati tn. U A 
W:1'õpilsi quati Pt'.QUeTICl tn.i 1 A 
Padi Myrmecopha_ga try•dacll/J A 

Tamanduá-bandeira 
Patirc Tamandua tetradact_rl.i A 

Tumanduá-mirim 
Ro'ará Alw.:itta carava R 
R11·0 !')Jpa Macaco <n.U R 
R11'0 tsinàr1 Macaco <n.U R 
Rcore Macaco neoueno /n.1 • R 
'Ro "i1r,1wa 'd nreâypus variegatu., R 

IPn'll.uiça) 

Atsad.irJ. Chrys5'Jnvn br.1chyuru., M,CM 
1 lobo-uuarã 1 

H1apt_ç,i Wawe raposa /ri.i.l ~t\ .. 

r 
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l'\1apt.~ã'u'wa Cal'hnrro-do-mato (n.i.> :-.:A 
Tsinhoredza 'a papa-mel cn.i. l :\ 

Hu ou w.i,,tsà tóro J'.1nthera oncJ. ,\:A, CM 
1 onça-pintada t 

At."iada'a Fd1.~ concolor ,\:r\, CM 
ronca-parda) 

Nho'rõnl frlL"i sp. ;,,,:A, CM 

na1.rnatirical 
Ra'.,va ,·l~c>uti ptu:« ,\ 

(paca) 

Dwhurure JJ..i.,ç_1prodJ a~ouli /\ 
rcot ia) 

U'ã iabuti (n.i.t A 

U'ã urizé iabuti (n.i.) :\ 

U'aihiipo Jabuti grande I n.i.t .. ~ 
U'Jhõpore rabuti m.i.t ,\ 

U'ãr:iiwawi iahuti com listras m.i.i :\ 
Urulomhõ',1 rato m.i.) ,\ 

Alsanádzr ralo tn.i.) - :\ 

Rubü rato (n.i, \ 1\ 

Rurr rato m.í.] ,•\ 

Ruporere rato m.i.) :\ 

Ubdii lfydrochàcri.~ hydruchatris ~A.CM 
(rapivarat 

Ti'( Ariranha (n.i. l ,.\ 

Atsamnl ouriço (n.ij A 

Ava ire lacarto m.l.) :-.:A 
Ava ud.ztl lagarto rn.i.) ;,,,:A 

Ava rã pré re laaarto m.i.) ;,.;;\ 

Ar1aràt."iu laaarto ln.i.) :--A 
Redzuihõ lacarto (n.i.) ;,.;A 
Tsõredzatororr lncarto (n.i.) i'\A 

Wahi Wawr sucuri (n.i.I ;-.:,\.CM 

Wahil1êiiri Bv.t ,vnstrictor ;-.;A, CM 
(iibóia) 

Ab'é cobra verde rn.i. J ~A.CM 
Ab'ér« cobra verde pequena (n.i.) ;-.;A.CM 

Ab'l dzalé cobra m.i. l :-:A.CM 
Ab'é rã rnussurana (n.i.) :--A. CM 
Wanha'u Lunectes sp. ;-.:A.CM 
Waradzu retore coral (n.i.) :"li,\, CM 
Uibró'wa Ilothrops sp. :-.:A, CM 
Uibró'wa ·wuwr Bothrons sp. (urandc) !':A,CM 
Tsidzõ L'rora!u$ duri.<;su.,; (cascável> ;-;A.CM 
Umrã' •. n1 cobra ln.i.) :--A.CM 
Ubunãire cohra-ceqa (n.i. l N/\. CM 
Rãrãire cobra (n.i.) :-:A. CM 

- 

Fonte: Carrara (l 99i J. 
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5.2.1.4 Conhecimento Sobre a Avifauna 

,-..._ 

Na aldeia Namuncurá (Reserva São Marcos, cf. Carrara, 1997) foram 
registrados 237 nomes Xavante diferentes (que correspondem a "etnoespécies"), 
sendo que a maioria das aves não-passeriformes e algumas espécies de passeriformes 
são transformadas em alimento e têm seus apêndices {penas principalmente) 
utilizados na confecção de frechas, ornamentos corporais e instrumentos 
cerimoniais. 

r: 

r: QUADRO 5.2.1.4 
r: 

r: 
r: 
r>. 

Nomes Xavante de Aves e Usos 

A - alimento; NA- não utilizado como alimento; R- uso a]imentar restrito 

CM - apêndices utilizados na cultura material * Levantamento Ornitológico 
(presença da espécie) 

- 

;-,.:Q,\.1L::S X.\V ,,:-.: rs .\:11mn Cicnuficos uso 
:'\nmr~ Pnnntarrs 

',\lj Rheu J,r111n, Jna• R. CM 
Ema 

IV.i'riúi u1' l\',1'ritirc t'uri,1m..11 ri.,tJl.i"' R.CM 

' Sericma 
, l1'l<.lru1r1t} Crypturellu., pan:1ru.,tri.~• R.CM 

1 nhu mbu-chororó 

:lpluni(rl'l !l'..iw[D!J t'rypt urdiu., <.lb:;uktu:, R.CM 
lnhnrnbu-auaçu 

,lpluni ubdzu úyplurrllus i-Jrie~atw, R.CM 
Chororâo 
Tinamus ta<.l 
Azulo na 
Tim.im1L, m~jor 
1 nha mbu-dc-cabcça- vermelha 

Aplurucre) pré - t:rypturellus .~lri~ulu:,u:, K.CM 
lnhambu-rclóaio 

Apl<.lró r.idzapóda <.:rypturdlus ,çoui• R,CM 
Turutim 
C. rinereus 
lnhumbu-preto 
Odunlophurus gujanensi» 
Uru-corrovudo 

h'l'i Rhyn<'holus rufescens" R.CM 
Perdiz 

/)Jlfô'u - Cr_111t«rellu.s undu/Jlus• R,CM 
Juó-verdadciro 

Ri'ripire N. minor - 
Codorna mineirn 
Noihura maculosa 
Codorna comum 

Dza'u'ê J.ibiru myrleri.i• R,CM 
Jaburu 

Tsí'r:ii're Alyctcn..i amcnc~na• R,CM 
Cabera-seca 

T.~ibJ'a Ewel!.i lhula• R,CM 
Garcinha-hranca 

Tsib.:i'J pre .-\j.::ií.i .ii~iJ.* R,CM 
Colhercrro-arnericano 
Eudurimus rubcr 
Guara 

r 
r: 

,,- 

ESTUDOS DO MEIO A.'ffROPICO • COMW-.IDADES INDÍGE:-;AS 133 r: 
r: 



Tsõreihõ Syrtgma srbilalri., K,CM 
Maria-faceira 
,lk~rmhrrntbis c.i_wnnl'nsis (lm.ituni)"' 

Corocoró 
Tsõreinã u'r 1:uloritle.ç ~tri.Jtu.~ •. R.CM 

Socozinho 
Ti!?ris.<vma tineaium• 
m.trmoralum (imatur1.1J 
Socó-hoi-fcrruacm 

Tsêreihõ I)ts.idzu PilhrruJim pile.1!1Lç K.CM 
Garra-real 

T.'iiireihõ but upn· T!_sln:,som.i linc.itum' R. C\·I 
mJnnor.itum (adulto) 
Socó-boi-Ierrugem 
.'1gamia a~ami 
Carça-da-mat cl 

T!Jl:ireihõ 1t·.ili.lf'Ó L'ochll!ilriu.:. rochlcdriu., R,CM 
Arapa pá 
,\'.1'.-ficcir,1x n_1,rricor.1x 
Savac u-de-corx 10 

T~reihJ llz,1brt>1rt• .-lr.k.i rn,·01 . R.CM 
Carca-moura 

T.~ôreihü Mm· J.\obr:i·dws e.\1/i~ K, CM 
Socor-vcrrnel ill1 

T.~irõrõre ,\l~rmbrinihi.ç r,1_1'1'nn,•n.,i., wclultu/• R. Cl\1 
Corocoró 
l'h.rmo.çus infu:,cafus 
Tapicuru-de-cn ra-nclad a 

Tsõuum: ThtTr.;ticus c.rudalu.~ R,CM 
Curicaca-rornurn 

T.\ÍWJi'õ t"haunJ lorqual.i R.CM 
Tachã-do-sul 

Tsrpaihi Phaetu.,J sunpies» R.CM 
Trinta-réis-grande 
Riru:hop.ç ni~er 
Corta-água 

T.~ilsfrén~ El.anus leucurus R.CM 
Pcneir.:t 

t\lã'u Cairina muschuta" - R, CM 
Pato-do-mato 
nendroc:l'gnJ auturnnalis 
Asa-branca 
5.it"kídiornis melanotos 
Putriilo 
8mchenjubata 
!'ato-corredor 

,UJ'u u'é f>rh,lrory.gna birolar R. CM 
l\fa rreca- f! eba 

,UJ'u wa'are Wf'.l'P_l;.i?il heliiJS"' ~. CM 
Pavãzlnho-do-pará 
Ptndrocygna i'iduata 
Irerê 
lle/iorni.çjulica 
lnenui 

Afà'u ieiere Am..izunctt<1 br,1.silien.sis R, CM 
Ananat 

Réb'ré'é'u Sarcvramphus pdpa"' :-S:A,CM 
Llrubu-rei 

T.sipahudu wragyps atratus ~A,CM 
Urubu-puto 
Cathartes aura (ornit.) 
Urubu-de-cahcca-vermo:lha 
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r: 

r: 

,,,....... 

r, 

Pahiwalsa Cathart~ burrovianus XA,CM 

(=Paihiwatsa) Urubu-de-cabeça-amarela 
Cathartes melambrotos 
Urubu-<la-mata 

Wã'ã'hã Herpwtheres ca.chinans"' XA,CM 
Acauâ 
Gampson_J'X swansonii 
Gaviãozinho 

Tepipanhipré Jctinia plumbea• R,CM 
Sovi 
Harpagus bidtntatus 
Gavião-raoina 

Bôtôhitire Butft1 masnirostris• R,CM 
Gavião-carijó 
Micrastur semitorquatus 
(adulto} 
Fakào-rdógio 
Butea platypttros 
Gavião-de-asa-lanza 

Wanhihõi'wa Butto albicaudatus R, CM 
Gavião-de-rabo-branco 
Butto .nvansonii 
Gaviào-Pat>a-i!afonhoto 

Arobonho'wa Felco rufigularis R,CM 
Caurt 
F. femoràlis 
I'akão-de-coleira 
falre sp. • tomít.) 
Micrastur ruficollis 
Falcào-caburt 
Mlcrastur semuorqutuus 
(adulto mando) 
Fak:iio-rrlógio 
Acdpiter bicolor 

; Gavião-bombacha 
Leptodon cayanensis 
Gavião-de-cabeça-cinza 

Wa,01),e Heterospizias meridionalis R.CM 
Gavião-caboclo 

WaTt][lDe v.·atsede VusareUus nigricollis ;>,;A,CM 
Gavião-belo 

Pineinhure Mil11ago chimachima'i> R.CM 
Pinhé. carranateiro 

'Ré'bri Pol_vborus pla~ NA,CM 
Caracará 

Tsrõmõ(re> Falco sparverius 1':A,CM 
Quiriquíri 
(Falco sv.}* 

Tsi'õmõuw« Buteo rzitidus (imaturo) XA,CM 
Gavião-v,drfs 

Tsi'õmorãlrã Leucoptemís albicolU.s XA,CM 
Gavião-branco 
Spizastur mtlanolew:115 
Gevião-oato 

Tsi'u Butro nitl.dus - 
(adJJlto) 
Gavíão-pedrês 
Spizaetus ornatus 
Gavião-de-penacho 
S. t_vrannnus 
Gavião-p~a-maca,o 

Tsi'u Wc1w[[)Q l:larpia harpY.}a NA.CM 
(=Tsi'ümõ WawQ[I) Gavião-real 
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Tsi'u u'é Leptodon cayanen.~,:; R,CM 
timaturo) 
Gavião-dc-cabcca-rinza 

Tsihõrõrã Rosthramus sociabilis :-:A. CM 
Gavião-cararnujeiro 
Bu!eo,llallus urubitill}Za 
Gaviào-prcto 
Duteo albcnatus 
Gavião-caca dor 

Tsihõrõ pré naplríus ater R,CM 
Cancão-de-anta 

Tsitepré Geranospiw caerulesrens :-:A. CM 
Gaviêo-pernilongo 

A'rã'ru Crax fa.~ciolata*tmacho) R,CM 
Mutum-de-penacho 
Anhima cornutJ 
Anhuma 

A'rã'ru uté Crax Ja.çclolata * (fémee) R. CM 
"'1utum-dc-penacho 

A'a'pré f'eni!lope superciliaris~ R,CM 
Jacupeba 
f'enelo~)arquacu 
Jacuaçu 
()'anocorax ,yanomelJs 
Gralha-do-nantanal 

A'a'pré terere Ortalis s. gutata R. CM 
Aracuã 

Tsi'a 51alinha domótirn"' (l',íri,1s espécies) A 

Tsi'a õmore Numida meleagris R, CM 
ca Iinha-d'aneola 

'Ratutuwara Aramas s. guaraunJ R, CM 
Carão 

'Ratudu Aramides c~janea• R,CM 
(=Tritó) Sarscura-três-potes 

Lateralíus melanophaiu5 
Pinto-d'ãgua-comum 
Grallaria varia 
Tovacuçu-malhado 
Fomricarius colm.1 
Galo-do-mato 

Wadza'.1 TriJl8a solitaria R 
Maçarico-solitário 
Phaetornis :wpercilio.!ilL~ 
Besourào-de-rabo-branco 

Tsáwata're Poph_vrula martfnica R 
Frango-d' água-azul 
Himantopus himantopus 
Pernaíonga-comum 
Stegarwpus tricolor 
Písa-n'agua 
Jacana jacana 
Jacanã-preta 

Ti;inlioL~OD'e're Vanellus chilensis• R,CM 
Quero-quero 
HoplDx_vpterus ca_yanus 
Mexeriqueira 
Charadrius collarL,; 
Ba tuíra-de-coleira 

- 
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r 
r 
r-. 
r 
r: 
r: 
r 
r 
r 
r> 
r 
r: 
r· 
r: 
r 
r> 
r: 

Tsibinõmõre- TringajlaYipts R,CM 
Maçarico-de-perna-amarela 
Actitis maculana 
Maçarico-pintado 
Gallinago ~allinago 
~arceja-comum 
Xenops Lenuirostris 

- Bico- virado-fino 
Róbró're Mi,ropygia schonburskii R,CM 

Sanã-ocelada 
Lc,hmias rwnatura 

:. João-de-riacho 
Róbróhirà . Amaurolimnas concolor"' R,CM 

Saracura-lisa 
Porzana albicolli.5* 
Sanã-cariiô 

Utu'u Columba spedosa• R,CM 
Pomba-pedrês 

. Clara11s pretiosa* 
Pomba-dc-esnelho 

Utu'u pré Culumba cayenensis R,CM 
Pomba-aaíeaa 

Nãpré Columba picazuro R 
Pomba-asa-branca 

= 
Leptotifa verreauxi" 
Juriti-pupu 
Leptotila rofaxila• 

- Juriti-gemedeira 
. Zenaida. auriculata 

Pomba-de-bando 
Nàpré OOtsurure Columbina minuta R 

Rolinha-de-asa-canela 
Nãire Columbina ralpacoti* R,CM 

Rolinha-roxa 
Uropella cempestris 
Rola-vaqueira 

. Thamnophilus shbtaceu.~ 
Choca-de-oíbo-verrnelho 

Nãire u'é Scardafella squamata• R,CM 
Fogo-apagou 

'Rad<1 Ara chloroptera R,CM 
Arara-vermelha 
A. macao 
Arara-vermelha, arara-canga 
Ara severa 

- Maracanã-guaçu 
Ara couloni 
Maracanã-de-cabeca-azul 

tssu Ara ararauna R,CM 
Arara-caninde 
Ara caninde 
Arara-caninde 

Tsõté a Aratinga guarouba R,CM 
Araraiuba 

Tscirara (Tsõinrara) Arwdorh.vnchus hyJcinlhinus R,CM 
Arara-azul-grande 
A. leari 
Arara-azul-pequena 
Cyanopsitta spixii 
Ararinha-azul 

Tsõrara a Nundayus nenday R, CM 
(=Tsõinrara) Periquito-de-cabeça-preta 

r 
r 
r 
r> 

r 
r 
r: 

r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r 
r- 
r: 
r: 
r 
r: 
r 
r 
r 
r: 
(' 

ESTUDOS 00 MEIO A.,'TROP!CO - COMU:S:IOADES INDIGENAS 137 



'ROO WawOO a Aratrnga ~u.1roub:.i R. CM 
Araraiuba 

'R[J.] WawOD .4. leucophtulmu.~"' R. CM 
Ara tinga-de-bando 
,-1rJlinga chluroptera 
Aratínga-de-ca beça-azul 
.'lratinga rnctorum 
Aratinga-vaq ueiro 
A. euops 
- 

'ROO WawOO bi:i rw Ara na1Jili5~ R.CM 
Maracanã-pequena 
A. eutieolhs 
Maracanã-de-colar 
A. maracana 
Maracanã 
Arati~a soltitialis 
Jandaia-verdadeira 
T'_vrrhura frontalis chiriri 
Tiríba-dc-resta-vermelha 

'ROO WawQO i,ii pr« ,i Ara!i11ga acuticaudatd R,CM 
Aratiooa-de-cabêça-azul 

'R[I]nhípré Aratinga aurea* R.CM 
Aratinge-estrela. periq uito-rei 
A. canicularis 
(-) 

:t weàelii 
Aratínga-de-cebeça-suja 
P}Thuraf frontalL~ 
Tiriba-de-testa-vermelha 
P. df.'llill.ei 
Tiriba-fogo 
P. hypoxantha 
H 
P. leucotís 
Tiríba-pequena 
P. molinae 
Tjriba-de-cara-suia 

'ROO tetere Porpus xanthoplery•gius - R,CM 
Tuim - 
f. scla.teri (macho) 
Tuim-de-bico-escuro 
F. codestts /Jemea.J 
H 
F. passerinus 
Tuim-verde 
t. COllSpidUatus 
(-) 

'RDl]re Brolo~eris v. chiriri * R,CM 
Periquito-de-asa-amarela 

'Hé Ara manilata"' R, CM 
Maracanã-do-huriti 

Urébéhidi não identificado pelo conselho político R, CM 
Xavante 
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' 

r: 
r- 

Waihõro A. amazonica• R.CM 
papagaio-do-mangue 
,'1.~tíva* 
Papagaio-verdadeiro 
Anawna merctnaria 
H 
.1. &nthaps (adullo) 
Papagaio-galego 
A."rillaaa 
Pa!lll!aio-<le-peito-roxo 
A. rlodocorytha 
Chmã 
PiOllil.es leucogsster 
Prriquito-d'a nta 
Pi,,..psitta haematoti.s 
(ftrsa) 
H 
P.l!iltata 
Cuil'i-cuiú 

Waihõro rêdõ Anuzona f arinosa R,CM 
Palloi.!aio-moleiro 

Walhõropré Dm,ptyus acccipilrinus - 
Amdl 

WJihõrv nl'a não identificado pele, conselho pol(lico R,CM 
X.wante 

Ab're Tmlit surda R.CM 
Apuim-de-cauda-amaula 
Fa,pus cyanopygius 
(-J 
F. sclateri if emea) 
Tllim-de-bico-escuro 
F. weiestis {macho) 
(-J 
E xanthops 
H 
.BIVtogeris chrysopterus 
Puíquito-dc-asa-dourada 
A.wazcma xstahops 
(imaturo) 
Paa,a~aÍO-(l'al~o 

Tsuire .Piaflu.s menstruus "' R,CM 
~taca~dc-cabeça-azuJ 
/'ianus ma}lfmlllani 
Milita-verde 
P.juscus 
llla.itaca ~ ro.xa 
P. sordidu.s corallinus 
- 
l'pThura cruentata 
liriba-grande 
P. rhodogaster 
Tm:iba-de-barriga-vermclha 
l'itmopsitta vulturtna 
Cwica-urubu 
I'. haematofo (macho) 
f-) 
r. pileata 
Cwú-cuiú 
P.pulcJu-a 
H 
Jlratlnga nana 
t-) 
Mznnopsittaca pan.vchl.ora 
Puiauito-do-teoui 

1 r 

r 
r 
r 

, /"> 

1 r-, 

r 
r 
r 

r 
r 
r- 
0 
r: 
0 

0 

r- 

r-. 
r 
r 
r 
r- 
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Tsuire watsede Pionites melan1JrephJl.1 - 
Mariarunha-de-cabeca-nreta 

Wére l1-'aw(l00 Anhin,1,a ,.mhing..i R,CM 
íliguatinca 

Wére 1rntadzub'rj Crvthophag.i. ani " R,CM 
Anu-corora 
Rhitípterna simple:i. 
Maria-cinza 

Wére Crolof'haga major i\A 
Anu-nreto 

r.~i'uware Guira guira• R. CM 
Anu-branco 

Tsiredlti Bubo ~irginianus R, CM 
Corujão-orelhudo 

Tu'tuture Glaucidum bra.~ilianum• R, CM 
Caburé-Ierrueem 

Ab'a Otus choliba •• R,CM 
Corujinha-do-mato 
l'uL~atrix perpicillata 
Coruia-de-aarea nta-nreta 

Prorotore Speotyto e. grallaria R.CM 
Buraaueira, coruia-de-camno 

J>rorotowara Otus watsonii R.CM 
Coruiinha-amazõruca 

Prorotopré não identijkad.t peio wmelhv pulíllfu R,CM 
X avante 

Wai'i Ciccaba lruhufo R, CM 
Coruja-preta 

Hilare Nyctibius griseus• R,CM 
Urutau. mãe-da-lua 

Re'pu Podager nacunda R,CM 
Tabaco-bom 

Tsihõni Lurocalis semitorquatu.~ R, CM 
Tuju 
Caprimulgus maculicaudus 
Bacurau-nituí 

Tsihõni pré í'.'.vctidromus alb/collis* R,CM 
(=Tobtaró) Curiango-comum - 

Caprimu[gus purvulus 
Bacurau-chíntã 

Tsihõnibiiirà Caprimulgus rufus R,CM 
João-corta-nau 

Tsihõnibéipa Hydropsali.s brasiliana R,CM 
(=Di'i'hi) Curíanco-tesoura 
Péé're Chordeiles puslllus R,CM 

Bacurau-pequeno 
Nyctiprogn« leucopyga - Bacurau-de-cauda-barrada 

A'rà'r.i Eupetomena macroura • R. CM 
Beija-flor-tesoura 
Ama2ilia fimbriata 
Beija-flor-de-garganta-verde 
Amazilia lactea (ornit.) • 
Beija-flor-de-peito-azul 
Anthracothorax nigrico/lLç 
Beiia-flor-de-veste-nreta 
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r 
r- 

A'rã'rã(reJ Chrysolampis mo:;quitus • R.CM 
Beija-flor-vermelho 
Lophornis masnifica 
Topetínho-verrnelho 
Colibri serrirostri.s 
Beija-flor-de-canto 
Coereba Jrav~la 
Cambacica 

.'l'rii 'rà(re) pré l'haetorni.s ruber K,CM 
Guarã 

A'rã'rã butu'are Chlorostilbon aureoventris •• R,CM 
Esmerakía-dc-bico-vermelho 

A'rà'rã bó'IJ Phaetomis pretrei* R,CM 
Rabo-hranco-de-sobre-arnarelo 

Tsinuiu Nystalus chacuru • R,CM 
João-bobo 

Uhiiredwre Notharcus m.icrorh_vru:hus R 
Capitão-do-mato 
Nystalas maculalus tornít.j 

Myrmoborus myotherlnus 
Formieueiro-de-cara-nreta 

Uhõredzvre pré Buno tamatia - 
Rapazínbo-carüõ 

Dzub'ihe Rampha.~tos culminatus - 
Tucano-de-bico-preto 
Ramphaslos t ucanus cuvíeri 
Tucano-assobiador 

Dzub'ó're a Pterogwssus inscriptus R,CM 
Aracari-miudínho-de-bíco-riscado 

Vzub'ilre pré PteruglossU5 bUorquaLus R,CM 
sturnii 
Araçari-de-nuca-vermelha 

Nõrõweâu Ramphastos toro• R,CM 
albogularis 
Tucanuçu 
Ramphastos vitellinlL~ 
ariel 
Tucano-de-bico-nreto 

Pidzi'i're Pterogw.ssw castanDtis* R,CM 
Araçari-castanho 
Selinidrra maculirostris 
Araçari-poca 

Tséptséde Colaptzs campe.stris* R,CM 
Pica-pau-do-campo 
Mela~ cruentatus* 
Pica-pan-de-barriga-vermelba 
G_vmnoderus f oetidus 
Anarnbé-pombo 
Dendrorolapte.s certhla 
Araoacu-barrado 

Ttrü Melann-pes candidus R,CM 
l=Leuamerpes) 
Pica-pau-branco 
Fluvicola pica 
Lavadeira-de-cara-branca 

Tu'Luturiipré Dryocopus lineatus"' R,CM 
Plca-pau-de-banda-branca 

r> 

r 

r- 
1 

r: 
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Tsadati Dendrocolaptes pl:11yros1ri., R,CM 
Arapaçu-de-bi« --preto 
f'iculus leuco/aemu., 
Pka-pau-dc-gargantu-branca 
Campylorhynchu.,; turd1nu.ç 
Garrinchão 

Tsadati \11awODD Pendrocrnd .• 1 f uli[1.1nus.i R, CM 
Arapaçu-na rd o 

Tsaditire >.erwp.,; mi nutus •. R. CM 
Bico-virado-miúdo 

Tsadati u'é )(vphorh_vnchus pictt<;* R.CM 
Arapaçu-dc-bico-reto 
Dendrocolaptes picumnus 
Arapaçu-meio-barrado 

Tsadat, r.iido Dendrexetastes rufigui« R.CM 
Arapacu-cancla 

Wedeta'a'waire \lenüiornis passerinus"' R,CM 
Pica-pau-pequeno 
I'. affirus 
Pica-pau-dc-asa-verrnclhn 

Tsi"ôtõ'du Tolmomyias fla1•iventris"' R. CM 
Bico-chato-arna relo 

Tsi'ôiôdubre Chelidoplera tenebrosa* - 
Llrubuzínho 

Tsidupu Chrysoptilos me/arw,:hloros R, CM 
Pica-nau-verde-barrado 

Tsidupure Pstudose1sura t·ristata R, CM 
Casaca-de-couro 

Tsidupur.i'a não identijko.1do pelu conselho politicv R,CM 
Xavante 

Pa'a não identificado pelo conselho politiro R.CM 
X avante 

Pa'a pré Thamnophilus punctatus* R,CM 
Choca-bate-cabo 
Thamnophilu$ torquetus 
(omit.) 
Cboca-de-asa-vcrmelha 
Ca.çíornis rufa * 
Maria-ferrugem 
Tryothorus genibarL~ 
Garrincha-de-bil;zod e 

Pa'a u'é Cymbilaimw lineatus R,CM 
Papa-formigas-barrado 
Hemithraupis Jlavicollís 
Safra-aaleaa 

Tsitõmõdzaró Donacobius atrirnpill.us* R,CM 

. Batuquira 
Certhiaxis cinamomea 
João-do-breio 
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Tsipa'u'é(re) Saltator caerulescf'ns R, CM 
Sabiá-gongá 
Sa!tator maximus tornít. J 
Tempera-viola 
Saltatar similis (omit.) 
Trinca-ferro-verdadeiro 
Sporophila collaris 
Ccleíro-do-bre]o 
Sparophila sp. tornít.j 
Drymophila d.evillei 
Trovoada-listrada 
Euscartllmus meloryphu.s 
Maria-barulhenta 
Myiarcfws tuberculifer 
Maria-cavaleira-pequena 

Tsiwatapóre SporophiLa plumbea R, CM 
Pata tiva-verdadeira 
Sporophila sp, (omít.) 
Neopelma pllllescens 
Fruchu-do-cerradão 

Tsidzarldi Furn.arius Leucopus R, CM 
Amassa-barro 

Tsinhitséb'õ Taraba m~;o,. •. R,CM 
Choro-boi 
Volatinia }acarina• 
Tiziu 

Du'bru Thamnophilus ~liatu.,~ R 
Choca-barrada 
T. aethiops 
Choca-lisa 
Berlepsdtia rikeri 
Lunpa-folha-do-buriti 

Plãire Piaya ca_vana* R,CM 
(=Pícâ) Alma-de-gato 

P. minul.t 
Chíncoã-pequeno 
s_vnallaxis frontali.s 
Petrím 

P6te Tapera naevia• R,CM 
sací-de-campo 
D. pa l'Dllinus* 
Sací-pavão 
D. phasiamllus 
Saci-faisão 
Schoenaph_vlax ph,yganophila 
Bichoita 
Kinopalzgus lophotts 
María-preta-de-topete 
Emberizoides herbioola 
Canário-do-.campo 

Priridi Bas!leukrus hypoleucus• R,CM 
Pula-pula-píchíto 
Nemosia pileata* 
Saíra-de-chapéu-preto 

Pririti pri Eucomttis penicillata R,CM 
Pinira-da-taoca 

Pririti u'é Automolus infuscatus R,CM 
Bammoueiro-pardo 

Pririti ud.zi Tach_vphonus luctuosus R.CM 
Pípíra-de-encontro-branco 
Tachyphonus coronatus 
[orrut.) 
Tié-preto 

r: 

r- 

r: 
r 

r- 

r 
r 
r 

r 

r: 
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Pritinhoutu'u'ci Ammodramu$ humeralis"' - 
(= !ltyospiza! . 
T il·o-t ico-do-ca rnpo-verdadci ro 

Tsirãíhiitômore hmotrichia capem/$* K.CM 
Tico-üco-verdadeiro 
Cor:' phospi11o.aus 
pileatu~ 
Tico-hco-rci-cmza 
Pseudocoioptery»: 
$tldteri 
Tncolino-dc-c hifre 
1/ipocmmi.~ cantator 
Pana-formieas-cantador 

Tsinêére Coryphospingw, cucullatuç* R,CM 
Tfco-tico-rei-vermelho 

Tiwíre Afyiopagis viridicata• R 
Maria-verde 

Tsiunhoti11·airób 'ré' Todirostrum rinereum R.CM 
FctTeírinho-relógio 
Todirostrum latirostrc 
tomit.) - 
Ramphocaenus melanurus 
Balança-rabo-de-bico-lonao 

Tsiunhoti'a. Alwphobu~ f ,isci,Hu.ç R. CM 
Feline-de-neito-riscado 

Tsitób're'rii. Seothraupis fasciaLa"' R 
Tiê-do-cerrado 

Tsidzapótore llfymwborus leucophrys R. CM 
Papa-formigas-de-sobrancelha 
!lfyrmot herule su ri na men.sis 
Choquinha-estriada 
Pipra ruarocapilla 
Dançador-de-cabeça-encarnada 
P. iris 
Dançador-de-coroa-prateada 
,4mbfyramphus 
holosericeus 
Cardeal-do-banhado 

Tsi'râ tsirudu i\tyarchus t_lTanrmltU"' R. CM 
Maria-de-asa-ferrugem ~l'l'isle.~ sibi1aior - 

Maria-assobiadeira 
i:,•rannus melancholicus 
Suiriri-tropical 

Tsi'rã Tsirutu bó pri Basileuterus [ieveolus» R,CM 
Pula-pule-amarelo 
Cnemotriccw; fuscat·us ,. 
Guaracavuçu-quieto Phaeomyias murina 
Bai:!a~ciro 

Tsiwata'otõre Conirostnim speciosum "' R,CM 
Flguínha-de-rabo-castanho Tiar'is 
fuliginoso" 
Ciganinha-do-coqueiro 
Ta~ara mexicana 
Saira-de-bando 
Ph_vllom_vias [escuüus 
Pio lhinho 
Cissopis leveriana 
Tietinga 
M.1'Íomis eca udatus 
Maria-caçula 

Tsiwata'olôre pré Sporophila bouvreil R,CM 
Caboclinho-frade 
S110rovhil.a SP. tornit. l 

- 
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Tsi~·ata'õtõrêudzé Pheucticus aureoventris .. 
Rei-do-bosoue 

Tsirurure Ory,zobolw ansol1msis"' .. 
Curió 
Charitospizd eucosma 
Mineirioho 

Tsidzndahu Euphonia chlorotlca• R,CM 
Fi-fl-vesdadeíro 
Sallator atricollis• 
Batuqur:iro 
Sporophil.i leucoptera - H 
Sporophila sp. tornít. l 
Ca.ntopus .ine~us 
Papa-moscas-cinzento 

Tsi dzad,m1 Shi.stochbmL~ melanopi.\ R,CM 
Tiê-cinza 
Nr:omorpbus sef!royi 
Jacu-estalo ' 

Tsiboirã Mlmus saturninu.~• R,CM 
Sabiá-do-campo 
Synala,os albesu•n.-;• 
Llini 

T$ibopa Puliuptiw dumicoia= R,CM 
- Balanca-rubo-de-máscara 

Tsinhore'rli Eldenia albic:eps R,CM 
Cuaracava-dt:-rrista-hram·a . 
Elaenia sp, romít.) . 
M_1•rmeriza hemimdaena 
Formígucíro-de-cauda-custanha 
Turdus albiculfü 
Sablü-ooleira 
Passer d'omeslicus 
Pardal-doméstico 

Tsinhore pré Cyps1111p'a hirundinact'il R.CM 
RandoJc:ta 
Cypsnagra loricala 
Tiê-caburé 

Tsi'rà pré Th ~\'J'Of'S1$ surdid.i R,CM 
Canário-sapé 
l'hacelíodomw rufif rons 
João-eraveto 

Tsiwat.irà Shistochlamys rujk..ip,llu., R,CM 
Tiê-vdudo 

Tsiwal1'i niio identi.fic.ido pdo conselho pulltko R,CM 
- Xavarrtt 

Tlriu'wi Elaenia jl.ivogaster* 
Marie-ê-dia-barriga-amarela 
Elaeni.a sp. torrut.) 
E.mpidarra.x euleri 
Enferrujado 

l'rlrâpré FurnalÜIS rufus= R, CM 
João-de-barro 

Héii '1,n1dupõri 'waire Sneth~ea minor 1{, CM 
Mana-scbinha 
Sallatqr maxílosu.s 
Trinca-ferro-bicudo 

r: 

r 

r> 
r: 

r: 
(' 

r: 
r 
r- 

r 

r: 
r- 
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Tsiprabare Sporophila caerulescens .• R.CM 
Papa-capim 
5. nft?ricollis~ 
Papa-capim-capuchino 
fl~viopal!is ~,umar,ili 
Maria-pechim 
A~,'iopagis ceniceps (ornit.) 

Sic.ifü cít rina 
Canarinbo-rastciro 

T$/nho'utu'uhõre F ormicit·ora rufa • R,CM 
Papa-formigas-vermelho 
F. l!risea 
Papa-formigas-pardo 
Cercomecre cinare.~cens 
Chororó-oocuá 

Hõtire Teremotricr1Li erythruru.~ R.CM 
Maria-rabiruiva 

Tsl'tére Tro}llodyte.5 aedon" H, CM 
Corruíra-de-casa 
Tn'íl/ horu.~ leu,·oli$,. 
Garrinrha-trovão 
Myrmotherul.t 
axilari.~ 
Choquinha-flanco-branco 
Ducnis lineata 
Saí-de-ca ra-preta 
Myrmotherula axilaris 
Choquinha-de-flanco-branco 
M.wmeci2a athrotorax 
H 
Slcalis luteola 
Canãrio-tipio 
Mionectes oleagineus 
("'Piprvmorpha) 
Abrc-asa-da-canoeira 

ni!O[)hé Pilan:?US sulphuratus" R,CM 
Bem-te-vi-verdadeiro 
il.fq?Jrhynchus pitani?ua• 
Bem-te-vi-do-bico-chato 
Basileuterns culicivorus 
Pula-pula-coroado 
Platyrinchus mystacelL~ 
Patinho-de-garganta-branca 

TsitOOhé watsede Machetornis rixosas R,CM 
Bern-te-v i-do-cado 

Ôdzore Empidonomus varius• - 
Bem-re-vi-peitica 
Pita~ lictor• 
Bem-te-vi-do-breio 
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Tsir.:iiwawi M_vozetetes cayantnSi.s* K.CM 
Bern-te-vi-assoviador 
\lireo olivaceus• 
Juruviara-oliva 
Arremon flavirostris• 
polinotus 
Tico-tico-do-mate>-dc-bico-amarelo 
Arremo,i tadtumU5 
Tico-tico-do-mato-de-bico-preto 
Phylidor rufio 
Pipira-preta 
Sturnella superciliaris 
Polkia-inglcsa-do-sul 
Cranivlwca vulplna 
Arredio-do-río 

Prénhore'rã<re) Hemitric:cu:s ma~arítai:eivenler R.CM 
(=ldioptilon) 
Maria-olho-de-ouro 

Ti'a pré tedewaire Campstoswma. obsoletum R,CM 
Risadinha 

Buru'ilno Progne chalybea"' R,CM 
Andorinha-doméstica-grande 
Chaetura aruJrei• 
Andorínhão-do-temporat 
Pachyramphus polyc:ho,iterus* 
Caneleiro-preto 

Buru'õtii WawOOO Elanoide. fortificatus• (e) R,CM 
Gavião-tesoura - 

Buru'õtõre Phaeopn,gnetapera R,CM 
Andorinha-do-campo 
Chaetura brach_vura 
Andorinhão-de-rabo-escuro 
5atrapa iderophrys 
Suiriri-neoucno 

Buru'õtõnhore pré Stelgidopttryx ruficollis • R, CM 
Andorinha-serradora-do-sul 

Buru'õtõrã Streptoprome zonarts * R,CM 
Andorínhão-de-coleira 

Buru'õtõ paihipa Reinarda squamata * R,CM 
Tapcrá-do-buriti 
A tticora Jasciata 
Andorinha-de-faixa-branca 

Buru'õlõ ràdzapúdo Notlochdúlon cyanolnica• R,CM 
Andorinha-azul-e-branca 
Chaetura chapmani 
Andorinhào-dc-c-hapman 

l.luru'iitiJ udzt Tachycint:ta albivtnter - 
Andorinha-do-rio 

Mnhã'nhã Cyanocorax cristatellus" R,CM 
Gralha-do-rerrado 

Utiirané c.yanororax ,·hrysops R.CM 
Gralha-picaça 
C)•anoawax cyanopo8on 
(crnit.) 
Cancã 

Tsf'pré Turdu.s jumlg.a1us R,CM 
Sabié-vermelho 
Piransa flava 
Sanhaço-de-fogo 

r: 

r 
r: 
r 

,,-. 

.-- 

r: 
r: 

r 
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T.'>i'udzé (apsiempi.~ flareob • R,CM 
Maria-a more linha 
TersiTliJ 1'iridis~ 
Sal-andorinha 
Thraupis sayaca> 
Sanhaço-cinza 
(;eulhlypis .iequinocli.ili.~ " 
Pia-cobra-do-sul 
Coli,v(a cayana 
Cotinga-pmtado 
i\1.inc1rus m. guturosus 
Rendeira 
LRp!upogon amaurocephalus 
Ahre-asa-cabeçudo 
1/ylophilus mtL~icapinu.~ 
Víte-vitc-camurça 
Cvanetpes c:)'aneus 
Sdi-hc:íja ... flor 

Tsi'udzéire l'athyra11tph 115 1-iridi.~ R, CTvl 
Caneleiro-verde 
Sicalis Jl..ii·evl..i 
Cunario-dn-t crr.r-verdadciro 

Rerene lfrrpsilvrhmu.~ lvrt,!!trcJ.\tr,.,• R.CM 
H 
Tolmomvias sulpnurescens •. 
lllco-chato-dc-orelha-prcta 
narnis cayana• 
Saí-azul 
Porph_\'rospiza ,·acrulescnL, 
Campainha-azul 
Granatellus pelzeni 
Polícia-do-mato 

Tsi uhu Molulhrus bvn~1riensL~" R,CM 
Chopim-ga udério 
Cyanocumpsa brissonii* 
1=0·anea) 
Azulão-verdadeiro 

- Molothnis rujoaxilaris 
Chopim-picumã 
Chforophanes spiza . 
Saí-verde 

Tsidzuneere Ramphoceles carbo· R.CM 
Pipira-vermelha 
Sporophila hypoxanlha 
Caboclinho-de-barriga-vennelha 
Sporophila .~p. (omit.) 
Parula pityaumi 

. Mariquita-do-sul 
Pi pra f asciidauda 
Uiranuru-Iara nia 

Tsidzunéére d lcterus icterus croconat1Lç R, CM 
João-pinto 
lcterus i. jamacaii 
Sofrt 

Tsinbo'utu'udzé Euphonia lamrostri.~ R,CM 
Gaturarno-bicudo - 

Wahi'war~ .intilophia ~a/cata- R.CM 
Soldadinho 
Paro,1ri,:i coron.ata 
Cardeal-do-sul 

Mo'onihidi MolldSa nigrt]. rons» R,CM 
Bico-de-brasa 
Momi.~.i morphoeus 
Hico-dc-bra sa-dc-testa-bra nca 
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r: 
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r 

r> 

r 

Dudu Monwtllf nwnwta• R,CM 
Ildu-coreado 

T.~h,1·.ita'are Thamllllfhílus altlilz:onicus R,CM 
Choca-canela 
Thamnaphilus torquatus 
tomit.í 

Microrhopias qui.xm~is 
Choquinha-dc-bando 

Tsiwat.ipare lialbula rujico.1ucü• R,CM 
Bico-de-agulha-de-cauda-ruiva 
G. leur(!!:iJStra• 
ArirarrâJ~bronz.eada 

Tsinhopré Trogon ati"Ul'Ui •• R, CM 
Surucuã-de-harríga-vermelha 
T. l'iridi:. 
S uruc u1kk-barriga-<lourada 
T. mel.:JJIUrtts 
Surucl&Mli:-cauda-prcta 
T. rufus 
Surucaê-de-barriga-amareta 
POQspiza rndanoleuca 
Car,acctinho-<lo-sul 

Tsib1n.õnwduplo'are BrJl'h}J,Jlha l1J8ubris R,CM 
Ai;?ulha-parda 

Te'sre Tytir.i âiquisitor • R,CM 
Anambt-branco-.de-borhecha-parda 
TityrJ $ffllifasdala 
r\nu~-branco-de-máscara-negra 
l)'clarlit5 l!L!ianen.~i.s * 
Pitfa:umri 

Ta'are Wal,\ffiO MyiobÍIIS barbatIL,; R,CM 
·\s~anlradinho-de-r,eito-dourado 

Kereire Jlyloplilus pectoralfs* - 
( vite-vse-de-caheça-cínza 

Paihiliwara Lipautpt> 1•cx:iferans (canto) R,CM 
Cricriõ-serinn ueiro 

Paihidi Turdus leummdilS * R,CM 
Sah iá-41\:-<11 beça-cinza 
Turdusamaurochalinus * 
Sabiã-poca 
Shifforais lurdinus 
Flautíes-rnarrom 

Paihitl u'é não identijicadv pelo conselho polltlco R,CM 
Xavanre 

Paihiti pré Turdus rojil'entris R,CM 
Sabiá-êaranjeira 

Urébétopti Musciswru tyrannus •. R,CM 
Tesoura 

Uréhétoplí watsede Guberntlts yetapa •. 
Tesourinha-do-brejo 

Tsibõihi Colonia ,olonus.,. R.CM 
Maria-viuvinha 

Tsirãirã Mana.cus m. interwr (macho) R,CM 
Rendtira 

Tsirã a Arunl5nlcola leu,wephala R,CM 
Freirioho 
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r.srrã Gnorinwpsar chop1 • :--:A, CM 
Pássaro-preto 
~elaius cya nopus 
Carretão 
Scaphydura o,:v.zil'ora 
Graúna 
Cacicus haemorrhou$ 
Japim-guaxe 

Tsi'rã Tsirore Jdioptilon striaticolle R,CM 
Maria-de-nano-riscado 

Tsl'rà watsede lcterus cayanensi.ç ,. R.CM 
lnhapim 
Pyrislena leuconota 
Papa-taoca 

To'i'rã Pla~vpsaris mino/" R, CM 
Bico-grosso-de-gargonta-ro:;ada 
XfflDPÍ.po atronitens 
Dançarino-preto 
Cacicus .'IOli ta ri us 
lraúna-de-bico-hranco 

Nõrôuwat« '!a Daptrius americ~nus• R,CM 
Cancão-nrandc 

Tsénhimi'w.a Cn:i·~ torquetes R, CM 
Martim-pescador-grande 
Chloroceryle americana 
Martlm-nescador-neoueno 

Tsénhimi'111•a pré Chloroceyle aenea*(e) R,CM 

··--··· Martim-pescador-anão 
Tsimi'a(re) Xolmis cineres= R,CM 

Maria-branca 
Tâ~ara cayana"' 
Saíra-cabocla 
T. gyrol.a 

...... ._ Safra-de-cabeça-castanha 
T.simi'a v.atsede Thraupis palmarom* R,CM 

Sanhaço-do-coqueiro 

' 
Tlll1,!!ara chilensis 
Saira-do-paraíso 
T. c_vanicollis - 

Saira-de-cabeça-azul - 
1-linmdlnea ferrugine« 
Gibão-de-ccuro : 

Tsimanapité'a Cacicus cela* R,CM 
Janím-xexéu 

TsimanapftDDi WawOO Psamcoliu.s decumanus* R,CM 
(=Uriâdu) Japu-preto 

P. bif asciatus 
João-coniw - 

TsimanapitOQi rãdi, Gymnostlnops yuracares R,CM 
Janu-de-bico-encarnado 

Fonte: Cerrara. 1997 
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Estes nomes Xavante de animais e plantas fazem parte dos sistemas ernícos de 
classificação do meio natural (cf. Carrara, 1997) e são parte indissociável da ação 
social indígena de transformação dos elementos naturais em alimentos, cultura 
material e símbolos (presentes nos rituais e mitos) por meio do pensamento e da 
produção econômica. 

5.2.1.5 Donos Xavante de animais, espécies vegetais, fenômenos da natureza e 
ornamentos corporais (os tede'wa) 

Segundo Giaccaria e Heide (1972:107-119), além do chefe político (líder ou 
cacique de uma aldeia) existem outros "chefes" específicos, homens com tarefas 
precisas a cumprir nas várias festas e funções. No âmbito de cada aldeia Xavante 
existem os chamados "donos" que têm "propriedade" (os tede'wa} de determinadas 
espécies animais e vegetais, fenômenos da natureza, ornamentos corporais e objetos 
cerimoniais. Lopes da Silva (1986: 177) diz que os termos que precedem "tede'wa" 
"( ... ) têm um sentido preciso: indicam o objeto ou ornamento ritual, a planta ou 
animal sobre o qual determinado grupo de ascendência paterna ou "linhagem" 
impera, se se pode dizer assim ( ... )". De acordo com a antropóloga (idem), existem 
quatro tipos de prerrogativas (equivalentes) consideradas e manipuladas como tais 
pelos Xavante: "1) funções rituais não-mágicas, 2) funções rituais mágicas, 3) posse 
de ornamentos e 4) uso de ornamentos. Os dois primeiros incluem conhecimentos e 
domínio sobre certas espécies vegetais (o wamarí, por exemplo, madeira dura e 
dara) e, mais freqüentemente, animais (onças, cobras, porcos-do-mato, etc.)". Uma 
mesma linhagem pode possuir mais de um ornamento, planta, animal ou função 
ritual; sendo que as posses destes bens, funções ou conhecimentos é objeto de troca, 
empréstimo ou doação entre as linhagens. Este fato explica o porquê da posse de tais 
bens, funções e conhecimentos (do ponto de vista da estrutura social) serem urna 
posse coletiva. 

0 wamaritede'wa (dono do wamari - árvore que possui a propriedade de fazer 
sonhar) tem a atribuição principal de sonhar e, em ocasiões particulares, prever o 
futuro através de sonhos )utra função é a de pacificar as lutas e disputas internas 
na sua comunidade ou e .. ta com outra que está entrando em contato. Deve vigiar 
para que não surjam riv " idades e, quando do falecimento de uma pessoa, afastar o 
perigo de se verificarem ooenças. Além do wamari, ele também utiliza um pozinho 
denominado wamartdz: . .isado na pacificação. É este chefe cerimonial que dirige os 
rituais principais (id. m, p.108-9). Em uma aldeia, existe mais de um 
Wamaritede'wa, que pertencem a clãs diferentes (Poredza'õno: Õ Wawe e Topdató) e 
entre os quais se estabe ece uma espécie de ordem hierárquica na ocasião dos rituais. 

O wahubtede'wa rono do tempo) é do clã Poredza'õno e sua prerrogativa é 
controlar o tempo, fazendo com que não chova durante o tempo da seca, época mais 
propícia às caçadas fei.as com queímadas (círculos de fogo). Segundo Giaccaria e 
Heide ( 19 72: 11 O): "Se curante o tempo da seca, não obstante o seu pó e o seu apelo 
às nuvens, viesse a chuva, de teria o dever de fazê-la parar, apanhando dois ramos 
de rare (lixeira), agitando-os, como se limpasse o céu, e ordenando o desaparecer das 
nuvens e o surgir do sol". Além de controlar as chuvas ele também possui poder 
sobre os raios, o raio pode ser mandado pelo wshubtede'wa aonde ele quiser , mas a 
custo de muito exercício, porque o raio só obedece ao dono que sabe acompanhá-lo 
com o seu gesto e, ser, assim, dirigido contra os inimigos. 

- 

- 
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O dono da anta, utõtede'wa, é do clã Õ Wawe e tem a função de chamar as 
antas para que os homens consigam caçá-la (Giaccaria e Heide. 1972: 111 ): " na 
grande caça, na noite que precede o dia da queimada (dutsu), ele senta-se no warã 
do acampamento de caça e canta utõtede'wanhôre (um canto fixo), enquanto os 
outros imitam o assobio da anta. Durante esta função, todos estão pintados dauhõ. 
No dia seguinte, executado o canto 'rãymé, ele vai à caça com os outros e lança no 
fogo um pó tirado dos frutos que a anta come, aõ (iatobá) e ítsíuwarênê, para que 
ela saia do seu esconderijo. Ao redor dos pulsos e dos tornozelos, no pescoço e no 
cinto, leva umas cordas especiais, tiradas das cascas de tsatede e wete'rãtí, que têm 
a cor vermelha". 

O Uhôtede'wa ou dono dos queixadas, também do clã Õ Wawe, conhece em 
profundidade, como os outros donos, os comportamentos da espécie animal sobre a 
qual detêm poderes mágicos e sabe fazer preparativos cerimoniais para a caçada de 
queixadas. Segundo Giaccaria e Heide (1972:112): "no primeiro dia, antes de sair o 
sol, vão à procura dos rastos, movimentando o bastão e atirando o pó; ao descer o 
sol, retornam. Durante a noite, atiram outro pó atrás do acampamento ou da 
aldeia, e emitem assobios especiais. No dia seguinte, saem de novo, e assim até 
encontrarem a pista dos queixadas. Enquanto todos voltam ao acampamento, dois 
dos uhõtede'wa prosseguem na procura para descobrir o lugar exato onde se 
encontra o bando de queixadas, e, visto que, estão no local, voltam assobiando aos 
outros. Então os velhos encoraiam os jovens e os exortam a mirar bem, a matar 
muitas queixadas, pois são os primeiros (excluídos, porém, os uhõtede'wa) que se 
acercam do bando e atiram as primeiras flechas( ... )". 

Um outro ofício ou cargo é o de wshitede'we (dono da cobra), exclusivo 
daqueles que pertencem ao clã Õ Wawe. Além de conhecer bem as espécies de cobras 
(para as quais utiliza termos de parentesco, como irmão mais velho, irmão mais 
novo, etc.), este especialista cultiva plantas medicinais que curam picadas de cobra. 
Também pode matar uma pessoa ao jogar um bastão (preparado com a cabeça da 
serpente) no local onde passará o inimigo, e a serpente aproxima-se daquele, 
picando-o na coxa. 

O Õtede'we ou dono das águas correntes é um ser sobrenatural (representado 
pelos Xavante no ritual de preparação para a abawadzi - pescaria com timbó) que 
controla os peixes, fica deitado no leito do rio ou do lago e pode ou não dar a licença 
para que os Xavante pesquem ou mesmo pode auxiliá-los na pescaria. Segundo 
Giaccaria e Heide (1972:115): "Então daamawaya'wa corre lá para pedir que 
õtede'wa lhe dê peixe, então õtede'wa grita: - Não, não venha aqui, porque não 
podemos e não queremos dar-lhe o peixe; nós não queremos matar os peixes, nós 
não queremos que os peixes morram. Ouvem-se duas vozes. Uma fina e outra 
grossa. Parece que a voz grossa é um verdadeiro õtede'wa homem, e a fina 
õtede'wa mulher. De fato, parece, mas quem fala são os rapazinhos que estão lá. E 
não vão de noite, não; ao amanhecer, se atiram na água, mas os homens já 
cortaram o cipó, já o prepararam antes. Então inventaram esta história para fazer 
õtede'wa e matar o peixe. E falam assim. e depois o daamawaya'wa retorna sem 
nada. E daí vem os daamawaya'wa adultos, e batem com os pés, batem com os pés 
nas extremidades do lago: tu, dá-me o peixe para que o possamos comer, porque os 
nossos velhos desejam comer peixe; levanta-te logo, porque nós o apanharemos com 
o cipó e tu morrerás juntamente com os peixes". 

- 
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Ainda com relação ao "mundo aquático" tem-se o dono dos lagos ou 
U'utede'wa. De acordo com relato de Giaccaria e Hei de (19 72: 115 ): "No tempo da 
seca, os homens e as mulheres foram caçar; enquanto os homens caçavam, as 
mulheres procuravam coco-de-indaiá tnorõrej, mas, levados por uma grande sede, 
foram à procura de um lago, o encontraram e, ao estar para beber, um vento 
começou mover as águas e apareceram na superfície aboborazinhas (uawi prede), 
Todas as mulheres com exceção de uma adzarudu, que permaneceu distante do 
lago, diante disso se atiraram às aguas para apanhar as aboborazinhas, mas quando 
estavam para apanhá-las, soprou tufão de vento que levou as mulheres para o 
fundo do lago. A adzarudu, vendo isto, voltou correndo ao acampamento de caça 
para avisar os homens f •.. l No entanto, o lago secou e do fundo saíram muitos 
u'utede'wa com as suas mulheres, além das mulheres que foram engolidas, e dois 
tamanduás, chamados manayupre. Todos estavam pintados tsanapre, com o rosto 
pintado de preto. Uma vez na superfície, formaram um círculo e, sem dar-se a mão, 
começaram a cantar( ... )". Este canto, segundo os autores Giacarria e Heide (idem), é 
executado antes da partida para a caça, no início de imposição dos nomes às 
mulheres e quando os homens retornam de uma caça particularmente abundante e 
que foi executada por eles somente, sem participação das mulheres. 

Por fim, há a existência do chamado "dono do veneno" ou tsimiotede'wa 
(feitíçeíroj. que pode enfeitiçar inimigos por intermédio de seu conhecimento de 
espécies naturais e ritos específicos. Giaccaria e Heide (1972J relatam o seguinte: 
"um homem que era feitiçeiro foi caçar junto com os outros, e um Xavante morreu 
quando caçava, e os amigos o sepultaram. E ao anoitecer, foi lá e tirou a carne, e os 
ossos colocou-os na floresta. E quando chegou em casa o feitiçeiro disse aos outros: 
Cacei um tatu-canastra, - E onde está ? - Está longe, o deixei bem longe, foi muito 
longe e não pude transportá-lo até aqui. Essa não é a verdade, tirara da tumba o 
Xavante morto. Numa outra ocasião deslocaram-se para outro lugar, e um Xavante 
morreu durante a caça por doença. Aquele feitiçeiro, quase todos os dias, arrancava 
os mortos para tirar-lhes a carne, e ninguém desconfiava que fosse feitiçeiro. Os 
outros achavam que cavava sempre para pegar tatu( ... )". 

Em relação às espécies animais ainda podem ser citados o "dono da onça" ou 
hu'utede'we, o "dono do tamanduá" ou patitede'wa, o "dono dos gafanhotos" ou 
ritide'we, Com os anteriores estes donos não só possuem conhecimentos detalhados 
do comportamento destes animais, corno exercem funções rituais que orientam a 
ação Xavante de transformação simbólica e material (socialização) de plantas e 
animais do cerrado. A partir destes donos é impossível não perceber a extrema 
importância dos animais de caça e de espécies vegetais na sociedade e cosmo' 
Xavante, pois antas, porcos-do-mato, queixadas, veados, tatus, aves, peixes, 
são usados em prestações cerimoniais e na alimentação, como fonte de proteína 
animal. 

.- 

r- 
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5.2.2 Ciclo Sazonal de Exploração do Meio Ambiente 

5.2.2.1 Atividade de Caça 
Apesar da forçosa sedentarização em reservas, os Xavante ainda possuem o 

hábito arraigado de consumir carne de caça (proteína animal) na Aldeia Pimentel 
Barbosa tEtenhiritipá, Reserva Pimentel Barbosa) e em outras reservas Xavante, onde 
os animais de caça ainda estiverem disponíveis. Segundo Leeuwenberg 
(1991/1993), que estuda o manejo da fauna cinegética na Aldeia Pimentel Barbosa, 
este consumo se concentra numa área do entorno da aldeia de aproximadamente 
65 .OOOha, o que provoca um excesso de "pressão de caça". No período de 33 meses, 
entre 1991 e 19931 foram registradas por Leeuwenberg e sua equipe 40.4 caçadas 
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com uma coleta dr caça de 1.635 espécimes, o que totalizou uma biomassa de 
37.320kg. A queixada (Ta_vassu pecari), o caititu (Tayassu tejecu), a anta (Tapirus 
terristris), o veado-campeiro (Ozotoceros bezosrticuss e o tamanduá-bandeira 
(M_vrmecophaga trilhKtyla) são as principais fontes de biomassa. 

QUADRO 5.2.2.1.1 - COLETA DE CAÇA EM PIMENTEL BARBOSA 
Coleta de Caça 2 '91 - 10193 
(Re~erva Pimentel Barbosa í 

Cervídeos 14,21% 

Porcos-do-mato 48,39% 
tquelxada e caititu\ 

Antas 4.29% 
Tatu~ 10.86% 

Tamanduãs 19.96% 

Outros 2.29% 

:-..: ~ 1703 

J ontr l.eeuwenberg ( 1990/1993) 

De acordo com Leeuwenberg (1991/1993: 1 ), nos anos 70 (no período que 
antecede à grande "ocupação e migração para o interior") existia uma abundância de 
caça, peixes, insetos, frutas, ervas, etc. do cerrado. Mas com a chegada de projetos 
gigantescos de monocultura de soja, arroz e pasto, o cerrado foi desrnatado em mais 
de 80% de sua área em menos de 30 anos. Assim, a Reserva Pimentel Barbosa 
constiui-sc atualmente numa ilha de vegetação natural em meio à vasta região 
desmatada dos projetos agropecuários. Estes projetos também atingiram seu 
território, pois aproximadamente- 10% da área da reserva se encontravam 
severamente degradada pela ocupação ilegal de fazendeiros até 1980. Nas outras 
reservas, o cerrado já não está tão exuberante por causa também das frentes de 
colonização e expansão agrícola, mas, mesmo assim, conserva expressiva 
biodiversidade (cf. Carrara, 1997), embora presumivelmente com populações 
menores de anta, queixada, caititu, veado-campeiro, tamanduá-bandeira, etc .. 

Em Pimentel Barbosa (Leeuwenberg, idem), na época das chuvas (novembro a 
março) são realizadas menos caçadas e sempre próximas da aldeia. Na época da seca 
- abril a outubro -, os Xavante utilizam costumeiramente o fogo nas caçadas. Os 
velhos Xavante são muito críticos aos esquemas de fogo, hoje, utilizados de acordo 
com as influências do contato (fazendeiros e moradores tradicionais da região). De 
acordo com Leeuwenberg (1991/1993:11), as caçadas comunitárias (hõmono) e 
familiares estão em ascensão e as caçadas individuais com poucas pessoas estão 
diminuindo. As "caçadas familiares", segundo Maybury-Lewis ((1967) (1984)) e 
Giaccaria e Heide ( 1984), não apenas serviam para a coleta de caça, mas também de 
frutas, castanhas, raízes, plantas medicinais, peixe, mel, tartaruga e seus ovos, etc .. 

QUADRO 5.2.2.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DOS DIVERSOS TIPOS: DE CAÇA 
Tipo de caca nov ./ '91 -out./'92 nov ./'92-out./'9 3 
Comunitária 32(24%) 62{37%) 

Individual 37127%) 33 (.19%) 

< 15 ne5~a5 43 (32%) 43(26%) 

Dabatsa 16(12%) 13(8%) 
Caça familiar 614%) 16 (10%) 

x = 134 " = 167 
Fonte: Leeuwenberg (1992/1993). 
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"No final das chuvas (Leeuwenberg, p. 19), os queixadas migram para os 
habitats secos, muito distantes de seus habitats principais, as matas densas à 
margem do rio das Mortes. Retornam para tais habitats em agosto e setembro - no 
fim da seca. Neste período os Xavante têm bastante atividades de caça e pesca no Rio 
das Mortes". 

.-- 5.2.2.2 Atividade de Pesca 
Maybury-Lewis (1984:97-98) diz que a pesca não era importante antes do 

reencontro dos Xavante com os brancos e que os primeiros não eram muito hábeis 
em flechar os peixes na água nem possuíam flechas pontiagudas, que atravessassem 
as escamas dos peixes em vez de somente ricochetear neles. O interesse pela pesca 
nos Xavante, segundo Maybury-Lewis (idem), foi despertado pela introdução de 
anzóis e da linha de náilon , sendo que os Xavante , na época da pesquisa daquele 
autor (décadas de 50 e 60). deixavam de pescar se não tivessem este material. 

· Ao contrário do que foi registrado por Maybury-Lewis (idem), pude perceber 
por minhas pesquisas etnográficas (Carrara, 1997), na década de 90, que os Xavante 
são, hoje, apaixonados pela pesca e discutem suas excursões de pescaria com 
antecedência no conselho de homens maduros (a importância da pescaria coletiva foi 
notada, na década de 70, pela antropóloga Claudía Menezes, 1985:406). Eles 
também fabricam flechas pontiagudas, como a eriwede (parte posterior onde está a 
ponta feita de tucum), que servem para matar os peixes que ficam entorpecidos com 
o timbó, a trepadeira tingui (Jacquinia sp., cf. Maybury-Lewis, 1984:97), também 
denominada pelos Xavante como abawadzi. As pescarias com timbó envolvem toda 
a comunidade Xavante, e são os meninos, adolescentes e homens maduros 
(responsáveis pela extração da trepadeira e pela batida do timbó na água} que ficam 
aguardando pacientemente os peixes aparecerem na superfície Gá que estes ficam 
asfixiados com a substância química da trepadeira) e então os flecham com extrema 
habilidade e pontaria. 

Também é comum a pesca com linha e anzol, mas esta é feita por um Xavante 
que vai pescar sozinho para o seu grupo doméstico ou é acompanhado pelo 
cunhado, irmão ou mesmo por algum companheiro de classe de idade (no caso dos 
ritci'wa, por exemplo). Esta pesca com linha e anzol não é tão importante do ponto 
de vista econômico (embora seja importante para o grupo doméstico), quanto o é a 
abawadzi ou pescaria com tirnbó, pois a última não só envolve toda a comunidade 
masculina, como os peixes capturados são mais numerosos do que aqueles obtidos 
com a técnica de linha e anzol. Às vezes, as mulheres Xavante mais velhas, que vão 
coletar raízes, frutos e-cocos, acompanham a pescaria com tirnbo e podem matar os 
peixes com o facão. Além disso, no dia seguinte à pescaria, eles coletam os peixes 
que ainda bóiam na superfície dos córregos ou lagoas. 

É difícil dizer há quanto tempo os Xavante praticam a pescaria com timbó, 
mas pude perceber que os homens maduros têm um conhecimento específico dos 
peixes e seus comportamentos, já que este tipo de pescaria (onde utilizam arco e 
flecha) equivale a uma caçada realizada em córregos e lagoas. Da mesma maneira 
que queimam o cerrado para capturar os animais que fogem do fogo, eles utilizam a 
substância tóxica do timbó para fazer com que os peixes subam à superfície e 
corram em direção à vazante, quando, então, os capturam. Quanto às técnicas 
utilizadas para a "caça" dos peixes (abawadzi), os Xavante também se valem agora 
de tarrafas ou redes de pesca adquiridas na cidade ou presenteadas por amigos, as 
quais são colocadas através dos córregos, a fim de capturar principalmente peixes 
maiores, como a voadeíra tpehbire e pehõire ivawe - voadeira-grande). que, 
literalmente, voa por sobre a rede para escapar da flecha Xavante. Também pude 
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observar um homem maduro (ipredu) fabricar uma armadilha itepe'wi wa'ra) feita 
de taquaras grossas de bambu, que eram fincadas na areia (no leito do córrego) e 
apoiadas em um tronco fino e resistente de árvore (colocado transversalmente e 
amarrado em seus extremos aos troncos de árvore que ficam ao lado do córrego), 
sendo suportado atrás por outro tronco fino enfiado na areia, para que a correnteza 
não carregasse a cerca de bambu. As taquaras são colocadas cm posição inclinada 
(umas bem encostadas nas outras) e para a frente numa só fileira, de modo que, 
quando o peixe tentar escapar, ele bata no alto das taquaras e escorregue novamente 
para o córrego e tenha de se esconder no córrego acima, já que sua chance de passar 
para outro lado da cerca e correr do córrego para o rio é diminuta. 

O homem maduro que constrói a cerca de bambus (acima mencionada) me 
informou que esta armadilha para capturar os peixes já era feita pelos Xavante 
antes do contato com os brancos. Assim, apesar da falta de caça e da tendência à 
sedentarização em aldeias ter contribuído para uma maior atividade pesqueira dos 
Xavanre esta quase não se verificou por Maybury-Lcwis (1984, idem), quando ainda 
os fndios se deslocavam em longas excursões de caça e coleta (cf. citado no início 
deste capítulo). Pode-se supor. então, que eles costumavam realizar as pescarias com 
timbó antes do contato, mesmo que, esporadicamente. Uma vez que a maioria dos 
povos indígenas brasileiros (cf. Heizer. 1986:95-99) conhece e utiliza os venenos de 
pesca há muitos anos. Se se pretendesse confirmar a afirmação inicial de Maybury 
Lewis, corno explicar a existência e uso de uma armadilha de peixes e o próprio 
conhecimento Xavante de peixes? Pois os Xavante também nomeiam, classificam e 
conhecem muito bem o comportamento dos peixes. 56 para se ter uma idéia da 
extensão do conhecimento específico, levantei 44 nomes Xavante diferentes para as 
espécies de peixes, o que é mais um forte indício de que a pescaria com timbó fosse 
praticada desde períodos pré-contato, ainda que não fosse, ao que tudo indica, 
realizada com freqüência nos períodos estudados por Maybury-Lewis. 

Para a realização da abawadzi, os homens maduros (ipredu) combinam, no 
warã (conselho de homens maduros), à tarde, depois do pôr-do-sol, em qual córrego 
ou lago poderão realizar a batida de timbó. Assim, antes do nascer do sol do dia 
seguinte à reunião, alguns homens mais velhos vão cortar a trepadeira para a 
pescaria, que pode ser realizada no mesmo dia ou no dia seguinte ao corte da 
abawadzi. Depois de cortarem as trepadeiras e encherem com elas seus cestos, os 
homens se dirigem aos locais mais altos dos córregos para começar a bater o timbó, 
já cortado em talos e amarrados num maço com entrecasca de árvore. Para a 
batida, os Xavante arrumam um bastão retilíneo retirado do tronco de um arbusto 
(não identificado) do qual tiram facilmente a casca. Com este bastão eles batem 
seguidamente no maço de talos da trepadeira e vão mergulhando-o na água do 
córrego ou lagoa e, ao mesmo tempo, vai se formando uma espuma que contém a 
substância tóxica liberada pelo timbó. As batidas são feitas até que as fibras dos 
talos tenham se desfeito e então são jogadas na própria água. Somente aos homens 
mais velhos iihlre) é permitida a batida de timbó, e aos mais jovens (watebrcmi, 
sirepudu, wapté, ritey'wa e também os ipreduptés não é permitida a permanência 
onde estão os mais velhos, que ficam a jusante dos córregos batendo o timbó e 
capturando os peixes. Os mais jovens escolhem pontos na beirada do córrego ou 
lagoa para aguardar os peixes, mas podem andar nas matas de galeria ou dentro do 
próprio córrego à procura de pontos onde se encontram mais peixes thõimo - rio 
acima ou pireba - rio abaixo). 

A abawadzi dura o dia inteiro ou até que o homem Xavante encontre um 
número expressivo de peixes para o seu grupo doméstico (oferecido ao sogro ou 
sogra, na ausência do primeiro) e mesmo para outros parentes e afins (mulheres), 
que ficam aguardando a volta do pescador para pedir-lhe peixe. O homem Xavante 
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pode ficar com sua esposa acampado perto do córrego ou lagoa, a fim de capturar 
peixes durante à noite e voltar na manhã do dia seguinte. Quanto à divisão dos 
peixes, é interessante notar que há uma troca de peixes entre os clãs ô Wawe e 
Poreâze'õno, pois quando urna pessoa do clã Ô Wawe, por exemplo, captura um 
peixe e a outra do clã Poreâze'õno que pode ver ou não esta captura (principalmente 
se forem cunhados) diz - tsi!, tsi!.. (para mim), ela fica com o peixe. A pessoa do clã 
Poredze'õno tem o direito de ficar com o peixe flechado pela pessoa do clã ô Wawe e 
vice-versa, se aquele que tiver capturado o peixe for Poredza'õno, este terá a 
obrigação de dar o peixe se for pedido pela pessoa do clã ô Wawe. As mesmas 
relações de reciprocidade funcionam, segundo os Xavante, com os animais que são 
caçados (cf. Giaccaria e Heide, 1972:46-56). 

5.2.2.3 Atividade de Coleta 

r: 
r: 
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Os produtos que até hoje são coletados pelos Xavante, no cerrado, embora em 
menor quantidade do que na época anterior ao contato, são raízes, cocos e frutas. 
As raízes são espécies de tubérculos comestíveis ou batatas (cf. Maybury 
Lewis, 1984:88). Segundo os homens maduros (ipredll) de Namuncurá, os jovens já 
não comem ma.is estas raízes como os Xavante faziam antigamente, quando a coleta 
era a principal atividade de sustento do povo Xavantc (que tinha uma agricultura 
incipiente), que associava à exploração econômica de seu território uma grande 
mobilidade, a partir de suas aldeias-base. Este fato se deve também à mudança de· 
hábitos alimentares em razão de uma forçosa sedentarização em aldeias, após o 
contato, e a adoção de um "projeto agrícola" tcorn roças mecanizadas de arroz) 
implantado pela Funai (década de 70), que trouxe conseqüências desastrosas não 
somente para o cerrado como à própria saúde dos índios, já que a coleta de vegetais 
diminuiu bastante cm função de uma alimentação baseada no arroz. Adiante, na 
parte da Agricultura examinaremos este processo. 

Quanto aos produtos coletados: o palmito iChemecrops sp.), difícil de ser 
encontrado, ainda é muito apreciado pelos Xavante, que o comem cru ou assado no 
forno de terra. No que se refere aos cocos, existe uma variedade deles no cerrado do 
território Xavante (coquinho, baru, acuri, etc.J mas, diz Maybury-Lewis (1984:91), 
o mais importante é o babaçu (Orbygnia sp.). que é utilizado sempre pelos Xavante e 
não somente na alimentação: seu óleo é misturado à saliva para passar nos cabelos e 
no corpo, em associação com a pintura corporal. 

Além dos cocos {que continuam a se destacar na dieta Xavante), o cerrado 
possui uma extrema variedade de frutos que são consumidos antes e durante a 
estação das chuvas, embora não se tenha verificado na aldeia Namuncurá o 
consumo da alfarroba (com sementes conhecidas como contas-de-são-joão), tão 
importantes na dieta Xavante, conforme registrado por Maybury-Lewis (1984:92). 
Ainda assim, pude perceber a importância do fruto do buriti - udzõ, que começa a 
amadurecer no início das chuvas: as mulheres de Namuncurá vão à pé ou com o 
caminhão da aldeia até o buritizal (Uiwede 'hu) só para encherem seus cestos com 
esta fruta, riquíssima em vitamina C. 

O pequi (Caryocar brasiliense) - ebere - é outro fruto típico do cerrado 
consumido pelos Xavante durante a estação das chuvas. A manga - iwihõbo - foi 
introduzida pelos missionários salesianos, principalmente na aldeia São Marcos 
(sede da missão), e é muito apreciada pelas mulheres e crianças. Na aldeia 
Namuncurá existem poucas mangueiras plantadas e, por isso, é comum mos meses 
de setembro e outubro) sair o caminhão da aldeia lotado de mulheres, homens (em 
menor número) e crianças para coletarem mangas numa cidade próxima da Reserva 
São Marcos, chamada Toricuejo. A manga é uma rica fonte de ferro para os 
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Xavante, que têm atualmente uma alimentação baseada no amido (arroz}. Por outro 
lado, influencia no agravamento dos casos de diarréia, disenteria e conseqüente 
desidratação das crianças, por ser rica em fibras e estimular o funcinamento 
intestinal. 

Os Xavante também coletam outros frutos do cerrado não tão abundantes 
como os cocos, os frutos de buriti e o pequí. Assim, o caiuzínho-do-mato - monitõ 
pré (não identificado) - é uma fonte de alimento para aqueles que estão caçando, 
pescando ou trabalhando nas roças longe da aldeia. E o fruto-do-jatobá 
(Hymenanaea stilbocarpa) é também apreciado pelas crianças que acompanham os 
pais nos trabalhos agrícolas. 

Além de vegetais para a alimentação Xavante, o cerrado fornece lenha para 
cozinhar (coletada ainda hoje pelas mulheres que não possuem fogão a gás), 
madeiras para a construção das casas Xavante, uma variedade de folhas de 
palmeiras para as paredes e telhados, outras folhas de palmeiras, embiras e 
entrecascas de árvores para a feitura de adornos corporais, objetos cerimoniais e 
pulseiras ~ara colocar no pescoço, pulsos ou tornozelos de criançasrecém-nascidas 
ou doentes. 

- 

-· 
Nos dias de hoie, a coleta não desempenha um papel tão importante, _já que o 

território Xavantc diminuiu e a sedentarização em aldeias (junto com o aumento 
populacional) contribuiu significativamente para a diminuição dos produtos de 
coleta, que, antigamente, eram mais abundantes. O cerrado, então, não havia ainda 
sido devastado pelos pecuaristas, que hoje criam gado em volta das reservas 
indígenas. Deste modo, os Xavante têm que buscar sua alimentação de vegetais na 
produção agrícola e mais específicamente no cultivo de arroz de toco, milho, feijão, 
abóbora, banana, mandioca, mamão, melancia e amendoim. 

5 .2.2.4 Atividade Agrícola 

Hoje, os Xavante dedicam muito mais tempo de trabalho à agricultura do que 
às atividades de coleta, caça e pesca, que ocupavam anteriormente papel de destaque 
na sua economia. Em tempos anteriores, prevalecia o seminomadísmo e as aldeias 
não eram local de permanência prolongada, embora já plantassem milho, abóbora e 
feijão e o algodão (planta nativa da região) para a confecção- de ornamentos 
cerimoniais. Segundo Maybury-Lewis (1984:93), os Xavante não eram lavradores 
muito eficientes, uma vez que consideravam o trabalho agrícola' enfadonho e não 
necessitavam complementar a sua dieta de vegetais coletados no cerrado, a não ser 
em função de prestações cerimoniais, como o ritual (danhono) de iniciação 
masculina, o qual exige, também nos dias atuais, um trabalho bem mais intensivo 
nas roças, além daquele que já é realizado habitualmente. 

Mesmo assim, Maybury-Lewis destaca o conhecimento e o cultivo de sete 
variedades de milho: nodzõ, nodzôpré, nodzõb'e, nodzõ wawe, nodzôpmréri, 
nõnõ'ubuti e nõniimohôby, São variedades de milho Xavante utilizadas na preparação 
de bolos que ocupam lugar proeminente nas trocas cerimoniais. Através do contato, 
foi introduzida a única espécie cultivada pelos brancos, batizada pelos índios de 
wa'ru wawe. 

O trabalho agrícola, antes do contato, era dificultado por suã vida nômade, e, 
então, os Xavante dedicavam de três semanas a um mês de trabalho por ano nas 
suas roças. Uma semana, segundo Maybury-Lewis, para limpar o terreno e plantar, 
uma semana para colher o miJho e outra para a colheita de feijão e abóbora. Houve, 
então, uma tentativa de mudança da relação dos Xavante com a prática agrícola 
iniciada pelo SPJ (Serviço de Proteção aos índios) que plantava roças nos postos 
indígenas ou dava mudas aos índios, a fim de persuadi-los a plantar também 
mandioca, arroz e bananas e melhor administrar o grupo. 
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A partir da colonização de Mato Grosso, os territórios Xavante seriam 
drasticamente diminuídos e os Xavante não mais poderiam percorrer longas 
extensões do cerrado, já que estavam "circunscritos" às reservas. Este processo de 
sedentarizar os Xavante só teve êxito, porém, quando os índios começaram a morrer 
de doenças trazidas pelos brancos e então procuraram o auxílio da Funai e dos 
missionários salesianos, uma vez que sua sobrevivência por meio das atividades 
semínômades ficou seriamente ameaçada pelo avanço dos fazendeiros, pecuaristas e 
posseiros que, aos poucos, destruíam o habitat do cerrado e queriam tomar suas 
últimas terras (cf. Lopes da Silva, 1986:38-53). 

Em acordo com interesses nacionais de desenvolvimento agropecuário para as 
terras de Mato Grosso, em 1977, a Funai faz o Plano Integrado de Desenvolvimento 
da Nação Xavante ou o Projeto Xavante. Segundo Lopes da Silva (1992:37ó-78), este 
projeto tinha a finalidade (publicamente declarada) de dar "autonomia econômica" e 
promover a "autodeterminação" dos índios Xavante. A mentalidade empresarial e 
desenvolvimentista, que caracterizou a política indigenista oficial dos governos 
militares no país, expressava-se na expectativa de que as reservas indígenas se 
tornassem rentáveis, no caso Xavante, pela agricultura mecanizada do arroz, onde o 
excedente seria comercializado. Assim, seria intensificada a exploração do cerrado, e 
os índios, por intermédio da rizicultura, seriam fixados a um território limitado, 
tornando-se produtivos em matéria agrícola. 

No caso da Reserva São Marcos, por exemplo, como diz Cláudia Menezes 
(1985 :417), foram entregues tratores, colheitadeiras, viaturas e caminhões, além de 
secadoras de arroz. Também foram construídas benfeitorias, como serraria, oficina 
elétrica e um grande armazém para estocar as produções de arroz das aldeias. 
Segundo Menezes, os missionários salesianos aderiram ao projeto da Funai, 
impuseram um novo modo de trabalho agrícola e novas relações de produção para 
os Xavante, pois eram abertas grandes "roças comunitárias" no cerrado diferentes 
das "roças de toco", tradicionais, de responsabilidade dos grupos domésticos. As 
primeiras estavam agora sob o comando dos padres salesianos (da Funai que dava 
algumas diretrizes técnicas aos missionários e aos índios) e dos "chefes de classes de 
idade" Xavante (cf. Claudia Menezes, 1985:420-442), estes, por sua vez, sob a 
autoridade dos homens maduros (ipredu). Os homens maduros chamavam os 
homens e mulheres Xavante para o trabalho coletivo nas "roças comunitárias" e 
aqueles tinham direitos sobre o total do arroz produzido para o próprio consumo ou 
o excedente vendido na cidade. 

Segundo Menezes, na aldeia Namuncurá (Reserva São Marcos), além das 
"roças comunitárias" foram feitas as "roças dos chefes" ou líderes da aldeia, onde a 
maior parte da produção era do cacique e seus secretários, que a redistribuíam para 
os grupos domésticos, quando solicitados por estes. Entretanto, o excedente da 
produção de arroz de Namuncurá não passava pelo armazém da Aldeia São Marcos 
(sede da missão), ou seja, era vendido diretamente na cidade. Para a abertura das 
"roças comunitárias" foram utilizados tratores e abertas áreas de mais de 20ha., o 
que quer dizer que os Xavante eram obrigados, para plantar o arroz, a destruir a 
cobertura vegetal existente do cerrado ou de matas de galeria e arrancar as raízes 
das plantas para o gradeamento da terra. Com isto se perdiam muitas espécies de 
plantas medicinais e áreas de mata (principalmente próximas à aldeia São Marcos), 
onde subsistem a maioria dos animais do cerrado. r 

r Após constantes lutas pela demarcação das reservas, nas décadas de 60 e 70 
(cf. Lopes da Silva, 1986:38-53, já cit.), os Xavante foram obrigados a explorar 
intensivamente o cerrado não somente através da monocultura do arroz, que 
degrada paulatinamente os nutrientes da terra, mas também tiveram que 
desenvolver suas práticas de caça, coleta e pesca em um ambiente atualmente bem 
mais limitado do que as grandes extensões de cerrado que estavam acostumados a 
explorar. 
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O projeto de rizicultura nas áreas Xavante teve seu auge de produção de arroz 
mas acabou falindo, pois a Funai não forneceu mais técnicos nem substituiu as 
máquinas agrícolas ou viaturas (caminhonetes ou caminhões) que começaram a se 
desgastar com o tempo. Os Xavante de Narnuncurá, na década de 80 e início da 
década de 90, de acordo com o meu levantamento etnográfico, por exemplo, tiveram 
que vender seus caminhões e caminhonetes, seus tratores, arados e outras 
ferramentas agrícolas, pois tiveram de enfrentar, principalmente. a falta de apoio 
técnico e financeiro da Funai e as pragas naturais na cultura mecanizada do arroz, 
além de terem sua reserva de dinheiro em poupança confiscada pelo governo Collor. 

Assim, não somente os Xavante de Namunrurá como todos os da Reserva São 
Marcos e de outras reservas voltaram a praticar uma agricultura rudimentar que 
apesar de não conseguir suprir as deficiências alimentares, está deixando que o 
habitat do campo cerrado (onde eram feitas as plantações de arroz em grande 
escala) se recupere lentamente. O problema da falta de alimentos não está só no 
cultivo de "roças de toco" tradicionais pelos Xavante (insuficientes para suprir a 
demanda por caça e coleta), mas na adoção do arroz, desde o contato, como 
alimento principal de sua dieta, carente de outros vegetais e de carne, já que a carne 
de caça e o rebanho bovino da Reserva São Marcos (na falta dos animais de caça} 
estão diminuindo. 

Atualmente, cada grupo doméstico das aldeias Xavante tem uma roça aberta 
pelos homens dentro da faixa densa de mata galeria, onde a terra de coloração preta 
rica em nutrientes é própria para o cultivo do milho, abóbora, bananas, melancia, 
mandioca e principalmente o arroz. As roças mais distantes da aldeia estão a 
aproximadamente três horas de caminhada, mas como a maioria dos grupos 
Xavante possui bicicletas, chega-se em até 20 minutos à roça mais distante. São os 
genros que têm a obrigação de fazer os trabalhos de limpeza e plantio nas roças 
(aiudados pelas mulheres) para os seus sogros. Também os filhos adolescentes 
(wapté), rapazes (ritey'wa) e homens casados podem aiudar no trabalho das roças 
de seus pais, na limpeza do terreno (retirada de árvores e queimada do terreno) e 
posterior capínação das plantas que brotam novamente. 

Assim, o trabalho pesado de remoção das árvores e queimada do terreno é 
responsabilidade dos homens, e a coivara ou queima das plantas herbáceas retiradas 
é realizada pelas mulheres Xavante que também ajudam no plantio , cuidado das 
plantas e colheita das roças, quando então batem o arroz à medida que o vão 
consumindo em suas casas. Ao contrário da época de pesquisa de Maybury-Lewis 
(decádas de 50 e 60, quando os Xavante tinham relativamente pouco tempo de 
contato), vê-se que os índios se dedicam hoje bastante aos trabalhos das roças, 
principalmente os homens mais velhos da aldeia. Estes trabalham com enxadas e 
facões e não recebem auxílio integral da maioria de seus genros jovens, ainda mais 
se estes são professores e têm de se dedicar a maior parte do tempo ao ensino na 
escola da aldeia ou ao estudo em escolas da cidade. 
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A-derrubada de árvores e limpeza do terreno das roças começa antes do início 
da estação das chuvas nos meses de julho, agosto e setembro, e a capinação e 
coivara dá-pe em outubro, novembro e dezembro. Em setembro e outubro, o milho 
já deve ter sido p]antado para ser colhido a partir de fevereiro. O feijão e a abóbora 
são plantados mais tarde no mês de fevereiro, quando ainda chove bastante, e depois 
colhidos em maio e junho. As melancias são plantadas junto com o milho e podem 
ser colhidas já em janeiro. O arroz de- três meses é plantado de novembro até 
dezembro e outras variedades de arroz de colheita mais demorada, em janeiro. Em 
setembro é comum ver os Xavante torrando a farinha de mandioca em grandes 
tachos sobre-o fogo, depois de preparada pelas mulheres, que reúnem suas parentes 
e retiram o suco venenoso da mandioca-braba (novo hábito alimentar), 
aproveitando o polvilho para fazer beiju ou bolinhos. 

As raízes do cerrado, que preenchiam a alimentação Xavante no perfodo de 
entressafra, perderam o lugar para o arroz consumido diariamente em grandes 
quantidades pelos Xavante. Em períodos de entressafra, principalmente na época das 
cheias (quando a pesca é impraticável), os Xavante só se alimentam de arroz, que, 
muitas vezes, se esgota nas roças e é comprado na cidade com o dinheiro das 
aposentadorias dos velhos Xavante e dos professores que recebem salário do 
município ou são monitores bilíngües da Funai. t este dinheiro que também serve 
para comprar roupas, sabão, óleo, carne, biscoitos, balas e outros produtos 
manufaturados. Deste modo, os Xavante vendem pequeníssima porcentagem de sua 
produção agrícola nas cidades e dependem, para sobreviver, dos salários ganhos por 
professores índios do município e motoristas contratados pela Funaí. Existem, 
porém, grupus domésticos onde não há pessoas assalariadas ou aposentadas, e, por 
isto, aqueles pedem alimentos aos seus parentes ou afins (cunhados, principalmente) 
que possuam tais recursos. 

Há uma cu1tura Xavantc sobre o cerrado consolidada, recriada e transmitida 
através do conhecimento dos animais: seus nomes e classificações (num primeiro 
plano); observações detalhadas sobre seus rastros e comportamentos; seus usos e 
concepções rituais, além de concepções míticas e cosmológicas associadas aos 
animais e vegetais. É a partir destes conhecimentos e significados simbólicos 
atribuídos aos animais e plantas que os Xavante transformam a natureza do 
cerrado pela caça, pesca, coleta e prática agrícola, que, jamais deveria ter sido 
colocada como imposição ao modo de vida Xavante, mas pautada pela ação Xavante 
de transformação da natureza. 
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5.2.3 Ecossistemas Explorados 

QUADRO 5.2.3.1 
~MES XAVA.,T[ Ecosslstt'ntas explorados USOS C:SPECÍFICOS 

Rab'nà Campo hmpo caça de ammois que estiverem Por ah tra11<1tando 

Itehudu Cerrado com planta.< herbéceas caça de ammaí» e extração de vegetais (folhas. raízes, 
frutos.ctc.) 

Tsirãpri Campo cerrado assentado sobre caça de ammais e extração de vegetai< (folhas. raízes, 
~lo de coloracâo vermelha frutos. lenha.etc.) 

RDb'duipódo Cerradão (lr.111..siç;!o entre caça de arumats que estão se ahmentando na mata e 

cerrado e mata seca) bebendo á!:ua. tambêm extraem alsumas madeiras para 

fazer artefatos tccnolóaicos 

Rowarà Cenudo próxuno ao curso de caça de arnrnais que por ali transuarn e extração de 

áaua vegeteis. 

T.sadar.i ou Tsõ11·,urnnà Varzca ou breji> com gramíneas e pesca em lagos formados pela cheia do Rio das Mortes e 

arvores esearsa • outros nos, Cantura de aves anuancas e 11.111aaa1os 

J\larana Mata seca pode ser usada pdo caçador que pcrsfgue o animal <JUC vai 

fugir para a mata exrracõo de madeiras para construção 

das casas e de outros vegctai-. Usada pi1ra reahzacão de 

roças 

Ubratanii Mata de taboca íllambUZüll reserva de maténa-pnma para flechas ,. estruturas de 

hambu para colocar nas casas 

Burt1'rànà lk1rada da mata seca caça de arnmars. extração de vci:?cl.11s e rcaluacão de roças 

Tsapuruna Pcq uena área de mata dentro do caça de animais e extração de vegetais 

cerrado. no mterflúvío 

Marã'u ou ó Wawe 1R.w d,,s Mata Clliar Caça de emmar», pcscar1<1 e extração de vegetaís 
Mortes) 

Maranà 

RIOS (Õ) e cón"l!gos mtemc,s à - Agua pará bebcs-, banhar, recreação, lavagem de roupa e 

reserva utensüjos de cozinha. Utilizados na nescarín com tunbõ. 

Panà 1'1a ta izalcria Caça de animais. pescaria 

U'u Laaoe Pescarias 

Marã riiiho Mata com árvores mais altas do E.xtraçã.o de madeiras e vegetais 

que a mata seca (semelhante à 

formação Ilorestal amazônica) 

u,ww hu ou Urwede n.i Bunnzel Caç.l de animais. coleta de frutos do huritr ._. ocscarkl 

Fonte: Carrara (1997), Levantamento para o EINRIMA- Hidrovia Araguaía-Tocantins. 
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6 A REIAÇÃO DO GRUPO INDÍGENA COM A 

SOCIEDADE REGIONAL 

6.1 EXPROPRIAÇÃO E VENDA DE RECURSOS NATURAIS 

As reservas Xavante são visadas não somente pela extensão de terras 
agricultáveis (solos de cerrado) mas pelos recursos naturais (madeira, animais de 
caça, peixes, minério, etc.) que possuem. Na Reserva Indígena Parabubure, por 
exemplo, ocorre derrubada ilegal de madeira, e a freqüência do corte de árvores 
ameaça principalmente as espécies vegetais - aroeira e pau-brasil, utilizadas na 
região para a construção de cercas das fazendas. Esta atividade madeireira, apesar 
dos conflitos gerados entre índios e não-índios (incluindo casos de morte), torna-se a 
base de sustentação econômica (estratégia de sobrevivência) de um número cada vez 
maior de índios, especialmente das seis aldeias do Posto Indígena Parabubure. A 
retirada ilegal de madeira, sem o consentimento dos índios, também ocorre nos 
extremos da Reserva Areões (próximo ao rio Areões e ao norte da reserva), onde a 
vigilância é difícil, pois não existem aldeias próximas a estes limites. 

Em relação à pesca predatória no rio das Mortes, que penetra os territórios 
Xavante de Pimentel Barbosa, Areões. São Marcos e Sangradouro, existe uma 
invasão constante de pescadores vindos de todas as partes do país com redes, 
tarrafas, armas de grande poder de fogo, viaturas de apoio, condições de 
acampamento, embarcações e outros acessórios bem superiores àqueles das equipes 
de fiscalização. Esta última é feita pelos próprios índios no que se refere ao território 
indígena e recebe o apoio da Funai (ADR/Nova Xavantina) que, em parceria com o 
lbama, a Unemat (Universidade do Mato Grosso) e ONGs ambientalistas, tem feito 
algumas viagens eventuais de fiscalização da área do Rio das Mortes, na região de 
Nova Xavantina e territórios indígenas. Entretanto, logo após a apreensão do 
material de pesca e do pescado, os infratores voltam ao mesmo local onde estavam. 
Nas reservas São Marcos e Sangradouro, a pesca tem um peso substancial na dieta 
alimentar Xavante, em razão da escassez de animais de caça, e a invasão de 
pescadores e caçadores tem provocado conflitos. 

Na Reserva Parabubure, os problemas com a pesca predatória também são 
freqüentes, e as reações dos índios são até mais violentas, pois há uma invasão dos 
rios que atravessam os territórios indígenas. Segundo a ADR de Nova Xavantina, já 
houve conflitos com mortes, e recentemente os índios apreenderam um carro e 
todos os pertences de pescadores que se encontravam na região. De acordo com a 
Funai, para a fiscalização da área seriam necessárias viaturas de apoio por terra, já 
que os rios são de difícil navegação. 

Assim, várias espécies de peixes utilizadas pelos índios têm desaparecido do rio 
das Mortes, e os quelônios estão sofrendo sério risco de extinção, isto faz com que os 
pescadores cada vez mais procurem as áreas indígenas em busca de espécies, como - 
matrinchã, pacu e outros. A implementação da Hidrovia no rio das Mortes, entre 
outros impactos, representará um aumento substancial na pesca e caça predatórias, 
o que exige medidas prévias urgentes para proteção dos recursos naturais do rio, 
uma das bases alimentares mais importantes da dieta Xavante. 

,.,..... 
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As atividades de garimpo na região de Nova Xavantina, segundo a 
Administração, estão sob controle, embora ocorram formações de garimpos 
clandestinos. As suspeitas da existência de reservas minerais dentro de territórios 
indígenas acabaM despertando o interesse pelo garimpo, inclusive dos próprios 
índios, novamente por uma estratégia de sobrevivência, o que pode gerar sérios 
preiufzos ao meio ambiente e à saúde daqueles. Na Reserva São Marcos já foi 
registrada a atividade garimpeira de diamantes, mas atualmente não se registra em 
território indígena desta área qualquer atividade do gênero. 

Quanto aos excedentes comercializáveis de produção agrícola, as aldeias só 
produzem arroz para o próprio gasto ou para ser distribuído a outras aldeias, 
quando existem excedentes. Entretanto, o cultivo de banana na área indígena de 
Parabubure tem tido alguns resultados comerciais, o qual tem sido incentivado pela 
Administração Regional de Nova Xavantina (Funai), que pretende com os índios 
ampliar as áreas de cultivo e buscar melhores condições de escoamento e 
comercialização da produção. Tal atividade de cultivo de banana já foi desenvolvida 
pela aldeia Namuncurá da Reserva São Marcos, mas as queimadas atingiram a 
plantação de bananas e provocaram o fim do empreendimento. · 

6.2 ARTESANATO 

A produção dr cestaria, arcos, flechas, adornos corporais, objetos cerimoniais, 
etc. utilizados na vida cotidiana das aldeias e nos ritos e cerimônias serve em larga 
escala à cultura e sociedade Xavante (Giaccaria e Heide, 197.2; Müller, 1976) que 
necessita de reservatórios naturais de matérias-primas para a confecção destas peças 
de cultura material. Mas esta produção tem uma parte significativa destinada a 
venda como artesanato nas cidades ou para comerciantes que revendem estes 
objetos a turistas em restaurantes e lojas de artesanato regional. Embora o valor 
pago pelos objetos esteja aquém do trabalho e materiais empregados na sua 
confecção, os Xavante (homens maduros) conseguem obter alguns rendimentos para 
comprar outros bens de que necessitam nas cidades (alimentos, roupas, etc.) ou 
mesmo pagar suas passagens de ônibus, quando estão viajando a lugares distantes 
da aldeia. · 

6.3 TRABALHOS ASSAIARIADOS E APOSENTADORIASª 

Durante o contato interétnico e para sedentarizar os Xavante em aldeias, o SPI 
(anteriormente) e depois a Funai presenteavam os índios com roupas, facões, 
machados, enxadas, linhas de náilon e anzóis para pesca, etc., a fim de que, uma vez 
limitados territorialmente, deixassem seus hábitos seminômades tcaça e coleta) de 
lado e praticassem uma agricultura mais intensiva e também criassem gado. 
Passaram-se os anos, e a Funai continuou a deixar os índios extremamente 
dependentes dos materiais e alimentos que fornecia, quando resolveu iniciar o 
"Projeto de Desenvolvimento da Nação Xavante" (roça mecanizada de arroz), para 
autonomizar economicamente os Xavante. Entretanto, o projeto fracassou, o que só 
fez aumentar ainda mais a dependência dos índios à assistência da Eunai. 

Além dos brindes e verbas com os quais a Funai podia comprar o silêncio 
momentâneo de algumas lideranças indígenas, aquela começou a empregar índios 
em cargos de monitores bilmgües (professores indígenas), motoristas, monitores de 
saúde e até em funções administrativas nas administrações regionais e mesmo em 
Brasília. Assim, até hoje existe um número significativo de funcionários Xavante 
dentro do quadro da Funai e os salários ganhos são usados somente para as 
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despesas do grupo doméstico, principalmente na compra de alimentos, os quais 
podem ser divididos entre parentes ou mesmo afins. Uma outra forma de renda 
assalariada, em tempos recentes, se deve ao estabelecimento de escolas dentro das 
aldeias que necessitam indispensavelmente de professores indígenas, alguns dos 
quais se tornam assalariados do município ou do Estado. Esta renda proveniente de 
cargos da Funai e da prefeitura {ou Estado) pode auxiliar também os índios na 
compra de roupas e bens duráveis (fogão, televisão, geladeira, gravador, etc.), mas 
tem seus efeitos deletérios no tradicional sistema de reciprocidade e trocas sociais 
entre os indivíduos de urna aldeia. Além deste trabalho assalariado, existe o 
trabalho remunerado de alguns Xavante que prestam serviços em fazendas vizinhas 
como peões. 

Em todas as reservas existem velhos com renda proveniente de aposentadorias 
por idade, o que muito auxilia na compra de alimentos e outros bens de que 
necessitam seus grupos domésticos, parentes e afins. Esta renda de aposentadorias 
tem servido precáriamente como uma das bases de sustentação econômica da aldeia, 
já que, principalmente em épocas de escassez de produtos da roça e nos locais onde 
inexistem salários da Funai e da prefeitura (ou Estado), o dinheiro das 
aposentadorias é usado para comprar alimentos, como farinha, óleo, macarrão, 
feijão, arroz, carne e outros produtos encontrados nos supermercados das cidades. 

Enfim, o dinheiro conquistado na forma de salários, aposentadorias, na venda 
de artesanato e na prestação de serviços em fazendas contribui substancialmente 
para o problema da fome pela qual passam os Xavante (embora não o solucione), já 
que os projetos de desenvolvimento econômico foram mal dimensionados e 
monitorados, é pouco e está mal distribuído pelas aldeias das reservas. 

INTERCÂMBIO SOCIAL 

,t"'"' 

6.4.1 

r 

Os Xavante sempre selecionaram as pessoas com as quais são possíveis as 
alianças políticas em torno da causa indígena, as quais eles costumam designar 
como tsai11,•idi (amigo(a)). Os inimigos potenciais são os fazendeiros que não 
respeitam o território indígena e não deixam os índios caçarem e pescarem em terras 
da fazenda, alguns funcionários da Funai e outros agentes, como o próprio governo 
federal, que estão em contato com eles e não cumprem com as promessas ou mesmo 
implementam projetos que interferem com a sobrevivência física e cultural Xavante. 
sem consultá-los ou permitir sua participação. 

Missionários 
Os Xavante mantêm um intercâmbio contínuo com os missionários salesianos 

(nas reservas São Marcos e Sangradouro e em algumas aldeias espalhadas por 
outras reservas) desde a época do contato, quando os Xavante tentavam escapar das 
epidemias de gripe e sarampo, perseguições políticas internas e, em conseqüência, 
foram expulsos de outras regiões (Suiá-Missu, Couto Magalhães, Areões, etc.) para 
o abrigo das missões salesianas. Segundo a antropóloga Lopes da Silva (1986:43), na 
década de 70, a missão executava "( ... ) um trabalho de assistência à saúde, 
fornecimento de infra-estrutura para os trabalhos agrícolas (ferramentas e 
máquinas) e atuatva) diretamente sobre as novas gerações, tomando a seu cargo a 
educação dos jovens. Esta educação sempre se efetivou através de internatos que 
impediam que os processos tradicionais de socialização atingissem plenamente as 
crianças e adolescentes. O trabalho de catequese e evangelização fazia-se em íntima 
conexão com a alfabetização e a iniciação à aritmética ( ... J Em poucas palavras, a 
situação pode ser resumida como sendo urna troca permitida e até certo ponto 
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bastante consciente entre as duas partes: os índios deixam-se catequizar e os 
missionários garantem assistência, proteção e apoio na defesa das terras". 

Atualmente, apesar da catequese e evangelização ainda ocorrer em algumas 
aldeias (inclusive fora das reservas São Marcos e Sangradouro). muitos Xavante têm 
um posicionamento bastante crítico em relação à atuação dos missionários na parte 
da educação e na transformação da cultura, principalmente no que tange à 
cosmologia Xavante, que foi incessantemente solapada por conceitos religiosos da 
religião católica que eram colados, por exemplo, aos conceitos indígenas de criação, 
procriação e morte dos Xavante. Mas, hoie, principalmente os professores indígenas 
estão tomando à ante o processo educacional e rompendo com alguns mecanismos 
de doutrinação dos missionários salesianos. Os últimos também têm repensado seu 
papel dentro das comunidades indígenas que não pode ser somente o de proteção e 
isolamento dos índios frente ao contato, mesmo porque seria impossível controlar a 
saída e entrada dos Xavante de suas aldeias. Pode-se dizer que uma das melhores 
contribuições prestadas até o momento pelos salesianos é a assistência à saúde, área 
que não tinha registrado qualquer intervenção da Funai (nas regiões de missões 
salesianas - São Marcos e Sangradouro) até o ano de 1977 (cf. Lopes da Silva, idem). 

Outras atuações missionárias, desta vez protestantes, também foram sentidas 
na áreas do rio Batovi (atual Reserva Marechal Rondon) com a presença de 
missionários americanos do South American lndian Mission, e no Kuluene (atual 
Reserva Parabubure) por meio de missionários brasileiros de igrejas protestantes. O 
trabalho de pesquisa lingüística e formação de monitores bilíngües Xavante também 
foi realizado nestas áreas pelo Summer Institute of Linguistics. De acordo com Lopes 
da Silva (1986:3 7), "os missionários, pelo domfnio da língua Xavante, pela 
continuidade de sua presença na área durante anos, pelo controle e domínio que, 
através da igreja, exerciam sobre a comunidade de fiéis e: ainda, pelos recursos 
materiais de que dispunham, eram mais eficazes na administração da área do 
parque industrial do que os agentes do órgão governamental (SPI ou Funai) que 
trabalhavam em condições inversas às suas". 

Nas regiões das reservas de Parabubure e Marechal Rondon, alguns Xavante 
consideram-se crentes por causa da atuação missionária, que, além das agências 
citadas anteriormente, conta hoje também com a presença da Igreja Universal do 
Reino de Deus na Reserva Parabubure (cf. comunicação pessoa] da enfermeira Neusa 
da ADR/Nova Xavantina, 1997). Em termos gerais, a presença de missionários na 
área pode preencher algumas vezes o grave déficit de pessoal qualificado e material 
da Funail, que deveria dar normalmente assistência à saúde e educação dos índios, 
mas é extremamente desvantajosa em níveis culturais e cognitivos, já que procura 
influenciar e modificar os comportamentos sociais e religiosos dos índios, a partir da 
imposição de visões ocidentalizadas do mundo e das religiões - católica, protestante e 
evangélica. 

- 

- 

- 
6.5 ATUAÇÃO E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

Na época do contato (no leste matogrossense) os Xavante defendiam o seu 
território dos avanços da sociedade nacional através de bordunas com as quais 
matavam os não-índios, que entendiam ser um ameaça à sua sociedade. Mas, 
durante toda a década de 70, as bordunas foram trocadas pelas armas da 
experiência e conhecimento adquiridos no contato, aconteceu então uma política 
declarada dos Xavante em favor da garantia das terras que então ocupavam e a 
recuperação de parcelas do território tradicional no leste do Mato Grosso (quando 
alguns territórios são reconhecidos oficialmente com a decretação e/ou demarcação 
de algumas reservas). 
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Segundo Lopes da Silva (1992:375): "A luta pela garantia do território e as 
vitórias obtidas tiveram conseqüências no plano da política interna Xavante. Cêrtas 
lideranças firmaram-se em decorrência de sua participação no processo; as 
exigências de domínio do português e familiaridade com a sociedade envolvente 
abriram espaço para a projeção política de homens que teriam sido considerados 
muito jovens para obtê-la segundo os moldes tradicionais". Em fins da década de 70 
é eleito pelo Rio de Janeiro o primeiro deputado federal índio no Brasil, o Xavante 
Mário Dzuru'rã (popularmente conhecido como Juruna). Com um gravador ele 
registrava as promessas e os discursos das autoridades responsáveis pela ação do 
governo junto às populações indígenas. Infelizmente, após algumas conquistas 
relativas ao território Xavante, Juruna foi engolido pelas artimanhas da política, 
que se encarregaram de abalar profundamente seu prestígio como liderança 
indígena no país (cf. Lopes da Silva, 1992:358). 

Esta participação Xavante no cenário político nacional em defesa de seus 
direitos e terras fez com que a área de atuação política (cf. Menezes, 1985 :392) de 
um .chefe Xavante ultrapassasse os limites da aldeia e redefinisse os requisitos, 
prerrogativas e as dimensões do exercício daquela função. Assim, surgiram novas 
lideranças baseadas até hoje em indivíduos que têm domínio razoável da língua 
portuguesa e, principalmente. conhecimentos dos comportamentos políticos dos 
não-índios em relação à questão indígena (funcionários da Furtai, missionários, 
políticos municipais, do estado e do governo federal), além de dotes próprios da 
oratória Xavante e poder de conquistar benefícios para a aldeia. Alguns destes 
caciques, que cuidam do relacionamento da comunidade com a sociedade 
envolvente, eram comprados muitas vezes por administradores da Funai com 
dinheiro, outros bens e mesmo projetos que remediavam os problemas indígenas 
advindos do contato, a fim de que não se tornassem obstáculo aos fazendeiros da 
região ou à propria administração do órgão indigenista. 

Quanto à participação e representação política Xavante atual dentro do 
sistema de organização política brasileira não foi eleito outro deputado índio para o 
Congresso Nacional, embora tenham havido, nas últimas eleições, movimentos 
políticos de aldeias como Namuncurá e São Marcos (da Reserva São Marcos) na 
tentativa de eleger vereadores indígenas pelo município de Barra do Garças, mas, por 
enquanto, sem resultados efetivos. Muitos Xavante também são eleitores e, em 
alguns casos, podem decidir ou desempatar eleições municipais, o que depende 
obviamente do número de eleitores índios e não-índios de determinada cidade. As 
candidaturas dos índios, quando ocorrem, podem ser apoiadas por políticos 
regionais que têm seus interesses em manter os Xavante como aliados. Seria preciso 
um levantamento específico junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e 
aos próprios índios, para se ter urna melhor imagem da participação de eleitores 
Xavante dos diferentes municípios em que se encontram as reservas e uma 
verificação sobre os domicílios eleitorais pois existem muitas migrações de uma 
reserva a outra, o que implica. por sua vez, em mudanças de município ou domicí1io 
eleitoral. 

Enfim, vê-se que há uma capacidade política de resistência e enfrentamento 
dos Xavante que pode se dar de diversas formas, sendo que uma das mais eficientes 
é a pressão política que este grupo exerce junto aos órgãos municipais, estaduais e 
federais que se ocupam de assuntos indígenas ou com eles entram em contato de 
alguma forma. Assim, recentemente a questão da implementação do Projeto 
Hidrovia Araguaia - Tocantins tem-se tornado alvo de críticas e mobilizado os 
Xavante contra tomadas de decisões e inciativas. que afetam diretamente a sua 
sobrevivência física e cultural. 
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6.6 PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS QUE 
ESTIVERAM OU ESTÃO EM CURSO NA REGIÃO 

- 
6.6.1 

- Antigo "Projeto Xavante" (Funai) 
O primeiro projeto de que se tem notícia entre os Xavante foi o "Plano de 

Desenvolvimento da Nação Xavante" tcf'. Lopes da Silva, 1992:358-359) conhecido 
como "Projeto Xavante", elaborado e iniciado pela Funai no ano de 1977. Este 
implicava a aplicação de quantias vultosas para dar aos índios autonomia 
econômica e garantir sua "autodeterminação" por meio da plantação e 
comercialização de arroz. O projeto combinava duas tendências da política 
indigenista nacional no período: a preocupação desenvolvimentista que via na Funai 
a coordenação de empresas rentáveis em que deveriam ser transformadas as 
reservas indígenas e a manipulação política dos grupos indígenas através do jogo 
entre suas necessidades de sobrevivência, suas parcas informações sobre a sociedade, 
o governo e a economia nacionais e, os recursos financeiros e humanos que, de 
direito, lhes caberiam de qualquer modo. O "Projeto Xavante" vis_ava então a 
implantação e operação da rizicultura mecanizada em larga escala por intermédio 
da mão-de-obra e das terras Xavante, mas a participação dos índios foi incorporada 
apenas no momento da concretização das decisões, que já haviam sido tornadas sem 
consulta às comunidades. 

Neste período (Lopes da Silva, 1992 :3 76-7) os territórios Xavante estavam 
reduzidos, não havia corno manter em pleno vigor o padrão tradicional de 
exploração do meio ambiente e a produção de subsistência com base nos hábitos 
serninômades de caça e coleta acompanhados de uma agricultura incipiente. Os 
Xavante necessitavam de remédios, roupas, sabão, ferramentas, etc., como 
conseqüência do contato, e para os índios o proieto aparecia como conquista sua. 
Esta somente foi possível porque decorre de sua vigilância, pressão e reivindicações 
junto à Funai, ao lado da cobrança às autoridades federais sobre o respeito aos 
direitos e o cumprimento das obrigações constitucionais de assistência e proteção 
aos povos indígenas. 

Apesar de investimentos do projeto na compra de equipamentos agrícolas - 
tratores, arados, etc. - caminhões e outros insumos, os objetivos de dar autonomia 
econômica às reservas Xavante não foram alcançados. Havia dificuldades técnicas da 
agricultura mecanizada em solos de cerrado que exigem cuidados técnicos e outros 
insumos negligenciados pela Funai no que diz respeito à formação e assessoria junto 
ao pessoal Xavante e na gestão de todo o processo. O projeto fracassou, mesmo com 
a adesão dos missionários salesianos de São Marcos e Sangradouro (que inferiram 
sobremaneira na organização social do trabalho Xavante, cf. Menezes, 1985), e 
criou uma dependência ainda maior dos índios em relação ao governo federal. 

Em 1985, quando as conseqüências sociais, econômicas e políticas nefastas se 
fizeram sentir, a Funai começa a se retirar do cenário, deixava de bancar 
significativamente a produção agrícola das reservas, ainda incapazes de se auto 
financiarem. Ainda segundo Lopes da Silva (1992: 3 77 e outros autores Lopes, 1988; 
Graham, 1990), "foram graves as conseqüências sociais do projeto: houve 
interferências na economia tradicional e nas condições nutricionais e de saúde em 
função da introdução de novas relações de trabalho, inclusive assalariadas e da 
ênfase na agricultura monocultora associada ao desmatamento (que diminuiu ainda 
mais as chances de caça e coleta, fazendo com que a carne e vários itens da dieta 
tradicional fossem substituídos basicamente pelo arroz, ou seia, uma substituição de 
protéina vegetal ou animal por amido)[ ... ] Os propósitos de favorecimento à auto- 
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_ suficiência e à autodeterminação tinham sido perdidos de vista, se é que alguma vez 
existiram verdadeiramente". 

Atualmente não se encontram muitas das máquinas agrícolas e impiementos, 
que se perderam por falta de manutenção e de peças, sobrando um ou outro trator 
e arado nas aldeias. A plantação de arroz continua principalmente em roças de toco 
(que exigem trabalho manual. pesado), preparadas e cultivadas pelos grupos 
domésticos, sendo a alimentação básica dos Xavante o arroz (essencialmente amido), 
mas mesmo este não tem sido suficiente para alimentar este povo, já que a caça e a 
coleta. de modo geral, estão cada vez mais escassas nas reservas. A Reserva 
Sangradouro ainda continua com a roça mecanizada de arroz através de 
financiamento externo, mas os solos do cerrado da região já estão sendo 
prejudicados pelo constante uso de fertilizantes, para correção do teor de acidez, e 
também pela não-rotação de culturas. Outras aldeias isoladas, como Água Branca e 
Pimentel Barbosa também têm roças mecanizadas que dependem do auxílio da 
funai. 

Projeto Jaburu 
o Projeto Piloto Jaburu foi iniciado no final da década de SO pelo Centro de 

Pesquisa Indígena/ Núcleo de Cultura Indígena (CPI/NCI de São Paulo), sob direção 
executiva de Ailton Krenak, em parceria com a Associação dos Xavante da aldeia 
Pimentel Barbosa (Etenhiritipá) da reserva de mesmo nome e, tem tido uma 
participação significativa da comunidade deste local {por meio da Associação 
Xavante de Pimentel Barbosa) em seus projetos de desenvolvimento econômico e de 
resgate da cultura Xavante. Um dos primeiros proietos consiste na produção de 
frutos do cerrado (cocos, pequi, fruto do buriti, etc.) para fins alimentícíos e 
comerciais, cujas mudas de árvores seriam replantadas e cultivadas pelos próprios 
Xavante. Estes frutos seriam industrializados numa fábrica de polpas de suco para 
depois fazer sucos e sorvetes a serem comercializados. Mas, por enquanto, segundo 
comunicação pessoal do cacique Tsuptó de Pimentel Barbosa (1997) a fábrica de 
sucos está paralisada no aguardando um momento propício para seu 
funcionamento. 

Além do projeto de estudo e cultivo de mudas frutíferas do cerrado, que conta 
com a participação da Universidade Católica de Goiás e da Embrapa, a Unemat 
(Universidade do Estado de Mato Grosso), há uma equipe de biólogos, chefiada pelo 
ecólogo Frans Leeuwenberg, que conta com o apoio financeiro da WWF (World 
Wildlife Fund). da vVCS (Wildlife Conservation Society) e da CEE (Comunidade 
Econômica Européia}, p~ra desenvolver estudos de caça e manejo da fauna cinegética 
entre os Xavante de Pimentel Barbosa (Aldeia Etenhiritipá). Esta equipe vem 
trabalhando desde dezembro de 1990 com a análise das atividades de caça dos 
Xavante da aldeia Pimentel Barbosa, sendo que este estudo faz parte do Projeto 
Pi1oto Jaburu (CPl/NC!). Segundo Leeuwenberg (1991/1993:1), houve, durante a 
colonização do Mato Grosso, uma diminuição significativa na abundância de caça, 
peixes, insetos, frutas, ervas, etc., uma vez que foram implantados projetos 
gigantescos de monocultura de soja, arroz e pasto, e o cerrado então foi desmatado 
em mais de 80% de sua área total em menos de 30 anos. Mas a reserva Xavante de 
Pimentel Barbosa (e por que não dizer, em menor escala, as outras reservas Xavante 
do leste de Mato Grosso) constitui-se numa ilha de vegetação natural em meio à 
vasta região desrnatada dos projetos agropecuários do entorno. 

Diante deste quadro e do ethos caçador do povo Xavante que nesta região e.em 
outras tem ainda os animais de caça como um dos mais importantes produtos de 
consumo em sua dieta alimentar, o estudo dos animais de caça e de seu manejo tem 
como objetivos centrais: analisar as causas do declínio das populações de fauna de 
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caça e produzir métodos simples para que a comunidade possa corrigir suas formas 
de manejo com respeito às práticas de caça tradicional. Deste modo, estudam-se o 
número, sexo, freqüência e comportamento de animais, como anta, queixada, 
caititu, veados, tamanduás e tatus, por intermédio das mandíbulas dos animais 
caçados e outros dados físicos e comportamentais. Ao mesmo tempo, verificam-se a 
quantidade de animais caçados, a freqüência das caçadas, o espaço onde são 
realizadas e a pressão que o animais de caça sofrem em cada caso específico e se há 
possibilidade de maneio, a fim de que determinados animais não entrem em 
processo de extinção. A meta principa1 é elaborar com os caçadores Xavante e, com o 
auxílio dos estudantes que participam do projeto, um plano de maneio da fauna 
cinegética da Aldeia Pimentel Barbosa. 

Entre os objetivos do projeto explicitados por Leeuwenberg (1992-3:3) estão: 

1- Obter conhecimento básico sobre os costumes, tradições, valores culturais e 
o impacto da caça para a fauna. Reforçar um diálogo com a comunidade no sentido 
de descobrir se certas práticas de caça são predatórias. 

2- Detectar o conhecimento tradicional existente sobre a reprodução, uso dos 
habitats e hábitos alimentares da fauna silvestre. 

3- Obter conhecimento das atuais densidades das populações de caça. 

4- Obter conhecimento sobre a dependência nutritiva e espiritual da 
comunidade Xavante em relação à caça e outras fontes naturais. 

5- Estudar e analisar a viabilidade de criar animais de caça em semicativeiro. 
Acompanhar os estudantes indígenas durante estes estudos. 

6- Investigar e estimular maneiras de auto-regulação da caça pelos índios. 

7- Aumentar gradualmente a capacidade de carga dos diferentes habitats com 
a recuperação das áreas degradadas. 

De acordo com comunicação pessoal de Leeuwenberg à antropóloga Lopes da 
Silva (1997), foi encomendado um prcieto de maneio da ictiofauna do Rio das 
Mortes para também aliviar um pouco da pressão da caça sobre determinados 
animais, como por exemplo a anta, com sério risco de desaparecimento da reserva, 
se continuado a atual ritmo de caçadas Xavante. Ainda não existem dados concretos 
sobre este outro plano de manejo (em elaboração) de peixes, que têm extrema 
importância na dieta alimentar Xavante e em número cada vez mais crescente, pois 
os animais de caça se tornaram escassos e os peixes são procurados corno fonte de 
proteína animal alternativa. · 

Além do Núcleo de Cultura Indígena (NCI) e da Associação Xavante de Pimentel 
Barbosa lidarem com a economia e manejo de caça dos Xavante, eles já realizaram 
trabalhos de registro da cultura que teve corno um dos resultados as gravações de 
"Cantos da Tradição Xavante" da Aldeia Pimentel Barbosa (Etenhíritípá). Estes 
cantos foram selecionados pelo warã (conselho político da aldeia Xavante) e o 
material recolhido em 1992 foi editado nos estúdios da Quilombo no ano de 1993, 
com a participação do pessoal Xavante. Outro trabalho previsto é a elaboração de 
um documentário (filmado em 16 mm) sobre os 50 anos de contato do povo 
Xavante, o qual está em fase final de 'elaboração no Núcleo de Cultura Indígena de 
São Paulo (cf. jornal O Estado de S. Paulo, 19.11.97). 
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6.6.3 

6.6.4 

6.6.5 

Projeto Vídeo nas Aldeias (CTI) 
Este programa do Centro de Trabalho Indigenista (CT]) tem a coordenação de 

Vincent Carelli e lida com a formação de índios Xavante das reservas Sangradouro e 
Pimentel Barbosa, desde o ensino da operação de câmeras de vídeo até o trabalho de 
edição dos filmes. O objetivo principal é dar aos próprios índios autonomia 
instrumental de registro visual de seus comportamentos culturais (vida cotidiana) e 
rituais, a fim de resgatar e pensar criticamente sobre a identidade cultural dentro do 
contexto nacional brasileiro e frente a outras sociedades indígenas. 

O trabalho com o vídeo já tem sortido efeitos para os Xavante, pois, além de 
funcionar como meio de afirmação da identidade cultural deste povo, tem servido 
como meio de divulgação na mídia televisiva de rituais e tradições da sociedade e 
cultura do povo Xavante, o que não deixa de ser mais um meio de defesa dos 
direitos indígenas. 

Projeto Arte e Cultura Iâxo Uhu 

O Xavante Sandro Hipãrindi, da Reserva Sangradouro, tem desenvolvido, 
através da associação da aldeia Idzo Uhu, um projeto de manejo de abelhas do 
cerrado [apicultura), para a produção de mel, cujo excedente seria comercializádo. 
Este projeto tem o apoio da Fundação Phytoervas de Proteção ao índio Brasileiro. 
Sua intenção é fazer com que os Xavante tenham um desenvolvimento econômico 
sustentável e também fazer um resgate das histórias contadas pelos velhos a 
respeito de mitos e do contato Xavante, material que seria aproveitado na educação 
escolar indígena. 

Programa de Apoio Direto às Iniciativas Comunitárias - PADIC 

Este programa da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 
do Governo de Mato Grosso e do PNUD/Prodeagro (1997) começou com um 
grande encontro de membros de sociedades indígenas no município da Chapada, 
Mato Grosso, para discutir a realização formal de associações indígenas e de projetos 
de desenvolvimento infra-estrutural e econômico das comunidades indígenas. Uma 
segunda reunião, para os Xavante, ocorreu na cidade de Água Boa (de 01 a 05 de 
dezembro de 1997), quando se realizou uma oficina de aprendizado sobre os 
procedimentos necessários à criação de associações e elaboração do projeto. Segundo 
um dos organizadores, Ademir, o PADIC não financiará roças mecanizadas de arroz 
ou outras monoculturas, nem criação de gado em áreas indígenas, somente estão 
previstos financiamentos para criação de pequenos animais (como galinhas), 
compra de carros, pequenas reformas de construções de alvenaria projetos de 
agricultura diversificada, programas de saneamento básico etc .. 

Por enquanto, as associações Xavante estão sendo formadas, algumas já 
existem e estão se reorganizando, e os Xavante que participaram da oficina estão 
discutindo os projetos, sua elaboração e os investimentos que serão feitos nas 
aldeias. Entretanto, como pude notar não há qualquer acompanhamento 
antropológico deste programa que, com certeza, lida com realidades culturais e 
políticas completamente diferentes uma da outra. Mas apresenta-se como uma 
alternativa econômica, se bem orientada e conduzida, para os Xavante que vivem 
sendo assediados por grandes projetos, onde as pequenas aldeias e aquelas que não 
têm força política sempre saem prejudicadas. 
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7 CONDIÇÕES DE VIDA - 7.1 ALIMENTAÇÃO 

7.1.1 

Os Xavante ainda se alimentam de raízes (tubérculos) e frutos (cocos, pequi, 
fruto do buriti, fruto do jatobá, cajuzinho-do-mato, manga.etc.), quando 
encontrados, mas os produtos de coleta têm diminuído significativamente, pois 
existe um processo de degradação ambiental muito grande no ambiente de cerrado 
(no entorno das reservas). Hoie os Xavante buscam sua alimentação de base vegetal 
na produção agrícola do arroz de toco, milho, feijão, abóbora, banana, mandioca, 
mamão, melancia e amendoim. O trabalho de preparação e limpeza dos terrenos 
demanda um gasto considerável de energia, já que, atualmente, na maioria das 
aldeias não existem tratores e outros implementos agrícolas para a realização de 
roças maiores (comunitárias), o que também influi na quantidade de alimentos 
produzida e consumida. 

Durante os períodos de entressafra, os Xavante se alimentam basicamente do 
arroz que ficou estocado nas aldeias, e, quando este já se esgotou, eles dependem dos 
ganhos de aposentados ou professores indígenas para comprar, principalmente, 
gêneros alimentícios. Para complementar esta dieta de vegetais (que pode ser 
resumida durante vários meses ao arroz), os Xavante procuram freqüentemente 
fontes de protef na animal nas carnes de animais de caça (anta, queixada, cai ti tu, 
veados, tamanduás, cutias, tatus, quatis, aves, etc.), nos peixes, na tartaruga e seus 
ovos, no mel de algumas espécies de abelhas e formigões (iças). A carne de vaca .é 
também, algumas vezes, usada na alimentação (dependendo do número de rezes da 
aldeia), mas em comparação à carne de caça é considerada fraca pelos índios. 

Vieira Filho ( 1981:37-40), médico que estudou os "problemas de aculturação 
alimentar dos Xavante e Bororo", questiona se o projeto de monocultura de arroz 
(alimentação rica em amido e pobre em proteínas) representa benefício isolado que 
fornece quantidade e não qualidade. Segundo, "uma dieta monotóna de amido e 
pobre, como a dos sertões brasileiros de áreas carentes, conduz à desnutrição, com 
queda de resistência às infecções, aumento da morbidade e da mortalidade". 

Consumo de Proteína Animal 
Por intermédio de observações na aldeia (Leeuwenberg, 1991/1993), foi 

estimado que a principal fonte de proteína animal para os Xavante de Pimentel 
Barbosa é a caça. com um percentual de 85-90%. A carne bovina é raramente 
consumida, e a maioria das casas cria galinhas que são consum.idas durante a 
escassez de caça. Outras proteínas animais provêm dos peixes, tartarugas e ovos de 
tartarugas. 

Os cervídeos e os tayassuínes (porco-do-mato, queixada) são os que 
representam as maiores fontes protéicas, seguidos pelos tamanduás e antas. Animais 
de menor porte, como tatus, paca, cutia e roedores, não têm importância alimentar 
significativa em Pimentel Barbosa como os animais maiores (acima citados), mas em 
outras reservas Xavante em que há escassez de queixadas, antas, cervos e 
tamanduás, os animais de menor porte junto com as aves, peixes e outros pequenos 
animais representam uma das principais fontes de proteína animal. 

- 
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r: Biomassa por grupo durante 33 meses 
1991-1993 !Reserva Pimentel Barbosa) 
Cervidae tcervos) 28.81% 
Taniridae (antas) 18.05'ln 
Tayassuidae 30,27% 

[queixada e porco-do-mato) 

Myrmecophagidae 18.65% 
(tamanduás) 

. Dasvpodidae (tatus l 2.39".', 
outros 1.84% 
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De acordo com Leeuwenberg ( 1992/199 3: 19): 

"No total os Xavante consumiram, incluídos os tatus e roedores menores - 
durante três períodos iguais de nove meses cada, 409 espécimes em 1991 com peso 
líquido de 8.872kg; 362 espécimes com o peso líquido de 8.307kg em 1992; e 656 
espécimes com o peso líquido de 15.886kg em 1993. Se considerarmos que a 
necessidade de carne para crianças até 15 anos é em média 50% do adulto, o 
consumo diário por adulto Xavante seria 154, 144 e 255 gramas respectivamente 
em 1991, 1992 e 1993. Se o peso médio do adulto Xavante é 70kg, o consumo por 
quilo de peso do corpo por consumidor por dia seria 2,20, 2,06 e 3,64 nos três anos. 
Muhiz Calouro et al. ( 1990) encontraram valores quase equivalentes - 2. 75 gramas 
- para uma comunidade de seringueiros na região amazônica brasileira. De acordo 
com Smith (1976), o conteúdo médio de proteínas na carne de caça é 20%. O 
consumo protéico líquido por quilo de peso de corpo fica assim 0,44 em 1991, 0,41 
em 1992 e 0,73 gramas em 1993. O critério divulgado pelo WHO é 0,70 gramas 
(Smith, 1976). Podemos concluir que, em termos de proteína animal, os Xavante 
tiveram um consumo bem abaixo do valor mínimo em 1991 e 1992 e normal em 
1993. No entanto, o padrão de consumo de proteína animal é altamente irregular: 
em alguns dias os Xavante comem bastante carne, enquanto que em muitos outros 
passam sem carne alguma. Juntamente com o abandono dos costumes alimentares 
tradicionais, resultando em consumo demasiado de arroz e mandioca, a 
irregularidade do consumo de carne pode enfraquecer a população Xavante". 

De acordo com Leeuwenberg (1990/1993:19), se as práticas atuais de caça 
permanecerem, alguns animais desaparecerão e existirá uma séria ameaça de 
subnutrição devido à falta de proteína animal, principalmente no que diz respeito às 
crianças. A dependência Xavante da carne de animais silvestres na Aldeia Pimentel 
Barbosa é grande, pois apenas ocasionalmente os índios comem carne de galinha e 
gado. A pecuária, imposta aos Xavante durante e após o contato {pelo SPI e Funai), 
não faz parte de seu modo de subsistência, haia vista o reduzido rebanho que 
possuem nas reservas. Segundo Leeuwenberg (idem), para proteger alguns animais 
de caça do desaparecimento (por causa da pressão de caça), uma alternativa seria a 
pesca e a captura da tartaruga e de seus ovos nas praias do Rio das Mortes. 
Atualmente os últimos ocupam 10-15% da alimentação Xavante. 

Esta subnutrição das crianças já ocorre em outras reservas, onde a proteína 
proveniente de animais de caça é reduzida, o que faz com que a população indígena 
se utilize em maior escala de outras fontes de proteína animal existentes, como as 
aves, peixes, tartarugas e seus ovos. Mesmo porque a produção agrícola, sujeita a 
variações sazonais, não consegue preencher a demanda total de alimentos das 
populações. Este fato pode ser exemplificado pela entrada de grupos de caçadores 
Xavante no território Bororo do Meruri (comunicação pessoal de Serpa, 1997), à 
procura de animais de caça, que estão escasseando na Reserva São Marcos. 
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7.2 

Verifiquei nos meses do final da seca (setembro, outubro, novembro}, na 
Reserva São Marcos, não só uma escasssez de carne de caça, como a falta de arroz 
(produto básico da alimentação Xavante), cuios estoques tinham se esgotado. Os 
Xavante então se alimentavam por intermédio das rendas de aposentadorias e 
salários transformados em arroz, feijão, farinha de mandioca, frango, etc., 
comprados na cidade, para tentar solucionar a questão da fome. Também as 
pescarias eram mais freqüentes (até o início da estação chuvosa), a fim de conseguir 
uma alternativa às caçadas individuais, que, muitas vezes, resultavam em fracasso 
do caçador que tem que percorrer uma espaço muito maior dentro da área indígena, 
para encontrar o animal procurado. 

-· 

SAÚDE 

7.2.1 Condições Gerais de Atendimento à População Xavante 
Apesar do esforço heróico de alguns funcionários das adminstrações regionais 

de Barra do Garças {reservas São Marcos, Sangradouro e Mal. Rondon) e de Nova 
Xavantina (reservas Areões, Pimentel Barbosa-e Parabubure) da Funai, da ONG 
(DV\-Documcntação Indigenista Ambiental de Nova Xavantina -MT) e dos 
missionários salesianos. a situação atual de saúde dos índios é bem precária. A 
maioria dos funcionários da área de saúde da Funai não tem formação específica ou 
curso superior, e o atendimento médico-ambulatorial dos índios tem como 
referência as casas de saúde das cidades de Barra do Garças e de Nova Xavantina, 
sendo que os casos graves são enviados a hospitais da rede pública (SUS) e municipal 
deBarra do Garça·s, Nova Xavantina, Agua Boa, Canarana e Carnpinapólis. Mas a 
assistência é precária nestes hospitais, com carência de equipamentos e especialistas, 
obrigando a remoção de pacientes em estado grave para Goiânia, Brasília e também 
ao Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo. 

Os postos de enfermagem, quando existentes nas aldeias, não dispõem de 
muitos remédios e recursos humanos especializados, pois, na grande maioria das 
aldeias, são os monitores indígenas de saúde (sem preparo adequado) que cuidam 
das afecções e distúrbios de saúde da população, sem o recebimento de qualquer 
remuneração (à exceção de alguns poucos monitores de saúde -contratados pela 
Funai). Com alguma freqüência (dependendo das condições de transporte 
disponíveis), a Funai envia uma equipe volante de saúde para ficar alguns dias nas 
aldeias, durante programa, de imunização (que teve, ultimamente, o apoio de 
viaturas e financiamento do PNUD/Prodeagro/MT) e atendimentos de rotina à 
população. A dificuldade de transporte próprio das equipes de saúde das ADRs, que, 
contam hoie apenas com o carro de apoio da Prodeagro ou veículos cedidos pela 
FNS (por prazo determinado), tem colocado sérios obstáculos e prejuízos aos 
atendimentos in loco da população das aldeias. 

Verifica-se ainda a falta de um sistema informatizado de dados nas 
administrações regionais sobre os pacientes de todas as aldeias (que já têm 
prontuários nas administrações regionais), para tornar disponível e agilizar as 
informações sobre doenças e outros dados de saúde da população Xavante. 

wi 
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7.2.2 Serviços de Saúde 

7.2.2.1 Reservas - Sangradouro; São Marcos (Alto Rio das Mortes) Marechal 
Rondon (rios Batovi e Paranatinga) 

_ No ano de 1995, a casa de Saúde da Adrninstração Regional de Barra do Garças 
(funai), conforme relatório anual de saúde (ADR-Barra do Garças/MT, 1995), estava 
em reformas, e os serviços de atendimento médico e de enfermagem funcionaram 
precáriamente nas dependências de uma casa residencial. A Fundação Nacional de 
Saúde · (FNS), o Prodeagro e a funai financiaram as viagens de imunização, que· 
foram executadas pela equipe de sáude da Administração local. Um técnico de 
laboratório e uma enfermeira estiveram trabalhando durante três meses 
(out/nov/dez) na casa através de financiamento do PNUD/Prodeagro. Houve 
também uma boa parceria com o conselho local de saúde, embora não tenha sido 
alcançado o necessário. Mas estas parcerias deverão ser mantidas e ampliadas. 

Em 1995, foram registrados pela ADR/Funai (Barra do Garças - MT) 
aproximadamente 50 óbitos de índios Xavante. Em comparação a anos anteriores, a 
adminstração não sabe dizer "se houve queda ou aumento de mortalidade no ano de 
95 ou ~e talvez apenas tenha houve melhoras no sistema de registro". Muitos dos 
óbitos ocorreram nas aldeias, alguns em Goiânia, na rede hospitalar que atende a 
cidade, de Barra do Garças e nos hospitais próximos aos aldeamentos, em outras 
cidades do Mato Grosso. Segundo a adrnininstração, de acordo com os óbitos 
ocorridos nas aldeias com o número de crianças doentes encaminhados à casa de 
saúde da Funai as áreas que necessitam de melhor assistência são aquelas ligadas ao 
Parque Indígena Namuncurá (aldeias Namuncurá, São Luís, N. Sra. Auxiliadora, São 
José, N. Sra. Aparecida, Santíssima Trindade e Cristo Rei) e ao P. J. São Marcos 
(aldeias São Marcos; Sagrada Família e Nova Jerusalém) se comparadas a outras 
áreas evidenciam o seguinte: 

- Grande contingente populacional; 

- melhor acesso e maior proximidade com a Administração Regional e Central da 
Funai; 

- mobilidade migratória semanal/ diária; 

- presença da missão e educação salesiana: 

- expressivo número de aposentados e outros com vínculos remunerados 

Entre as principais causas de mortes dos xavante do Alto Rio das Mortes 
(reservas Sangradouro e São Marcos) estão a pneumonia e a desidratação. A 
mortalidade infantil de crianças menores de um ano de idade em 1995 atingiu os 
46%, e a de crianças de um a quatro anos de idade, os 34%. Assim, do total de 50 
óbitos registrados (1995- ADR/Barra do Garças), 80% eram de crianças de zero a 
quatro anos de idade, isto é, de um total de 112 crianças que nasceram, 25 delas 
(46%) não atingiram sequer um ano de idade. Outras 17 (34%) crianças não 
completaram quatro anos de idade. Esta alta taxa de mortalidade infantil {22%), 
registrada pela ADR de Barra do Garças, reflete a deficiência alimentar protéica dos 
Xavante, principalmente das crianças que, assim, ficam mais sujeitas a infecções das 
vias respiratórias, desnutrições e desidratações (acompanhadas de vômitos e 
diarréias) e outras doenças que podem levá-las à morte. Também foram registrados 
cinco óbitos tendo como causa a tuberculose. 
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QUADRO 7 .2.2.1. 1 - MORTALIDADE POR CAUSA, DE ACORDO COM 
SEXO E IDADE DOS XAVANTE (1995) 

R. Sangradouro 
R. São Marcos SEXO IDADE (anos) 

R. Mal. Rondon 
Causas de óbitos [\ 1 1 n.r T '!n < 1 1-4 5-19 20-4Q > n.r 

50 
Desidratacão 2. .l :\ 10 2 2. 1 - - - 
Pneumonia .! 3 :i 10 l 3 l - - - 
Septicemia 1 1 3 6 1 1 - 1 - - 
Tuberculo~ 1 - 1 2 - - 1 - - - 

Insuficiência renal 1 - 1 2 - - - 1 - - 
Insuficiência . 1 1 2 1 - - - - - 
Resciratõria 

Problemas rardtaros 1 - 1 2 - - 1 - - - 
Bronquiolite l - 1 2 - - - - - 1 

Acidente ofídico 1 - 1 2 - - - 1 - - 
Outros 1 l 17 1 31 62 20 - 11 - - - - 
Total '.?.\ 2t, 1 50 100 46% 34% 8'\, 6<ló - 6!!,, 

Fonte: Relatório Anual de Saúde - t\[)K I unai - Barra do Garças ( 1995) 

n. r. - não registrado 

Obs: Nesta tabela foram incluídos 1•~ óbitos das aldeias: Batovi (1 J; Parabubure (1 ); Nova xavantína (2); São João Batista ( 1 ); 
Santana (1) e Agua Branca (1 ), que não pertencem à jurisdição dos Pints) São Marcos; Narnuncurã: Sangradouro e Mal. Rondon. 

Segundo a ADR/Funai - Barra do Garças (1995), as causas dos óbitos estão 
diretamente relacionadas com o atual quadro de morbidade, fazendo-se necessárias, 
a curto prazo, ações mais objetivas em saneamento básico, prevenção e educação em 
saúde. E surpreendentemente, ao contrário das outras áreas que têm maior apoio da 
ADR/Barra do Garças (MT), a Reserva Marechal Rondon apresentou baixa taxa de 
mortalidade, o que, segundo análise do relatório (1995), pode ter algo a ver com as 
condições de vida , consideradas melhores em termos de produção agrícola, coleta e 
caça. Além disso, esta é uma área de difícil acesso e com baixa mobilidade 
socioes pacial, · 

Deste modo, nota-se que as áreas Xavante de Sangradouro e São Marcos, que 
têm contingentes populacionais significativos em territórios limitados, escassez de 
caça, coleta (produção agrícola limitada) e contato constante com as cidades, 
apresentam um alto indíce de mortalidade, bem diferente do índice verificado na 
reserva Mal. Rondon. O chamado projeto de desenvolvimento econômico, Hidrovia 
Araguaia-Tocantins, além de aumentar os casos de doenças tropicais (malária, 
dengue, etc.) e outras, certamente vai provocar migrações para as cidades próximas 
de áreas indígenas (à procura de terras e empregos), entre múltiplas pressões sobre 
as populações indígenas, que podem aumentar ainda mais esta taxa de mortalidade. 

Em 1996, de acordo com a ADR/Barra do Garças, as principais causas de 
óbitos eram devidas a pneumonia (28%), desnutrição (10%) e enteroinfecção (8%). 
Do total de 50 óbitos, 26 crianças (52%) morreram antes de completar um ano de 
idade e 16 (32%) antes de completar quatro anos de idade. Em relação ao ano de 
1995, houve um aumento do índice de mortalidade de 4% relativo às crianças de 
zero a quatro anos de idade. Do total de 45 crianças que nasceram (1996), 26 
morreram, o que representa 5 7% mais do que o dobro da taxa de mortalidade 
infantil verificada no ano de 1995, fato agravado pela reduzida natalidade no ano 
de 1996. 
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QUADRO 7.2.2.1.2 
XAVANTE (1996) 

MORTALIDADE POR CAUSA E IDADE DOS 

r 

R. Sangradouro 
R. São Marcos Idade (Anos) 
R. Mal. Rondon 
Causas de óbitos < 1 1-4 5-19 20-49 >50 Total a;, 

Pneumonia 10 04 - - - 14 28 

Desnutrição 01 04 - - - 05 10 

Enteroinfeccão 02 02 - - - 04 8 

lnfeccão neonatal 02 - - - - 02 4 
Complicação parto 01 - - 01 - 02 4 

septícemía - - - - 01 01 2 
Racuitísmo - - 01 - - 01 2 
Desidratação - 01 - - - 01 2 

Natimorto 04 - - - - 04 8 
Acidente ofídico - - 01 - - OI 2 

Sern atestado de óbito 05 os - - - 10 20 

Outros 01 - 01 01 02 05 10 

Total 26 16 OJ 2 03 50 

52% 32% 6% 4% 6% 

r: 
r: 

r- 

r: 
r: 
r 

Fonte: Relatório Anual de Saúde - ADR/Funai - Barra do Garças ( 1996). 

Obs: Estes dados incluem um óbito de Bororo e um de Nova Xavantina 

,.. 
Por intermédio dos quadros de atendimento médico-ambulatorial da ADR/ 

Barra do Garças (Funai) que apresenta as consultas realizadas na Casa de Saúde do 
índio nos anos de 1995 e 1996, percebem-se os principais problemas que afetam a 
saúde dos índios: gastrointestinais, respiratórios, dermatológicos e ultimamente 
casos de diabetes do tipo 2 e malária, dentre outros. 

r- 
r 

QUADRO 7.2.2.1.3 - CONSULTAS MÉDICAS POR TIPOS DE AFECÇÕES 
(1995) 

r- 

Consultas JA:-.: FEV MAR ABR Mt\l JUI'\ JUL AGO SET OUT :'\OV DEZ total 
Gastrointestinais 1i 21 30 22 16 16 12 33 62 25 30 27 311 
Resníratórías 12 20 57 20 25 24 22 19 31 'll 2.1 32 304 

Derrnatoloaicas 06 05 07 04 07 05 11 02 06 04 04 06 67 
Oftalmojógicas 02 00 01 02 02 03 02 01 02 02 02 02 21 
Desnutrição 02 00 00 00 01 02 01 00 00 00 01 00 07 
Neurolõgícas 02 01 01 01 02 02 03 01 00 02 01 03 19 

Imunológicas 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 

Trauma 07 10 07 07 09 03 OB 09 13 17 14 07 111 

ORL 01 02 05 04 03 01 00 00 02 02 03 03 26 

Diabetes do tipo 01 03 05 02 01 00 00 00 00 00 00 00 12 
2 

Revisão 02 01 00 00 02 01 04 02 01 00 01 02 16 
Pré-natal 04 01 05 02 05 02 02 04 02 04 05 02 38 

Outros 15 13 18 10 13 12 27 04 17 09 07 12 157 

Malária 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 
TOTAL 71 77 136 74 87 71 92 75 136 86 89 101 1095 

Fonte: Relatório Anual de Saúde - ADR/Funai - Barra do Garças (1995). 
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QUADRO 7.2.2.1.4 - CONSULTAS MÉDICAS POR TIPOS DE AFECÇÕES 
(1996) 

Consultas JA.'\ FEV MAR ABR MAi JU:\ JUL AGO SET OUT :'\OV DEZ total 
Respiratórias 33 27 29 83 68 1 f, 44 51 43 123 41 27 585 

Castrointestinais 44 26 26 34 18 19 21 42 31 J4 44 44 383 

Otorinolar. 04 05 05 04 07 05 04 07 os 04 01 02 .53 
Dermatolóaicas 11 13 20 25 13 11 16 18 08 11'> 18 12 181 

Endocrinol. 07 07 os 04 07 03 03 oq 03 00 04 03 55 
Urologia 04 03 04 05 02 03 00 05 07 02 01 04 4-0 

Ortopedia 09 05 05 12 06 03 05 04 04 00 0() 09 80 

Reuma toloc. 1 07 08 03 07 Oó 07 10 06 11 04 10 03 82 

obstetrícia 04 07 12 12 09 07 14 11 06 08 06 04 100 

Ginecologia 00 00 oa 05 03 01 03 01 02 01 04 00 22 
Clinica l4 03 05 23 05 03 05 07 02 01 04 Oó 78 

DST 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 

Oftamolócicas Oó 01 04 09 05 03 02 01 02 02 05 03 43 
ll:eurológicas 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 01 03 

Outros 15 55 28 00 23 24 27 23 22 20 21 27 28.5 
TOTAL 158 161 148 223 172 103 154 187 146 224 170 145 1.991 

- 
- 
- 

Fonte: Relatório Anual de Saúde- ADR/Funai- Barra do Garças (1996). 

Problemas de doenças crônicas, como a tuberculose e a malária (Malária vivax) 
são fatores preocupantes na região da Reserva São Marcos pois exigem tratamentos 
demorados a base de remédios que, ora são conseguidos pelos índios, ora não, o que 
afeta muito o tratamento destas patologias, principalmente a tuberculose. Segundo 
comunicação pessoal da enfermeira Sandra Agustíni da ADR/Barra do Garças o 
diabetes do tipo 2 tem se configurado em outro grave problema (que pôde ser 
constatado anteriormente até pelo número de consultas feitas em 1995) que, do 
mesmo modo que a tuberculose, exige um tratamento a longo prazo. 

QUADRO 7.2.2.1.5 - CASOS DE MALÁRIA E TUBERCULOSE NA RESERVA 
SÃO MARCOS {1995) 

Irxidência de M f total < 1 1-4 5-19 20-49 >50 
Tuberculose e 
Malária -1 99 5 
Tuberculose 07 01 08 01 02 01 02 
Pulmonar 01 

01 
Malária 02 03 05 - - 04 - 01 
TOTAL 09 04 13 01 02 04 01 05 

Fonte: Relatório Anual de Saúde - ADR/funai - Barra do Garças (1995). 

7.2.2.2 Reservas: Pimentel Barbosa (Baixo Rio das Mortes) Areões (Baixo Rio 
das Mortes) Parabubure (rios Couto de Magalhães e Kuluene) 

De acordo com a Administração Regional de Nova Xavantina (Funai), um dos 
· principais problemas do setor de saúde, que é o mesmo da Administração Regional 
de Barra do Garças, é a falta de pessoal qualificado (nível superior) que conta apenas 
com quatro atendentes de enfermagem na Casa de Saúde (Nova Xavantina - MT) e 
seis nas aldeias, sendo que apenas dois do total são não índios. Há um risco também 
da perda de funcionários contratados pelo PNUD/Prodeagro/MT (com uma médica, 
uma enfermeira e uma laboratorista), cujo convênio não foi ainda renovado. Outro 
convênio da Funai com a ONG - DIA (Documentação Indigenista .Ambiental) 
contratou 09 auxiliares de saúde para prestarem serviço nas aldeias. Porém, há falta 

- 
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de funcionários especializados e recursos materiais que pode transformar em 
calamitosa a situação já preocupante da saúde Xavante, sob responsabilidade 
também de pessoas sem instrução superior da ADR de Nova Xavantina. 

As aldeias das reservas Pimentel Barbosa, Areões e Parabubure possuem 
agentes indígenas de saúde (em número superior a 30), que auxiliam no programa 
de assistência primária à população, como também ocorre no restante das reservas 
indígenas Xavante. No entanto, é necessário urgentemente capacitar estes recursos 
humanos a fim de instruí-los no monitoramento e pronto-socorro de algumas 
enfermidades verificadas nas aldeias. Algumas etapas do processo de 
aperfeiçoamento destes monitores já foi concretizada com a ajuda da Fundação 
Nacional de Saúde, mas faltaram recursos para outras etapas. Segundo a 
adminstração de Nova Xavantina, foram estabelecidas farmácias básicas para os 
agentes, a fim de evitar excesso de medicamentação ministrada, embora faltem, 
mesmo, os itens mínimos. A falta de remuneração destes agentes, problema 
também apontado na ADR/Barra do Garças, também funciona como fator de 
desmotivação dos índios que dedicam a esta atividade um largo período de tempo e 
trabalho nas aldeias, durante o qual poderiam estar desempenhando atividades de 
subsistência para o seu próprio grupo doméstico. 

De acordo com o relatório de atividades da Administração Regional de Nova 
Xavantina/ Funai (1996), os dados de 1995 demonstram que as doenças que mais 
atingem a população das reservas de Pimentel Barbosa, Areões e Parabubure são de 
origem infecto-parasitárias, as quais se estabelecem, em alguns casos, em mais de 
50% da população. As doenças das vias respiratórias constituem a segunda principal 
causa de agravo à saúde As crianças (de um a quatro anos) são atingidas mais 
facilmente por estas afecções, As doenças da musculatura atingem principalmente a 
população com idade superior a 50 anos. Já as doenças de pele atingem 
principalmente as crianças. O desenvolvimento de tuberculose é um fator 
preocupante pois existem 60 casos notificados. 

Como pode ser verificado (abaixo), as doenças que mais matam os índios 
Xavante também na área da administração de Nova Xavantina são a pneumonia, a 
desidratação, a desnutrição e, dado surpreendente, o acidente automobilístico. E o 
índice de mortalidade na faixa etária de crianças com menos de um ano é altíssimo 
(36, 7%), assim como naquelas de um a quatro anos de idade - 40,8%. Do total de 
128 crianças que nasceram no ano de 1996 das reservas Pimentel, Areões e 
Parabubure, 18 crianças morreram, o que representa urna taxa de mortalidade 
infantil de 28,6% no ano de 96. 

r: 
r 
r, 

,...._ 

r: 

r 
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- QUADRO 7.2.2.2.1 - MORTALIDADE XA.VANTE POR DOENÇAS (1996) 
li . Pimentel Barbosa 

li. Arcões total % 
R. Parnbubure 
Caus.i-, d,· obiros 
Pncurnopatia 08 16.3% 
Dcvidrutução 06 12.29,, 
lk,n ut rição 01 2% 

Hidrocefalia 01 2% 
1 raumati~m,1 craniano 01 2% 
Acidente outornobilístico 02 4% 

Desronbecida 30 61W, 

'l otal 4Q 1009.', 

Fontc:ADR ,\:ova Xuvantina (Funai/1996, abaixo, idem). 

QUADRO 7 .2.2.2.2 
(1996) 

MORTALIDADE GERAL XAVANTE POR IDADE 

ll. Prme nt el Uarbosa 
li. Ar eões total % 

R. l'arabubure 
Idade total % 

;>;t'(matal 01 2.04% 
Menor uue 01 ano 18 36.7% - 01 a 04 anos 20 40.8% 

.'ia o anos o 09.i 
lo a 14 anos 02 4.08% 
1.~ a 19 anos 02 4,08% 

101 ílestanteJ 
20 ~ 24 anos o 0% 

2.'i u 29 anos o 0% 
30 .i .19 anos o 0% . 
40 u 49 anos 01 2,04'.lo 
~O a ~9 anos o 0% ' 

60 a 69 anos 04 8,16% 
Ma1~ de 70 anos 01 2,04% 

TOTAL 49 100% - 7.2.3 Alcoolismo 

O consumo de bebidas alcoólicas principalmente por alguns índios Xavante de 
Areões, Parabubure, Pimentel Barbosa e de algumas outras aldeias espalhadas pelas 
reservas é um fator desagregador da organização social indígena, que é severamente 
reprovado pela comunidade Xavante, Este problema deveria ser tratado como uma 
doença trazida após o contato, pois não existe qualquer bebida fermentada 
elaborada pelos índios, isto é, nenhum tipo de bebida alcoólica ou fermentada é 
parte integrante de rituais e cerimônias Xavante. Assim, o hábito de beber e se 
embriagar é adquirido no contato com os não-índios e está ligado, sem dúvida 
alguma, às pressões e fortes preconceitos sofridos pelos índios no contato com a 
população das cidades. Os casos de alcoolismo exigem não somente tratamentos 
ernergenciais de desintoxicação, como um acompanhamento de assistentes sociais, 
psicológos e antropólogos que lidem com a questão social e emocional do cotidiano 
vivido pelos índios. 
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7.2.5 
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Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids 
Nos relatórios de saúde das administrações regionais de Barra do Garças e de 

Nova Xavantina (MT), de 1995 e 1996 não se encontram dados de saúde a respeito 
de doenças sexualmente transmissíveis, à exceção de uma consulta (DST, vide 
Tabela 7.2.1.1 D) registrada em dezembro de 1996 pela seção de Saúde da 
Administração Regional de Barra do Garças (MT). Somente fui informado pelo 
pessoal responsável da área de saúde da ADR/ Barra do Garças que a Funai está 
implementando um programa educativo de prevenção à Aids, já que existem muitos 
jovens {adolescentes e rapazes) que estudam na cidade, índios que trabalham na 
Funai ou circulam pela cidade e existe a possibilidade do contato sexual com 
prostitutas das cidades. 

Há extrema urgência na coleta de dados junto às populações Xavante sobre a 
Aids pois há um forte risco de contaminação de grande parte da população de uma 
aldeia, uma. vez que as relações sexuais podem extrapolar o âmbito dos grupos 
domésticos. Também é necessário que se trate da questão sexual em sala de aula, 
nas escolas indígenas, a fim de melhor informar a população masculina da aldeia 
que está em contato maior com a população de não-índios. 

Habitação, Oualídade de Agua, Resíduos Orgânicos e Inorgânicos 
Uma das características principais das aldeias Xavante é sua construção no 

campo do cerrado, em forma circular ou de ferradura a uma distância bem próxima 
da mata, onde são feitas as roças. As aldeias (cf. Giaccaria e Heide, 1972:54) são 
encontradas sempre às margens de um curso d'água bastante grande e, quando 
possível, na confluência deste com outro menor. Atualmente não são construídas 
mais as casas tradicionais Xavante de plantas circulares com coberturas de palha de 
buriti (cf. Giaccaria e Heide, 1972 e Lopes da Silva, 1983), mas as de plantas 
retangulares que utilizam madeiras como o baru, o jatobá e a aroeira para a 
sustentação e os bambus e palha para as coberturas. Em algumas reservas e nas 
imediações de algumas aldeias já não se encontram locais onde se possam achar 
palha para a cobertura do telhado e das laterais da casa. Algumas vezes a palha é 
encontrada a quilômetros de distância, o que dificulta sobremaneira o transporte da 
mesma, que deve ser feito por intermédio de um caminhão. 

Em algumas aldeias da região do Kuluene encontram-se construções de pau-a 
pique ou adobe herdadas dos regionais ou construídas pelos índios. Na aldeia Caçula 
da Reserva Pimentel Barbosa, os índios já estão usando Jonas de plástico, tapumes de 
madeira e folhas de latão para o acabamento das casas. Na Reserva Sangradouro 
existem casas de planta circular, chão e paredes de cimento com telhado feito de 
madeira e palha. O chão de cimento tem a desvantagem de não absorver o material 
orgânico de fezes e urina de crianças muito pequenas, que ainda vão ser educadas a 
realizar as necessidades longe das casas. Estas casas de adobe ou de alvenaria e sem 
acabamento, embora mais duráveis que as de palha, têm sérias perdas em termos de 
condições de saúde e higiene em relação às antigas casas tradicionais dos Xavante. 

A qualidade da água consumida nas aldeias Xavante é péssima, uma vez que é 
coletada em córregos que recebem descarga de materiaJ orgânico do gado (nas 
pastagens), sabão (na lavagem de roupa e utensílios de cozinha), materiais 
industrializados tóxicos como pilhas que são jogadas na água pelas crianças, latas, 
pedaços de ferro, agrotóxicos das fazendas próximas, etc.. Embora existam outros 
córregos mais distantes e não tão contaminados que são procurados pelos Xavante, 
não existe tratamento algum desta água que é coletada em baldes e garrafas 
plásticas e então levadas pelas mulheres, homens e crianças para as casas. Apesar 
das orientações de agentes de saúde da Funai quanto ao tratamento das águas e 
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algumas experiências com poços e caixas de água com encanamentos que distribuem 
água pela aldeia (com cmpoçarnento de água retirada das torneiras e a conseqüente 
criação de vetores de doenças), os Xavante sempre coletam a maior parte da água 
consumida nos córregos e rios, mesmo porque a manutenção e limpeza do sistema 
de captação e transporte de água é quase inexistente. Além do que a água corrente 
(cf. visto anteriormente) tem um forte significado simbólico dentro da cultura 
Xavante. 

A proximidade das áreas de defecação dos índios em relação ao rio e os lixos 
jogados nos terrenos das aldeias também faz com que as águas na época da cheias 
(estação das chuvas) tenham sua qualidade altamente comprometida, o que 
aumenta significativamente os focos de contaminação de doenças, principalmente as 
gastroinstestinais (cf, relatório anual de saúde da ADR/Barra do Garças 
Funai/1996). 

Antes da diminuição dos territórios Xavante, havia excursões de caça e coleta 
com acampamentos renovados a cada dia e aldeias novas a cada dois anos. Após o 
contato, houve uma limitação territorial, maior densidade demográfica, um 
processo de sedentar ização em aldeias, falta de alimentos do cerrado e queda do 
nível geral de higiene. 

7.3 EDUCAÇÃO 

7.3.1 Serviços da Funai e dos Municípios 
As primeiras escolas feitas em aldeias Xavante foram realizadas nas áreas das 

missões salesianas, onde tiveram formação de 1° grau, boa parte dos atuais 
professores indígenas das reservas São Marcos e Sangradouro, os quais 
complementaram, em alguns casos, suas formações nas escolas da cidade de Barra 
do Garças (MT). Logo após o contato, os índios também começaram a pensar na 
educação escolar formal dentro e fora das aldeias, diante da necessidade de angariar 
informações estratégicas junto à sociedade envolvente e protegerem seus direitos, 
Assim, na década de 60 alguns anciões da reserva Pimentel Barbosa resolveram 
enviar alguns jovens para a casa de famílias amigas em Ribeirão Preto (SP) e outras 
cidades brasileiras, a fim de que estes voltassem com o domínio da língua 
portuguesa e outras informações para a proteção das terras e outros direitos sociais 
do povo Xavante ante o cerco iminente da sociedade nacional envolvente, que se 
apresentava durante e após a época de contato. 

Muitos destes jovens enviados (de Pimentel Barbosa e outras reservas 
Xavante) às cidades para estudar em escolas agrícolas, estaduais ou municipais já 
alcançaram a faixa etária dos 30 anos e têm grande domínio da língua portuguesa e 
outras informações básicas para elaboração de planos de desenvolvimento 
econômico e de apoio às tradições da cultura Xavante, em parceria com 
organizações não-governamentais e outras agências, fundamentais para 
sobrevivência e o futuro do povo Xavante. 

Quanto à educação escolar dentro das aldeias, alguns índios de locais não 
ligados às missões salesianas inciaram em escolhas de palha, principalmente na 
década de 70, o ensino da língua portuguesa, matemática e outras matérias do 
currículo de escolas de não-índios às crianças da aldeia. E nas missões salesianas os 
índios já estão lecionando. Depois foram construídas escolas estaduais de alvenaria 
ligadas aos postos indígenas em algumas aldeias, como, por exemplo, na Aldeia 
Narnuncurá {da Reserva São Marcos) e na Aldeia São Marcos {ligada à Missão 
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Salesiana). as quais recentemente estão sendo administradas financeiramente pelos 
municípios ou estado em que estão localizadas as reservas. · 

Recentemente, com recursos do FNDE/MEC, prefeituras municipais e da Funai 
foram construídas em alvenaria outras escolas indígenas e algumas foram 
reformadas em grande número das aldeias das reservas Xavante, embora ainda haja 
uma deficiência ainda muito grande de construções de escolas em aldeias, nas quais 
as aulas são dadas em instalações precárias e inadequadas. Mesmo nas escolas de 
alvenaria ainda faltam instalações hidráulicas adequadas para a manutenção e 
limpeza. Registra-se inclusive a falta de mobiliário. 

As prefeituras municipais de Barra do Garças (Reserva São Marcos), General. 
Gomes Carneiro, Poxoréo, Novo São Joaquim (Reserva Sangradouro), Paranatinga 
(Reserva Mal. Rondon); Água Boa (Reserva Areões), Campinapólis (Reserva 
Parabubure), Canarana (Aldeia Agua Branca) e Nova Xavantina (Reserva Pimentel 
Barbosa) devem contratar temporariamente ou por intermédio de concurso 
professores índios. 5-egundo a Administração Regional de Nova Xavantina (Funai/ 
1997), existem 33 professores e 19 suplentes indígenas contratados pelas prefeituras 
de Água Boa, Campinapólis e Canarana para lecionar em algumas aldeias das 
reservas Areões, Parabubure e Pimentel Barbosa, mas ainda falta a contratação de 
professores para outras aldeias. Na região de Barra do Garças (MT), segundo 
informações da assistente Lídia da Funai (ADR/ Barra do Garças-MT), existem 14 
professores contratados pela Prefeitura de Barrra do Garças para lecionarem na 
Reserva São Marcos (PIN Narnuncurá) e cinco contratados pela Funai. Em Poxoréo, 
foram contratados dois professores indígenas da reserva Sangradouro. As 
prefeituras têm a responsabilidade de fornecer merenda escolar às aldeias, mas 
muitas vezes estas não chegam ao seu destino ou chegam já estragadas. Esta 
situação tem criado sérios atritos entre os índios e as prefeituras municipais que 
gerenciam os verbas municipais e, juntamente com a Funai, administram o 
orçamento do governo federal para a educação municipal indígena. 

De acordo com a Administração Regional de Nova Xavantina (Funai), são 
mantidos nas cidades de Nova Xavantina e Campinapólis 36 estudantes indígenas - 
32 no 1° grau (4ª a 8ª séries) e 4 no 2° grau - por intermédio de financiamento de 
transporte (vale-transporte e aquisição de bicicletas), alimentação, hospedagem, 
material escolar, roupas e passagens. Estes gastos se justificam em função da 
necessidade de se dar continuidade aos estudos iniciados nas aldeias (com escolas que 
vão somente à 4ª série do 1 ° grau) e da total falta de condições dos índios materem 
se por si próprios. 

Entretanto, para a realização de uma educação escolar indígena diferenciada 
são necessários cursos de capacitação de professores indígenas, para atender a 
demanda Xavante de uma escola de qualidade, material didático especifico, 
pesquisas, currículos próprios e diferenciados nas escolas das aldeias e problemas de 
continuidade dos estudos (ao nível de 2º grau e universitário). Um das ações oficiais 
de capacitação está prevista no Projeto Tucum (Programa de Formação de 
Professores índios para o Magistério), resultado da parceria entre a Funai, a 
Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, as prefeituras municipais de 
Campinapólis e Agua Boa e CAIEMT (Coordenadoria de Assuntos Indígenas do Mato 
Grosso), com a participação de universidades, missões e ONGs e duração prevista até 
o ano de 1999. Do programa participam 50 professores das aldeias jurisdicionadas à 
ADR de Nova Xavantina e de Barra do Garças. Já no município de Canarana, 
segundo a ADR de Nova Xavantina (Funai), os professores estão inseridos em outro 
projeto de capacitação da Secretaria de Educação, chamado Projeto Geração. Mas o 
Projeto Tucum tem mostrado suas deficiências, pois não possui uma assessoria 
antropológica e lingüística específica para os Xavante, dentre outros problemas . 

r> 
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7 .3.2 Ações e Projetos Relativos à Educação (Não-Governamentais) 
A educação escolar indígena "diferenciada" de fato deve ter em seu currículo as 

espeficidades dos conhecimentos indígenas sobre a natureza e sobre setores da 
cultura, a fim de atender a demanda indígena pelo registro da tradições orais 
Xavante. Deste modo, são necessárias ações básicas de pesquisa de fontes indígenas a 
serem utilizadas nas salas de aula, algumas das quais já realizadas pelos 
missionários salesianos. 

Assim, verificando a carência de estudos sobre o conhecimento Xavante da 
natureza, foi por intermédio de pesquisas de campo antropológicas que, junto à 
Aldeia Namuncurá (Reserva São Marcos), o mestre em Antropologia Social Eduardo 
Carrara, do Grupo Mari de Educação Indígena (Depto. de Antropologia/USP), 
descreveu e interpretou a sistemática Xavante de classificação da avifauna, a qua1 já 
está registrada em uma dissertação de mestrado ( 1997) apresentada ao 
Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Este trabalho vai ser 
transformado em um livro de "etno-ornitologia" Xavante (material de ensino) a ser 
utilizado pelos professores indígenas em sala de aula, a fim de transmitirem os 
conhecimentos Xavante sobre as aves e compará-los ao conhecimento desenvolvido 
pela Biologia. Possivelmente o Grupo Mari de Educação Indígena da USP estará 
estudando a realização de um curso de capacitação de professores indígenas 
Xavante, a fim de contribuir ainda mais com a formação de recursos humahos e a 
melhoria da educação escolar indígena. 

Outro proieto não-governamental na área de educação está sendo desenvolvido 
pela Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso - Cáceres) em parceria com a 
Unicef, na pesquisa de material "etno-histórico" e lingüístico junto à Reserva 
Pimentel Barbosa, tendo como base a Aldeia Pimentel Barbosa. O interesse também é 
auxiliar os professores índios a tratarem de temas da cultra Xavante através do 
registro de sua próprias histórias e do aprendizado escrito da língua nas escolas. 
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CAPITULO IV - KARJ\JA 

1 NOME 
r 
r: 

São conhecidos como Karajá pelo menos desde o início do século XIX. "Karajá", 
também grafado como "Carajá" ou "Carayá", é um termo tupi-guarani, utilizado 
pelos paulistas para designar o grupo, nas primeiras penetrações na região, nos 
séculos XVII e XVIII. 

r: Para se aurodesignarem, os Karajá utilizam-se da primeira pessoa do plural, 
iny ou ínyboho ("nós", "a gente"). Os Javaé, cuja língua é uma variação dialetal do 
Karajá, utilizam-se do mesmo termo. Referem-se a eles mesmos, quando o 
interlocutor não pertence ao grupo, como "Karajá". 

"Karajá" designa, também, uma família lingüística do tronco Macro- Jê. A ela 
se ligam os três dialetos utilizados pelos três grupos de língua Karajá: Javaé, Karaiá 
do Norte e Karajá, propriamente dito. É comum confundir-se o grupo indígena 
Karajá com os falantes de um desses dialetos. Colabora nesse sentido o costume da 
popupação regional de designar os Javaé, Karajá ou Karajá do Norte simplesmente 
como "Karajá". 

Historiadores dos séculos XVlII e etnógrafos dos séculos XIX e início do XX 
utilizaram a denominação Carajahí ou Carayahf para designar os Karajá a oeste 
e/ou ao sul da Ilha do Bananal, que mantém certas particularidades no seu modo de 
vida (como um acentuado nomadismo) em relação aos demais Karajá. 

Os etnógrafos Carl von den Steinen e Paul Ehrenreich, dentre outros, referem 
se aos "Karajá do Xingu" como sendo uma "horda" desse grupo que teria se desligado 
dos demais, que ficaram no Araguaia e se instalaram no Xingu. Foi Nimuendaju 
quem esclareceu que diversos grupos indígenas do Xingu se referiam aos Gorotire e 
outros grupos Kaiapó como "Karaiá", terminando com a equivocada existência dos 
"Karajá do Xingu" (Nimuendaju : 1945, i.p. a Baldus in Ehrenreich: 1948, 27- 8). No 
século XV1 havia uma tribo homônima, que habitava o atual Estado de São Paulo, 
mas que nada tem a ver com os atuais Karajá. 

r: 

r 
r: 
r: 
r-- 

2 LOCALIZAÇÃO 

r">, 

Atualmente suas 20 a1deias e grupos locais vão desde Aruanã (GOJ até Santana 
do Araguaia {PA), ao longo de mais de 600km do rio Araguaia. Estão distribuídas 
em ambas as margens desse rio, por quatro Estados brasileiros : Mato Grosso, Pará, 
Goiás e Tocantins. 

As maiores aldeias, Santa Isabel, Fontoura, São Domingos, Macaúba e Itxalá, 
localizam-se no médio Araguaia, na altura da llha do Bananal e do Parque Indígena 
do Araguaia. O interior da Ilha do Bananal também é território tradicionalmente 
ocupado pelo grupo. Os Javaé e Karajá dividem o interior da ilha: os primeiros 
habitam tracticionalmente sua porção leste e os últimos, sua parte oeste. O Riozinho 
e seu tributário, o Córrego Jaburu, servem como divisa natural dos territórios dos 
dois grupos. Na região norte da ilha, no entanto, é comum a superposição de áreas 
utilizadas para pesca e coleta por parte de moradores de aldeias setentrionais dos 
Javaé e Karajá, podendo ser considerada uma área de ocupação comum. 
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Terra Indígena Aldeia/ 
Grupo local: 

Município: 

Diversos grupos locais vivem próximos a núcleos regionais nos estados do 
Pará, Mato Grosso. Tocantins e Goiás, principalmente nos extremos norte e sul do 
território Karaiá atual, no baixo e alto rio Araguaia. É o caso dos grupos de Aruanã, 
Luís Alves, Cocalinho, Santana do Araguaia e Barreira do Campo. 

QUADRO 2.1 - RELAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE ALDEIAS/ GRUPOS WCAIS 
KARAJÁ EM 1997. 

Parque Indígena 
do Ar aguai a: Santa Isabel 

JK 
Cachoeira 
Fontoura 
Macaúba 
São Raimundo 
Mirindiba 

Cristalândia, 
Formoso do Araguaia, 
Pium {TO) 

Terra indígena 
Karaiá de 
Aruanã I,Il,I11: Aruanã 

Cocalinho (MT) 
Aruanã (GO) 

Terra Indígena 
Karajá Santana 
do Araguaia: Santo Antônio 

Maranduba 
Santa Maria das 
Barreiras (PA) 

Terra Indígena 
Tapirapé/ Karajá: ltxalá 

Tytema 
Hãwalora 

Santa Terezinha (MT) 

Terra indígena 
São Domingos S. Domingos Luciara (MT) 

Terras Karajá 
sem providências e 
sem informações 
recentes: Luís Alves 

Mata Corá 
Cocalinho 
Barreira do Campo 
Lago Grande 

S. Miguel (GO) 
Aruanã (GO) 
B. do Garças (MT) 
Conceição do Araguaia (PA) 
S. Félix do Araguaia (MT) 

·,...., 
188 E.STUOOS 00 MEIO A."TIÓPICO - COMUl':IDAOE.S INDÍGENAS 



,,..-.. 

3 TERRITÓRIO 
r - 
r- 3.1 O TERRITÓRIO TRADICIONAL DOS KARAJA 

r: 
r: 

- 
- 

3.2 

O rio Araguaia é o habitat histórico da população Karaiá. Não se conhece outro 
local onde tenham vivido. Segundo as primeiras informações sobre o grupo, obtidas 
no início do séc. XVII, o grupo já vivia nas margens desse rio. A atual localização de 
suas-aldeias, embora restrita a parcelas do seu antigo território, dá uma idéia da 
amplitude da distribuição dos Karaiá desde o alto Araguaia, em Aruanã (GO), até 
quase seu baixo curso, em Santana do Araguaia (PA). 

A tradição oral do grupo deixa bem claro que os Karajá vieram do norte, da 
região do baixo Araguaia. Esses deslocamentos de população ocorreram 
provavelmente antes do século XVI. O primeiro dos grupos de língua Karajá a 
alcançar as imediações e interior da Ilha do Bananal foi o Javaé; só depois vieram os 
Karajá propriamente ditos, que os expulsaram para o interior e lado oriental da ilha. 

A não ser no final do século XVIII, quando uma fração do grupo se transferiu, 
por curto espaço de tempo, para os aldeamentos governamentais próximos à Serra 
Dourada, durante o período da administração pombalina, não se conhece nenhum 
outro caso de grupos Karajá que tenham vivido ou que vivam, presentemente, 
afastados das margens do Araguaia. 

Nos séculos XIX e início do XX, quando chegou-se a conhecer melhor o 
território do grupo, os Karajá viviam ao longo do Araguaia, principalmente no 
interior da Ilha do Bananal e em alguns de seus afluentes, próximos à foz no 
Araguaia. 

HISTÓRICO DO CONTATO 

3.2.1 

r 

r 

Os Karajá e a Sociedade Brasileira: do Séc. XVII ao Século XX. 

Os eventos mais significativos da história do contato dos grupos Karajá com a 
sociedade brasileira ligam-se, em grande parte, às tentativas de se implantar a 
navegação no Araguaia, e com ela lançar as bases de colonização do seu vale, 
transformando-o ao mesmo tempo no escoadouro da produção local para Belém e 
Maranhão. As duas experiências mais importantes, nesse sentido, foram feitas pela 
administração colonial rio fins do século XVIll e pela governo provincial no final do 
XIX. 

As relações entre a sociedade "branca" e Karajá iniciaram-se em princípios do 
século XVII com os reides escravagistas promovidos por paulistas nas grandes 
aldeias Karajá da Ilha do Bananal, localizadas nas imediações da atual Aldeia de 
Santa Isabel, que se prolongariam até o fim da primeira metade do século XVIII com 
o grande assalto do bandeirante Pires de Campos às aldeias Karajá, onde havia sido 
recebido amigavelmente. Até onde se sabe, os Javaé e os Karajá do Norte não foram 
atingidos, senão de forma residual por esses ataques dirigidos principalmente às 
maiores e mais populosas aldeias Karajá. 
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A partir de 1775, sob inspiração da política do marquês de Pombal, muda a 
política portuguesa para os grupos indígenas da região. Jnteressava, no contexto de 
urna disputa colonial. afirmar a presença portuguesa no Brasil Central, fazendo do 
índio o futuro colono, viabilizando comunicações e a integração dessa parte remota 
dos domínios portugueses com os demais núcleos de colonização do norte do Brasil. 
A navegação do Araguaia serviria, desta forma, a objetivos de comunicação, 
incremento de integração econômica e de segurança estratégica. 

Inicia-se, portanto, a atração e a erroneamente chamada de "pacificação" dos 
grupos Karaiá e Javaé, quando, na verdade, os paulistas e portugueses foram os 
agressores. Instalou-se um "presídio" junto à maior das aldeias Karaiá e consegue-se 
juramentos de fidelidade e vassalagem a sua Majestade por parte das lideranças 
Karajá e Javaé. ()s habitantes dessa aldeia, próxima à atual Santa Isabel, pouco 
tempo depois, aceitam ser transferidos à Missão de Santa Anna do rio das Velhas, no 
triângulo mineiro para onde o governo da capitania tinha o interesse de levá-los 
para que com sua presença fizessem frente aos Kaiapó do Sul e para que se criassem 
núcleos de colonização que servissem de ponto de apoio na rota para São Paulo. 

Em 1 781 um outro contingente de Karaiá e Javaé (estes últimos 
provavelmente vivendo nas proximidades do Presídio São Pedro do Sul, devido à 
possibilidade de comércio com os brancos), num total de 700 a 800 pessoas, são 
também transferidos para o aldeamento de São José de Mossâmendes. 
Provavelmente o restante da população Kar~já que estava em Santa Anna do rio das 
Velhas foi também reunido nesse último aldeamento. 

Mesmo possuindo um modo de vida totalmente adaptado à exploração do rio, 
os Karajá e Javaé aceitaram se mudar para uma região localizada nos sopés da Serra 
Dourada, distante 400km de sua região de origem e sem nenhum rio de monta nas 
proximidades. A transferência revela seu desejo de viver em paz com os brancos e de 
obterem bens de origem européia, como artigos de ferro, tecidos, etc .. 

Os rigores da administração militar, o fracasso das autoridades em prover-lhes 
o que lhes havia sido prometido, as doenças e a mudança de meio ambiente 
colaboraram para o fracasso desse tentativa de reuni-los em aldeamentos. Até 1800, 
os que não haviam morrido por epidemias já tenham regressado ao Araguaia, de 
forma que apenas alguns poucos indivíduos ou famílias permaneceram nos locais 
dos antigos aldeamentos, alguns dos quais, atualmente, são reconhecidos como 
áreas ou "terras" indígenas. - 

. ._, 

...,· 

Do início do século XIX até sua primeira metade, a ausência de notícias de 
conflitos, contatos ou de projetos governamentais para a região do alto e médio 
Araguaia, onde viviam os Karajá e Javaé, faz supor uma pausa nas tentativas de 
estabelecimento de núcleos pioneiros na região. No alto e baixo Araguaia pequenos e 
rarefeitos núcleos de moradores brancos continuavam, de maneira morosa e 
incipiente, a se fixarem na região. Não causavam, ao que tudo indica, maiores 
comoções à população indígena. 

A partir da segunda metade do século XIX o governo provincial objetivando 
criar pontos de apoio que viabilizassem a navegação e colonização do Araguaia cria 
uma rede de presídios (Santa Maria, Martírios. Jurupsen, Santa Isabel e Leopoldina 
entre outros de existência efêmera), Missões (Jarnirnbu, Santa Isabel dentre outras) e 
até um colégio (Santa Isabel em Leopoldina) para educação das crianças dos grupos 
indígenas que viviam próximos ao Araguaia. 

A reação ao surgimento desses núcleos pioneiros e ao incremento da navegação 
pelo Araguaia variou de grupo a grupo. 

- 

. ..., 
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Os Karaiá, que já conheciam a convivência com guarnições militares devido ao 
experimento dos aldeamentos, aceitaram pacificamente a presença dos presídios e 
colônias militares sem que se registrassem conflitos. O abalo populacional que 
sofreram com as expedições escravagistas, as seguidas transferências para 
aldeamentos, doenças e o convívio com os incipientes núcleos populacionais do alto 
Araguaia certamente contribuíram para que aceitassem de maneira não 
abertamente hostil a chegada das guarnições militares. 

Ate a época de sua desativação, no final do século passado, os presídios e 
demais instalações militares conseguiram cumprir o papel para o qual foram 
idealizados, pelo menos no alto e médio Araguaia: controlar as populações nativas e 
servirem como bases de apoio logístico para a Companhia de Navegação do 
Araguaia. Existem informações pouco precisas dando conta da existência, por curto 
período de tempo, de um incipiente escambo entre alguns grupos do altoe médio 
Araguaia e os vapores que percorriam o rio. A lenha de que necessitavam os vapores 
era cortada e deixada em pontos préfixados, Na chegada do vapor era trocada por 
artigos de ferro ou quinquilharias que interessavam aos Karaiá. Ignora-se quanto 
tempo tenha durado esse intercâmbio e quais aldeias Karajá estiveram mais 
envolvidas. De qualquer forma esse intercâmbio deve ter tido duração efêmera, uma 
vez que o projeto de navegação a vapor encontrava-se já completamente 
abandonado, e a Companhia correspondente extinta, em 1907, segundo registra o 
etnógrafo Fritz Krause. 

História e Território Karajá no Século XX 
No início do século XX, a população Karajá podia ser encontrada em diversa· 

aldeias ao longo do Araguaia, principalmente junto à barra de seus tributários. 
como os rios Tesouras, Crixás. Cristalino, Vermelho, do Coco, das Mortes, etc.. 
Costumavam "subir" esses afluentes do Araguaia durante a estação seca, segn;- -' 
ciclo vital de diversas espécies aquáticas, que constituíam a base de sua a 
Diversas aldeias localizavam-se também junto a lagos, furos e desag •......••......•..• v~, 
próximos ao Araguaia e no interior da Ilha do Bananal. 

A parte norte da ilha, com suas numerosas lagoas, era explorado, 
simultaneamente, por Javaé e Karajá. A convivência dos dois grupos, nessa região, 
por vezes dificulta a determinação exata da composição majoritária dos grupos 
locais, que na maior parte das vezes são formados por Javaé e Karajá. 

As aldeias Karajá, até a década de 40, se distribuíam ao longo de mais de 
1.000km do rio Araguaia, desde seu alto curso, próximo à atual cidade de Barra do 
Garças (MT) até Barreira do Campo (PA),já quase no seu baixo curso. 

A forma de ocupação do rio e composição numérica dos grupos Karajá 
variavam muito. Os Karajá meridionais, ao sul da Ilha do Bananal, viviam em 
pequenos grupos. Até 1950, durante o verão, eram comuns nesse trecho do 
Araguaia, grupos de oito adez pessoas. Seus ranchos levantados nas praias eram 
geralmente formados por grandes esteiras distendidas sobre armações de varas, 
dispostas a esmo e sem ordem (Ehrenreich (1887) 1948, 34). Esses Karajá meridionais 
foram progressivamente juntando-se aos da Ilha do Bananal ou, em menor número, 
reunindo-se aos que viviam em Aruanã (GO). 

Os Karajá da região central da Ilha do Bananal, ao contrário, viviam em aldeias 
mais populosas desde o início do século. As aldeias de Santa Isabel, Fontoura e 
Itxalá, existem pelo menos desde 1908 e mantiveram-se, com pequenos 
deslocamentos, nos mesmos locais onde estavam nessas épocas. Ehrenreich se refere 
às duas primeiras em 1888, citando-as como exemplo dos "sítios mais populosos", 
em oposição aos Karajá meridionais (idem, 1948, 34). 
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Os Karaiã setentrionais, que habitam o interior da ponta norte da ilha e ao 
norte até Santana do Araguaia, tinham um modo de vida semelhante ao dos seus 
primos meridionais. Como eles, ocupavam as praias e barreiras em pequenos grupos 
constituídos por poucas famílias. Tanto os grupos do sul como os do norte, em 
função de sua maior mobilidade, viviam mais do que conseguiam com a pesca e 
coleta no Araguaia, praticando uma atividade agrícola de muito pouca importância. 

QUADRO 3.2.2.1 - ALDEIAS E POPULAÇÃO KARAJÁ- SÉCULOS XVIII AO 
XX. 
Data Número de Aldeias ao Sul 

da Ilha do Bananal 
Número de Aldeidas 
na Ilha e ao Norte 

fonte 

1775 3 aldeias 
(7-8 mil hab.) 
6 aldeias 
(6 mil hab.) 
9 aldeias 
(1.450- 2.700 hab.) 
18 aldeias 
(600 hab 
13 aldeias 

3 
4 
5 
6 

o 
1a 

o 
1b 

1846/47 o 
2 

1879 2 aldeias 

1888 
1895 
1908 

2-4 aldeias 
3 aldeias 
8 aldeias 
(147 hab.) 
5 aldeias 
(89 hab.} 
4 aldeias 
(64 hab.) 
4 aldeias 
(59 hab.) 

9 

14 aldeias 
(627 hab.J 
5 aldeiast") 
(560 hab.) 

1927 7 

1947 8 

12 aldeias 
(1.347 hab.) 

1980 

Relação de fontes : 

1a- Fonseca: 1920, 1 JS- 126 

lb- Fonseca: 1867, 388 

2 • Segurado : 1848, 206-8 

3 - Jardim: 1880, 33 

4 - Ehrenreich apud Krause: 1940-44, vol. 78, 24-0 

5 - Cavalcante apud Frause: 1·940-44, vol, 78, 240 

6 - Krause: vol 78, 236- 240 

7- MeUo (SPI): 1927 

8 - Baldus : 1948, 145- 154 

9 - Tora1 : 1980, anexos (gráficos 1 e 2) 

As aldeias Karajá, considerando-se a amplitude de sua distribuição ao longo do 
Araguaia, no passado e no presente, retraíram-se consideravelmente, terminando 
por concentrar boa parte de sua população nas margens da Ilha do Bananal. 
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O primeiro movimento de população importante, que implicou em perda 

territorial concreta, ocorreu a partir das primeiras décadas do nosso século, até as 
décadas de 50 e 60. Os Karajá abandonaram as aldeias do interior da ilha, como 
Wabe no Riozinho, bem como deixaram de ocupar, sazonalmente, os tributários do 
Araguaia. A partir daí, até o presente, todas as aldeias Karajá passaram a se 
localizar, sem exceção, nas margens do Araguaia. Atualmente esses locais de antigos 
aldeamentos fora do curso principal do Araguaia são percorridos pelos Karajá 
durante o verão, em excursões de pesca. 

As razões para a busca de proximidade com o Araguaia são várias: pressão da 
população brasileira que ia ocupando as "barreiras" propícias ao estabelecimento de 
roças e casas de moradia permanente, necessidade da assistência de saúde (mesmo 
precária) fornecida pelo SPI e missões devido ao efeito de epidemias, desejo de 
estabelecer comércio regular com a população brasileira chegante e, finalmente, a 
pressão dos grupos indígenas vizinhos e hostis. 

Os Ak.we Xavante e os Kaiapó Mentuk.tire, deslocados dos locais onde viviam 
até o século passado, ocuparam os territórios na margem esquerda do Araguaia, no 
nordeste do Mato Grosso e no sul do Pará. Nas suas excursões de verão, os Xavantes 
percorriam esporadicamente as margens do Araguaia, a montante da foz do rio das 
Mortes até quase a confluência do rio das Garças. Os Kaiapó, também no verão, 
vinham de suas aldeias nas proximidades do Xingu até o médio curso do rio 
Tapirapé, Xavantinho e outros tributários do Araguaia. 

Tanto os Xavante como Kaiapo atacavam aldeias e famílias Karajá isoladas, 
que se ocupavam de suas excursões de pesca e coleta. A presença de grupos hostis 
nas vizinhanças desestimulava a existência de aldeias Karaiá na margem esquerda 
do Araguaia a partir do final da década de 40 e início dos anos 50. Habitantes de 
algumas aldeias da margem esquerda, como os da "aldeia do capitão Fontoura" 
(Haratuma hãwa), retiraram-se para as da margem direita fugindo dos ataques. Os 
roteiros de pesca, caça e coleta de diversos grupos locais nessa época, principalmente 
no verão, restringiram-se aos locais não freqüentados pelos Xavante ou Kaiapó. 

As únicas aldeias, no médio Araguaia, que permaneceram na margem 
esquerda foram as de Itxalá e 5. Domingos. A colonização progressiva dos terrenos 
marginais ao Araguaia acabou por "empurrar" os Kaiapó e os Xavante para o 
interior do Mato Grosso e Pará. Até o fim da década de 50, seus ataques aos Karajá 
diminuíram até desaparecerem no início da década seguinte. 

Um segundo movimento de população, que viria a alterar o mapa dos 
territórios ocupados pelo grupo ocorreu a partir de 1950, com a concentração de 
diversos grupos em locais onde atuavam agências de contato, como Funai e missões. 
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QUADRO 3.2.2.2 - AGÊNCIAS DE CONTATO ENTRE OS KARAJÁ NO SÉC. 
XX 

Macaúba London South American 
Evangelical Union 
ou 
Lvangelical Línion of South 
Arncrica 

Macaúba 
:--.:cl\' Tribes Mission 
Summcr lnstitute of 
Linguistics 
F unai (P.I. Macaúba) 

Fontoura lgr~ja Adventista do Sétimo 
Dia (Missão Brasil Central) 

I unai (P.J. Fontoura) 

ltxalá 
Tytema 
Hawalora Funai (P.I. Tapirapé) 

Irmãzinhas de Jesus 
Prelazia de S. Félix do Araguaia 
Assembléia de Deus 

S. Domingos Missão Batista 
Prelazia de São Félix 
Funai (P.t. São Domingos) 

1906- 1931 

? - 1935 

1953- 1997 

1958- 1975 
1971- 1997 

1935- 1947 
1950- 1977 
1971- 1997 

1949- 1997 
1953- 1989 
1980- ]997 
1984- 1997 

1965- 1968 
1981- ]984 
1983- 1997 

Santana do Araguaia I'unai 

SPI 'Funai (P.l. Santa lsabe1)1927- 1997 

1971- 1997 

Santa Isabel 

Aruanã SPI (P.I. Carajá do Sul) 
Funai (P.I. Aruanã) 

1920- 1950 
1988- 1997 

Com a ocupação das terras marginais ao Araguaia pela pecuária, os 
funcionários do SPI, os missionários e a população regional passaram a pressionar 
os Karaiá para que se reunissem nas aldeias localizadas na Ilha do Bananal, onde se 
localizariam as "verdadeiras terras dos índios" e onde receberiam assistência do 
órgão oficial ou dos missionários protestantes. 

Os habitantes das aldeias que não se Joca1izavam na ilha, no entanto, 
recusaram-se, na maioria dos casos, a se transferirem. t o caso de ltxalá, S. 
Domingos e Aruanã entre outras. A criação do Parque Indígena. do Araguaia em 
1971, acentuou esse processo de concentração na ilha. 

A população de diversas aldeias Karajá reuniram-se em aldeias maiores, junto 
a missões ou postos indígenas governamentais. A história de muitas das atuais 
aldeias Karaiá tem como constante o fato de que todas elas são resultado da reunião 
(que não se fez sem muitas idas e vindas) de diversos pequenos grupos locais, que 
viviam cm aldeias bastante conhecidas até a década de 60. 
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'Dessa forma, a atual aldeia de Macaúba é formada, além dos nativos do local, 
pe]os habitantes das extintas aldeias de Furo de Pedra. Renoy, Kanana Nabire, 
Rosário e Tyteíjõ, que se reuniram progressivamente devido à ação de organizações 
religiosas protestantes, especialmente a New Tribes Mission, que atuava no local 
desde 1953, e do Posto da Funai, a partir de 1971, quando se fundou o parque. 

A atual aldeia de São Domingos, mesmo sem contar com a presença de 
missionários ou agentes governamentais, é formada pelos que viviam em Mato 
Verde, Luciara, Crisósterno I e parte dos habitantes de Crisóstemo II. 

Outro aldeamento, também sem assistência, que recebeu remanescentes de 
aldeias extintas entre 1940 e 1960, é Lago Grande. Para lá se dirigiram os que 
viviam em Jatobá, Wabe, Conceição do Araguaia e parte dos de Crisóstemo II. 

Os Karajá do alto Araguaia experimentaram o mesmo processo: os habitantes 
das antigas aldeias da barra do rio Crixás, São José dos Bandeirantes, Xixá e boa 
parte dos moradores da aldeia de Cocalinho e Porto Luís Alves, reuniram-se junto ao 
grupo que viviam em Aruanã ou dirigiram-se à Aldeia de Santa Isabel, na ilha . 

Em grande parte, como resultado desse processo de concentração populacional, 
as maiores aldeias Karaiá estão hoje no Parque Indígena do Araguaia. Pode-se dizer 
que houve, de maneira geral, uma diminuição no número de aldeias, com uma leve 
tendência de desaparecimento dos grupos do extremo do alto e do quase baixo 
Araguaia. A maioria dos habitantes dessas aldeias dirigiram-se às aldeias do méo 
curso, localizadas no interior ou em áreas contíguas ao parque indígena. 

O terceiro e último movimento populacional importante da população Karajá 
iniciou-se no final dos anos 80 e está em curso até hoie, Diversos grupos de 
habitantes de Macaúba, Santa Isabel, Fontoura, ltxalá têm-se separado dessas 
aldeias e fundado novos aldeamentos. É o caso das recém-fundadas aldeias de 
Tyterna (1984), São Raimundo (1987), JK (1993), Cachoeira (1996) e HawaJora (o. 
aldeia Velha, 1996). Paralelamente à retomada desses locais de aldeiarnentos 
tradicionais, caminha o processo de reivindicação de áreas tradicionalmente 
exploradas. 

As populações das aldeias que ficaram fora do parque, na margem mato 
grossense do Araguaia, como as aldeias de S. Domingos, ltxalá e Tyterna iniciaram, 
a partir dos anos 80, demorados, mas bem-sucedidos, processos de regularização da 
situação de suas terras, que seriam reconhecidas até o final da década. 

Como se vê, o estabelecimento do Parque Indígena como reserva destinada aos 
Karaiá, garantiu as terras das maiores aldeias na margem direita do médio 
Araguaia, desconsiderando o fato de que outras aldeias estavam tradicionalmente 
localizadas sobre a margem esquerda. 

Essa identificação de área não levou em consideração, também, que, tanto as 
aldeias da margem direita como as da esquerda continuam a utilizar-se, atualmente, 
de extensas áreas localizadas na margem esquerda, fora do parque, em atividades 
rotineiras de pesca e coleta de alimentos de origem animal e vegetal, enterramentos, 
coletas de produtos para elaboração de artesanato etc .. 

Devido a uma série de conflitos recentes com os pretensos proprietários, a 
população das aldeias de Fontoura, Tytema, ltxalá e Macaúba reivindicam o 
reconhecimento dessas áreas, que ficaram fora dos limites do Parque Indígena do 
Araguaia, pela Funai. No ítem 3.3.1.(Terras Karaiá sem providências e ainda não 
identificadas pela Funai), veremos uma relação completa dessas áreas ainda não 
regularizadas. 
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3.2.3 A Ocupação da Ilha do Bananal pela Pecuária Regional 
Boa parte das relações dos Karajá e Javaé com a sociedade nacional se deu 

através da história da ocupação das terras da Ilha do Bananal pela pecuária regional, 
num processo que se intensificou a partir da década de 50. A seguir um histórico 
com os pontos mais importantes desse processo que determinou a situação fundiária 
atualmente existente. 

Não se dispõem de dados seguros que indiquem a data do inf cio da ocupação 
das terras da Ilha do Bananal. A pecuária foi a primeira frente de expansão brasiJeira 
a ter interesse e efetivamente ocupar esse território. Existem registros de que já em 
1821 o criador Luiz Pedro Chapadense percorre a ilha de norte a sul, com gado, 
fazendo currais e fundando aquela que seria a primeira fazenda, no Furo de Pedra, 
na beira do Araguaia, entre Santa Isabel e a barra do rio Tapirapés, Não se sabe se 
essas iniciativas tiveram continuidade. 

Todos os registros de viajantes e demais pessoas que percorreram a Ilha 

apontam-na como estando desabitada no início do século XX. É possível, no entanto, 

que fosse utilizada, sazonalmente, por criadores mato-grossenses ou goianos. 

Provavelmente já no início da década de 20, os criadores, vindos do Mato 
Grosso, Maranhão, Pará e Goiás, começam a se utilizar suas terras, agora em 
caráter permanente. 

Sob a ótica da pecuária, o território Javaé e Karajá era de especial interesse 
devido à existência, no seu interior, de capim verde nativo durante o verão. Nas 
regiões vizinhas à ilha só se encontravam pastagens, durante o verão, nas várzeas 
de rios e havia considerável mortandade de gado por falta de alimentação adequada. 
A ilha era e é utilizada para "refrigério" do gado durante essa estação ou então 
durante o ano todo. Ainda sob a ótica da criação pecuária suas principais 
desvantagens são: o isolamento, a dificuldade de se "atravessar" o gado pelos rios 
Araguaia e Javaés, as enchentes, na época da chuva, que freqüentemente vitimavam 
boa parte do gado, e a inexistência de terrenos altos suficientes para se levar o gado 
nessa época. 

Para se ter uma idéia de como é recente a ocupação da ilha, basta dizer que em 
1953, época da fundação do Posto Damiana da Cunha na parte sul da Ilha do 
Bananal (na beira do Javaés), justamente a área mais ocupada por arrendatários 
hoie em dia, os únicos ocupantes que viviam nas proximidades, conhecidos pelo 
chefe de Posto João Américo Peret, eram os criadores que se localizavam em Barreira 
de Pedra (beira do rio Araguaia, próxima à confluência com o rio Cristalino) e na 
Barreira de São Pedro. - 

Esta última seria de propriedade de Baldino de tal, deputado ou ex- deputado 

goiano que tinha ligações com o governador Pedro Ludovico. Graças a esse vínculo, 

ele pode estabelecer sua fazenda na área, que já era, naquela época, reconhecida 

corno área indígena privativa. 

A região do rio Javaés aparecia praticamente livre de ocupantes não-índios até 
o início da década de 50. 

- - 

Em 1959 foi criado o Parque Nacional do Araguaia, então sob jurisdição do 
Ministério da Agricultura, destinado à conservação ambiental. Não confundir com o 
Parque Indígena do Araguaia. Segundo o Decreto Federal nº 47.570, de 31/12/59, a - 
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área do PNA abrangia o terço norte da Ilha do Bananal, limitado pelo paralelo 100 
59'. 

Apesar de sua situação legal ainda indefinida, toda a população chegante à 
parte sul da ilha, a partir de 1950, foi advertida de que estavam ocupando "terra 
indígena" e que seus direitos limitavam-se aos de arrendatários. Existem 
informações de que, em 1965, 200 famílias residentes na ilha foram obrigadas (pelo 
SPI) a se retirar, levando consigo cerca de 50.000 cabeças de gado. Posteriormente, 
muitos deles teriam retornado. Em 1965, o rebanho reunido no Bananal era 
estimado em 10 milhões de cabeças durante o inverno e 200 mil durante a estiagem. 

Até 1969, os regionais que viviam nas terras da Ilha do Bananal pagavam um 
imposto, a título de arrendamento, à prefeitura de Formoso do Araguaia, o 
"aforamento". A partir desse ano, no entanto, o imposto relativo à ocupação da ilha 
passa a ser recolhido pela Funai, através do Departamento Geral de Patrimônio 
Indígena, o DGPI, e da administração do Parque Indígena do Araguaia. 
Posteriormente a administração da arrendamento e da criação de gado por parte da 
Funai será controlado pelo DGPf por um estrutura autônoma, paralela e 
independente da administração do parque indígena. 

Uma pesquisa realizada em 1979 e 1980, pelo padre Faliero Bonci da equipe 
pastoral da prelazia de São Félix do Araguaia (MT), nas regiões mais densamente 
ocupadas do interior da ilha (abrangendo cerca de 2oqo de sua área total) informa 
que apenas 8% da população abordada residiam no seu interior há mais de 20 anos. 
O restante chegou entre 1960 e 1980. A imigração para a ilha encontrava-se, em 
1980, num ritmo bastante acelerado, uma vez que 18% da sua população haviam 
chegado há apenas cinco anos. Essa população era constituída principalmente por 
goianos (56%) das cidades e vilas a leste da ilha (principalmente de Gurupi, formoso 
do Araguaia e Cristalândia), maranhenses (35%, vindos principalmente do sul do 
Maranhão: de Graiaú, Porto Franco, Carolina, Riachão, etc.) e de outros estados, 
dentre os quais destacam-se: os que vieram do Mato Grosso. A ilha passou a tornar 
se, progressivamente, "curral" da pecuária regional. 

A parte oriental da ilha, justamente o território Javaé (isto é à direita do 
Riozinho), era, de longe a área mais ocupada pelos criadores regionais. 
Comparativamente, a ocupação da sua porção ocidental é consideravelmente 
rarefeita. No "lado Javaé'', a maior disputa por áreas para criação acabou por dar 
um tipo diferente de ocupação, ainda comparando-se ao "lado Karajá": lotes 
menores, intensa disputa por território entre os arrendatários, fazendas contíguas, 
etc .. 

- 
Essa população que começou a chegar a partir da década de 60, vivia isolada 

em retiros solitários ou então formando aglomerados que darão origem aos 
seguintes patrimônios (relacionados por ordem de tamanho): Barreira do Pequi, S. 
João do Javaés (ou Porto Piauí). ambos situados nas margens do Javaés, Mata do 
Adontino (44 casas cm 1980). nas cabeceiras do rio lrnotxi e Mata de São João, 
também próximo ao Javaés (33 casas, também nessa mesma época). 

Como centros comerciais, de troca e de contatos com a sociedade dos 
munictptos vizinhos destacam-se Barreira do Pequi e Porto Piauí. Um e outro eram 
servidos regularmente por linhas de ônibus, que os ligam às cidades vizinhas. Esse 
serviço se interrompe durante a estação das chuvas, quando trechos das estradas 
ficam intransitáveis. 

Em 1980, Barreira do Pequi era um povoado composto por cerca de 32 casas 
com paredes barreadas e cobertura de paJha, distribuídas perpendicularmente ao rio 
Javaés. S. João do Javaés, na mesma época, já era maior, com 72 casas, que 
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formavam alguns quarteirões, duas ou três boas leias de comércio. Como distrito do 
município de formoso do Araguaia, recebia apoio nas áreas de educação e saúde, 
contando com posto de saúde, professores e escola pagos pelo município. Havia lá, 
também, além das igrcias evangélicas, como Assembléia de Deus e Testemunha de 
Jeová, existentes cm grande parte dos patrimônios do interior da ilha, uma equipe 
de pastoral da prelazia de São Félix do Araguaia, que residia no local em caráter 
semiperrnanente. 

Os regionais instalados na periferia da Mata de São João, próxima a Barreira 
do Pequi, eram, provavelmente. o único núcleo de moradores na Ilha que não vivia 
diretamente da criação de gado. Dedicavam-se ao cultivo da mandioca, fabricação e 
venda de farinha. Sua clientela, naturalmente, eram os moradores da ilha que vivem 
da pecuária. 

São os criadores de gado de Barreira do Pequi e S. João do Javaé, 
principalmente, bem como o das fazendas localizadas na margem esquerda do 
Javaés, nos municípios de Piurn, Dueré e Cristalândia, que entraram em contato 
com os Javaé a partir da década de 50. De qualquer forma, esse processo de 
ocupação, que apenas se iniciava na década de.ô O foi se acentuar somente a partir 
do início dos anos 60 cm diante, chegando ao seu pico nos anos 70. 

Segundo a pesquisa realizada pelo padre Bonci, apenas 5% da população 
economicamente at iva entrevistada não lidavam com pecuária, ocupando-se como 
comerciantes ou biscateiros. Não menciona a população que vivia da agricultura, 
talvez por considerá-la percentualmente insignificante, ou então por incluí-la na 
categoria "biscateiros", classificando sua ocupação em relação ao fabrico de farinha 
como esporádica. Da população que vivia da pecuária, 56% deles eram "fazendeiros", 
ou seja "proprietários", do lugar em que vivem, por terem comprado ou realizado as 
benfeitorias existentes, tais como casas, currais, cercas, etc.. Trinta e oito porcento 
dos entrevistados eram "vaqueiros" que trabalhavam para proprietários de diversas 
origens. A quase totalidade desses vaqueiros recebem através da participação na 
renda obtida através do crescimento do rebanho: um em cada quatro bezerros 
nascidos lhes pertence. O trecho pesquisado, que corresponde a cerca de .20% da área 
total da llha do Bananal, eram explorados por 151 "proprictáriosern 1979 e 1980. 
Apenas 28 deles ( 18%) viviam no local. A maioria deles vive fora da ilha, em Guru pi 
( 19%), Cristalãndia (5%), Formoso do Araguaia (5%) e em outras localidades goianas 
principalmente, mas também em Brasília, Araguafna, Conceição do Araguaia, etc .. 

Seus dados indicam, portanto, que a população majoritária da Ilha era 
composta basicamente por "vaqueiros" assalariados e suas famílias que residem no 
local em caráter permanente, trabalhando para "proprietários" ou para criadores que 
utilizam a ilha apenas durante o verão. 

A população não-índia da Ilha do Bananal foi estimada pela Sucam como 
sendo de 14.600 a 15.000 pessoas em 1980. Também os dados de números de 
moradias dos patrimónios foram obtidas na mesma fonte. 

A estimativa de população da pesquisa realizada pelo padre Faliero Bonci na 
mesma época (1980) faz uma projeção de 10.000 pessoas corno o total dos 
habitantes da ilha, divididos em 1.83 7 moradias (Bonci, Ilha do Banana), aspectos 
atuais : 1980, 4 e idem, Levantamento Socioeconomico e Cultural da Ilha do 
Bananal: 1980, 1 ). Esta população encontra-se, na sua maioria, vivendo junto aos 
rios interiores à llha, onde existe boas matas para roças e facilidade para contatos 
com o exterior através dos rios. Em 1995 um levantamento fundiário dos 
arrendatários realizado pela Funai estimava que os não-índios na Ilha do Bananal 
somariam 4.500 pessoas, cerca de 900 famílias. 

- 

- 

- 
- 

- 
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A-maior concentração populacional de ocupantes era na parte sul, nas terras 

dos municípios de Cristalândia e Formoso do Araguaia. - 

As Tentativas de Construção das BR- 242 e GO- 262 
A partir da década de 70, a política governamental de ocupação da Amazônia 

traça, para essa região, o perfil de área de "vocação pecuária". O apoio a essa 
"vocação" no vale do Araguaia foi expressa através de uma política de incentivos 
fiscais originários da Sudam, Banco da Amazônia S.A. - BASA e principalmente 
através do programa Polarnazônia. Essa orientação desenvolvimentista beneficiou os 
grandes projetos agropecuários, particularmente à fazenda e Agropastoril Canoanã 
S.A., de propriedade do grupo Bradesco, localizada onde, até o final da década de 50, 
estava uma das principais aldeias Javaé. A orientação económica governamental 
para a área se baseava em dois pontos básicos: (1) melhoria e ampliação da rede de 
estradas vicinais que servem de apoio à atividade pecuária e (2) desenvolvimento, 
melhoria tecnológica e consolidação da atividade pecuária (Secretaria de Imprensa da 
Presidência da República: 1974, 10). 

Os reflexos dessa política fazem-se sentir através do crescimento do rebanho da 
região: na prelazia de Cristalãndia, que abrange a maioria dos municípios a leste da 
Ilha do Bananal, o rebanho bovino cresceu de 327.836 cabeças, em 1960, para 
l.257.220 em 1976 (CERIS : 1978). Ou seja, um crescimento de quase 400%. Parte 
considerável desse rebanho utiliza as terras da Ilha do Bananal. No mesmo período, 
paralelamente ao crescimento do rebanho regional, veio o aumento da ocupação das 
terras .da ilha e da população de posseiros que vive da pecuária. 

Foi nesse período, a partir de 1960, e particularmente a partir do início de 1970, 
que se registrou um grande aumento no ingresso de posseiros .na ilha, como já 
vimos atrás. Como se vê, a pressão sobre as terras Karaiá e Javaé está diretamente 
ligada ao desenvolvimento da atividade pecuária. principalmente nos municípios a 
leste da ilha, mas também em escala regional, no estados vizinhos do Pará e Mato 
Grosso. 

A construção da rede de vicinais na região significava estradas que atingissem 
a Ilha do Bananal e seu interior, possibilitando a retirada do gado, bem como o 
trânsito de pessoas e mercadorias de Mato Grosso a Goiás e ao resto do país através 
da BR-153, Belém-Brasília. Foram feitas diversas tentativas de construção de 
estradas que servissem a esse objetivo. A "construção" dessas estradas tratava-se, na 
verdade, de uma melhoria das antigas que atingiam a ilha e serviam ao tráfego 
regular há pelo menos 20 anos, mas também e principalmente, torná-las utilizáveis 
durante todo o ano, através da construção de aterros que permitissem que 
resistissem às chuvas. Em 1979 iniciou-se a construção da estrada federal, BR-242. O 
obietivo era de que atravessasse a Ilha, saindo da Belém-Brasília, via Formoso do 
Araguaia e S. João do Javaés, até Santa Isabel do Morro, aldeia Karajá na beira do 
Araguaia, fazendo a ligação com a BR-158, que percorre o Mato Grosso até a 
Transarnazônica. Cortava as terras do Parque do Araguaia a apenas 15km do P.I. 
Canoanã e atravessava a aldeia Karajá de Santa Isabel do Morro. 

A construção da estrada veio junto com uma série de problemas que afetaram 
a vida dos habitantes da Ilha: quatro anos seguidos de enchentes arrasadoras que 
mataram grande número de cabeças de gado, causando grande prejuízo aos 
arrendatários, tensão entre a comunidade Javaé em relação aos posseiros do parque 
e a reivindicação, por parte de algumas lideranças. no sentido de que alguns 
contratos de arrendamento não fossem renovados, aliviando um pouco o ritmo de 
ocupações e a pressão sobre o território de aldeias antigas e atuais e, finalmente, um 
aumento considerável nos preços dos impostos cobrados pela Funai aos 

E51UOOS DO MEIO Ai°'l:TRÓPICO • COMU~IDADCS 1:-0:0IGE.NAS 199 



arrendatários, muitos deles em situação difícil devido aos preiuízos que tiveram com 
as enchentes nos anos anteriores. 

As graves enchentes estariam ligadas, segundo a população da ilha, à 
construção dos diques para a implantação de um gigantesco projeto de plantação de 
arroz irrigado, que veremos adiante, e à construção dos aterros da estrada. Os 
aterros, diques e cursos d'água canalizados teriam represado a água, o que teria 
gerado as enchentes no terreno mais baixo da região, ou seja, na Ilha do Bananal. 
Esses acontecimentos sobrepostos criaram, na época, um clima de grande tensão na 
área. 

Posicionaram-se contra a estrada entidades preservacionistas de todo Brasil, 
além de ter sido formalmente criada, num ato público realizado em Brasília, em 
junho de 1980, uma Comissão Pró-Ilha do Bananal, destinada a defender os direitos 
dos índios à terra e dos posseiros a uma retirada e indenização dignas, através de 
seu reassentamento fora da ilha. Suas principais palavras de ordem eram: "fora da 
ilha o turismo desagregador, fora da ilha a estrada genocida, fora da Ilha o gado do 
latifúndio.te) devolvam a pátria dos Karajá'', Funcionou por pouco tempo, apoiada 
principalmente pela prelazia de São Félix do Araguaia e outras entidades ligadas à 
Igreja Católica como a Comissão Pastoral da Terra e o Conselho lndigenista 
Missionário. Além dessas, outras entidades apoiavam a comissão: o Movimento de 
Defesa da Amazônia-regionais de Goiânia e Brasília, ANAÍ-Brasflia, Universidade 
Católica de Goiás, Sociedade Brasileira de Indigenismo, jornalistas, parlamentares e 
antropólogos, dentre outras pessoas e entidades. A reação contra a comissão 
começou no mesmo dia de sua implantação. Diversos carros dos participantes do 
lançamento tiveram seus pneus furados, ao mesmo tempo que jornais regionais 
lamentavam a organização de pessoas contra a estrada que traria, segundo sua 
visão, o progresso à região. 

Em boa parte devido à mobilização havida contra a construção da estrada e da 
degradação do ambiente do parque ou em função dos altos custos que sua 
construção implicava, o fato é que sua continuação, através do interior da ilha foi 
cancelada. Os aterros que prenunciavam sua construção chegam, atualmente, só até 
a beira do rio Javaés. Dali para frente, até a margem do Araguaia, os interessados 
em atravessar a ilha e chegar até o Mato Grosso, tem que se conformar com as 
estradas transitáveis somente na época do verão. 

No princípio de 1984 iniciou-se a construção da segunda estrada projetada para 
atravessar a Ilha. Era a Transaraguaia, G0-262, idealizada e construída com 
recursos da Sudeco sob a gestão de Renê Pompeu de Pina. Sua execução estava a 
cargo da construtora Alcino-Convap. Seu trajeto era o seguinte: saindo de 
Rosalãndia do Norte de Goiás, na Belém-Brasília, atravessava Cristalãndia e a aldeia 
Javaé de Boto velho, no interior da ilha e nas margens do- rio Javaés; dali, 
atravessava a ilha até sair, nas margens do rio Araguaia, próxima à aldeia Karaiá de 
Macaúba e na altura da cidade de Santa Terezinha, no Mato Grosso. Em mvel 
nacional, garantiria a ligação das estradas que correm no Mato Grosso e Pará com a 
Belém-Brasília e com o restante do país. A Sudeco, declaradamente, tinha interesse 
em ligar as fazendas do vale do rio Xingu à Belém-Brasília. 

Regionalmente a estrada serviria para "pôr o gado (do Mato Grosso, Goiás e 
Tocantins, incluindo-se aquele que era criado na ilha) no asfalto" e para fazer com 
que o calcário da importante jazida da Serra da Confusão (a imprensa falava em 
algo em torno de 11 milhões de toneladas a descoberto), próxima a Cristalãndia 
(TO), chegasse até o Mato Grosso, onde era necessário para a composição do solo das 
plantações de cana e soja, além de servir para o escoamento da produção. 
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_ o-presidente do Sindicato Rural de Cristalãndia (patronal), Manoel Martins 
Coelho, explicava que a rodovia facilitaria o transporte de rebanhos para a ilha , 
sobretudo na seca, quando a pecuária regional dependeria desses pastos. O 
empresário Jeremias Lunardelli, pecuarista e diretor da Associação dos Empresários 
da Amazônia, afirmava ser possível a combinação da utilização da estrada e a 
proteção da natureza, sugerindo a cobrança de um pedágio por parte do IBDF. Por 
outro lado, o superintendente da Sudeco era acusado pela imprensa de Goiás de ter 
influído decisivamente no traçado da estrada, pois possuía uma fazenda no 
município de Santa Terezinha, que certamente sofreria grande valorização depois de 
sua construção. 

O traçado da estrada cortava os parques indí gena e Nacional do Araguaia, 
administrados respectivamente pela Funai e IBDF. O dano à ecologia da Ilha que a 
estrada causaria galvanizou, contra sua execução, além de setores tradicionalmente 
pró-índio. diversas personalidades e instituições prescrvacionistas do Brasil e do 
exterior, além de diversos diretores e funcionários do próprio IBDF. 

A então diretora do Departamento de Parques Nacionais e Equivalentes desse 
instituto, Maria Teresa Jorge Pádua, demitiu-se cm protesto contra a construção da 
estrada e da falta de consulta aos seus funcionários por parte do governo federal. A 
reação contra a construção da Transaraguaia foi muito mais intensa que em relação 
à sua malfadada antecessora, a BR-242. A reação dos grupos indígenas da área foi 
também muito mais intensa. Os Javaé de Boto Velho, que habitavam uma área que 
apesar_ de tradicionalmente ocupada pelo grupo estava incluída na área do Parque 
Nacional do lBDF, que há diversos anos pleiteavam assistencia da Funai e a retirada 
dos ocupantes do PNA perderam a paciencia com a falta de consulta e com a 
arrogância dos construtores da estrada. Através de uma série de medidas de força 
impediram a continuidade das obras no interior da ilharos aterros da estrada já 
haviam avançado 11 km ilha adentro, descrevendo um semicírculo ao redor de Boto 
Velho) e chamaram sobre si as atenções da imprensa. 

O senador Mauro Borges (PMOB-GO) comandou, no Senado, a reação contra a 
estrada, que, no entanto, se limitou a uma série de pronunciamentos contra a 
devastação que a estrada causaria à ecologia da ilha. Seus ataques verbais visavam 
uma difusa "máfia que promove a destruição em grande escala da Ilha do Bananal" e 
a inoperância dos órgãos preservacionistas oficiais, como o IBDF. O deputado federal 
Aldo Arantes (PMDB) fez uma série de pronunciamentos denunciando que a estrada 
só beneficiaria os proprietários das terras pelas quais ela passaria, entre eles o 
superintendente da Sudeco, que possuía uma fazenda na região. 

Em setembro, a reação dos Javaé do Boto Velho contra a estrada e a pressão 
da opinião pública fez com que a direção do Parque Indígena do Araguaia, então 
ocupada por um Karaiá, entrasse em cena e "bloqueasse" a estrada, através do envio 
de um grupo de Karajá mal-armados. Na prática, a construção da estrada estava 
bloqueada pelos Javaé já há algum tempo, enquanto a direção do parque, 
representada pelo seu diretor Daniel Koxini, e pelo chefe do P.I. Santa Isabel do 
Morro, Ijahuri Karajá, negociavam publicamente com a Sudeco e empresários um 
montante em dinheiro para permitir sua passagem. 

Nessa altura a construção da estrada parecia estar se transformando, para 
seus defensores reunidos na Sudeco, numa corrida contra o relógio. Em outubro 
iniciava-se o período das chuvas, o que impossibilitaria a continuidade das obras. 
Em março de 1985, ainda nas chuvas, terminava o governo figueiredo. A construção 
da estrada a ritmo acelerado objetivava torná-la um fato consumado prevendo a 
discussão sobre sua continuidade no próximo governo. 
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O início da estação das chuvas e a mudança de governo terminaram por 
enterrar o sonho de uma estrada que atravessasse a Ilha do Bananal, favorecendo 
principalmente à pecuária regional, ocupantes irregulares do parque indígena. 

Entre dezembro de 1984 e junho de 1985, discutiu-se a possibilidade de 
"tombamento" da Ilha do Bananal pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional-SPHAN. O tombamento, idealizado quando a pressão pela construção da 
Transaraguaia estava no auge, chegou a ser aprovado pelo Conselho Estadual de 
Cultura (GO), e acabou sendo arquivado ao chegar no Ministério da Educação, em 
função dos litígios que provocaria nas pastas do Interior e da Agricultura. 

3 .2. 5 A Tentativa de "Municipalização" da Ilha do Bananal 
No início de 1989, o governo do estado de Tocantins criou uma comissão, 

presidida por Siqueira Júnior, filho do governador do recém-criado Estado do 
Tocantins, Siqueira Campos, para estudar e desenvolver proietos a respeito da 
"municipalização" da Ilha do Bananal. Basicamente seria uma tentativa de se acabar 
com os parques Indígena e Nacional do Araguaia e de se fazer, posteriormente, um 
loteamento da área pelos municípios vizinhos já existentes onde se concentra a 
maioria da população que ocupa com gado a Ilha ou por criar. Como os parques em 
questão dispõem de decretos federais que regulamentam sua criação e são 
pertencentes à União, não existe brecha legal por onde os ocupantes e políticos 
tocantinenses e do Mato Grosso possam reivindicar mudanças na sua situação 
jurídíco-legal. 

3.2.6 O Início do Processo de Desintrusamento do Parque Indígena do 
Araguaia: de 1985 a 1997 ; _,,. 

Em 1991 a Funai criou o Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTl), que 
reúne órgãos federais, estaduais e ONGs para promover a desocupação do Parque 
Indígena do Araguaia. O plano, posto em ação desde essa época, previa a 
indenização das benfeitorials de boa-fé implantadas pelos ocupantes e a 
assentamento das famílias que não tivessem para onde ir. 

O plano de assentamento, a cargo do INCRA, se encontra em fase final, sendo 
que as transferências das famílias beneficiadas para áreas de reforma agrária se 
incíou em 1996. A Administração Regional da Funai de Gurupi começou a pagar as 
indenizações em dezembro de 1995. Reunidos em conselho, as lideranças Karajá e 
Javaé resolveram apoiar o processo, não mais cobrando as taxas pela utilização de 
pastagens dos arrendatários, para que não fossem confunddas com uma permissão 
para sua permanência. Em 1995, ainda, foi fundada a aldeia Txuiri, no meio da 
praça do povoado de Porto Piauf, numa clara mensagem aos posseiros 
ren,anescentes. 

Através de barreiras de fiscalização a ADR de Araguaína tem impedido o 
retorno das boiadas que saíam todos os anos nos meses que antecediam as 
enchentes, outubro e novembro, e retornavam no início do estio, em abril. Segundo 
dados da Funai, foram retiradas mais de 50 mil cabeças de gado, do Tocantins, Mato 
Grosso e Goiás. Das cerca de 900 famílias que viviam em área indígena, a metade 
era constituída de pessoas que não tinham para onde ir. Os demais eram 
principalmente vaqueiros ou retireiros, com suas famílias, a serviço de fazendeiros 
da região. Alguns deles possuem dezenas de retiros em terras indígenas. 

Depois de recebida a indenização as famílias tinham dez dias para deixar as 
suas casas. Ainda em 1995, cerca de 250 famílias deixaram a área. 

-· 
- 
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r: Boa parte das famílias, que não tinham para onde ir, foi assentada na Fazenda 
Capão de Coco, município de Lagoa da Confusão (TO). Restam cerca de 208 famílias 
de invasores do PIA, na sua maior parte concentradas no sul da ilha. As lideranças 
Javaé, em reunião com a administração de Gurupi em dezembro de 1997, 
reclamaram na demora na demarcação. 

As retiradas de gado e invasores, promovidas pela Funai, devem continuar. 
Diversas aldeias, independentemente das retiradas promovidas pela Funai, 
promovem, por sua própria iniciativa, apreensões de gado de invasores que, ou não 
respeitam limites estabelecidos, ou trazem gado "novo" para o PIA, ou, finalmente, 
não abandonam a ilha mesmo depois de receberem indenizações. 

É o caso, por exemplo, de Raimundo Ferreira do Carmo (o "Mundico Sabino", 
de triste memória para os Karajá} e de Edmundo Ferreira Cavakante, notórios 
criadores de gado em terras Karajá, nas proximidades da Aldeia de Santa Isabel, que 
recusam-se a sair mesmo tendo recebido a indenização. Recentemente, em setembro 
de 1997, a Justiça Federal de 1ª Instância do Tocantins, através de ação civil pública 
impetrada pelo Ministério Público a pedido da Funai, determinou a retirada em dez 
dias desses criadores, que, ademais, ameaçavam o cacique Siari e outros membros da 
comunidade. 

r: 

r 

r: 
Outros proprietários dão entrada a toda forma de recursos jurídicos para não 

saírem, mesmo tendo sido indenizados e estarem, reconhecidamente, invadindo terra 
indígena. Isso transfere à Justiça tocantinense e federal boa parte do ritmo na 
desocupação da ilha através do julgamento desses recursos de proprietários e da 
União, em nome dos Karajá. 

Boa parte do sucesso da desocupação do Parque Indígena do Araguaia se deve 

ao empenho de alguns dos administradores da Funai em Gurupi, especialmente 
Edson Beiriz, que também forneceu boa parte dos dados utilizados neste item. 

As maiores dificuldades encontradas por este projeto de desintrusamento do 
Parque Indígena do Araguaia são representados pela falta de veículos, pessoal e 
equipamentos para vigilância e os recursos jurídicos interpostos pelos fazendeiros, 
muitos dos quais já receberam as indenizações, para prolongarem sua presença no 
parque. 

Caravanas de pescadores, além disso, continuam freqüentando as lagoas e 
córregos interiores da ilha durante o tempo de estio ("verão"), clandestinamente ou 
através do pagamento de taxas às lideranças das aldeias, como é de conhecimento 
público e como mostrou reportagem exibida no Globo Repórter em novembro de 
199 7. Além de procederem a uma verdadeira devastação da fauna ictiológica as 
caravanas de pescadores, como fazem há mais de 40 anos, incentivam, propagam e 
vendem cachaça aos Javaé e Karajá para obterem o direito de pesca em suas terras. 

3.3 SITUAÇÃO ATUAL DA TERRA 
r: Das 20 aldeias e grupos locais Karajá, seis estão no Parque Indígena do 

Araguaia, criado em 1971 para os Javaé e Karajá e que abrange parte do centro e sul 
da Ilha do Bananal. 
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O PIA tem uma área aproximada de 1.395.000 hectares, no sudeste do Estado 
do Tocantins. Sua planta de delimitação de 1 984 estabelece os limites pelos quais 
será feita sua demarcação física, prevista para agosto de 1998, pela Diretoria de 
Assuntos Fundiários da Funai. 

Outras três aldeias Karajá localizam-se na Terra Indígena Tapirapé/ Karaiá, 
com 66. 166ha; outra na T.I. São Domingos, com 5. 705ha. Estas duas terras 
indígenas estão na margem esquerda do Araguaia, ao lado do parque indígena, 
situado na margem direita. 

Ao norte da Ilha do Bananal, temos mais duas aldeias na T.J. Karaiá Santana 
do Araguaia e os grupos locais de Lago Grande e Barreira do Campo. Sobre estes dois 
últimos, não existem levantamentos recentes do número de habitantes, nem da 
situação das terras que ocupam. As últimas informações são de 1980. Suas terras, 
nessa época, _já se encontravam em adiantado estado de grilagem por parte da 
população regional, que se instalou nesses tradicionais locais de aldeamentos Karajá. 

Ao sul da ilha. temos a aldeia de Aruanà, localizada junto à cidade goiana de 
mesmo nome, nas Terras Indígenas Aruanã I, II e lll, que totalizam 1.366ha. Tal 
como em relação aos grupos de Lago Grande· e Barreira do Campo, não existem 
informações recentes sobre os grupos Karajá de Porto Luís Alves, Mata Corá e 
Cocalinho. que estão entre Aruanã e a ponta sul da ilha. 

Abaixo um resumo da situação de cada uma das aldeias e grupos locais Karajá 
em 1997. 

Situação de terra das aldeias e grupos locais Karajá 

Santa Isabel 

Mirindiba 

São Raimundo 

fontoura 

Macaúba Parque Indígena do Araguaia (TO). 

Área reservada pelo Decreto nº 69.263, de 22.09.71, e Decreto nº 84.844, de 
24.06.80, que altera seus limites. A planta de delimitação é de 05,10.84. Municípios 
de Piurn, Cristalândia e Formoso do Araguaia (TO). Demarcação física prevista para 
1998. Extensão: 1.395.000ha. 

Itxalá 

Hâwalora 

Tytêrna Terra Indígena Tapirapé/ Karajá. 

O Decreto nº 88.194, de 23.03.83, homologou a demarcação feita segundo 
proposta dos Tapirapé. Registrada no Cartório de Registro de Imóveis- CRT- de São 
Félix do Araguaia (MT), Matrícula nº 3.440, livro 2, de 16.06.84. Municípios de 
Luciara e Santa Terezinha (MT). Extensão: 66.166 ha. 

Santo Antônio 

Maranduba Terra Indígena Karajá/ Santana do Araguaia. 

O Decreto nº. 397 de 24/12/91, homologa a demarcação administrativa (DOU 
26/12/91 ). Registrado no SPU, PA-01 em 08/03/89, e CRI. Matrícula nº 826, em 
10/03/88. Município de Santa Maria das Barreiras (PA). Extensão: 1.485ha. 
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- -S-ão Domingos Terra Indígena São Domingos. 

O Decreto nº 383, de 24/12/91 homologa, a demarcação administrativa (DOU 
26/12/91 ). Registrado no CRI, Matrícula nº 1.953, em 11/05/88. Município de 
Luciara (MT). Extensão: 5.705ha. 

Aruanã Área Indígena Aruanã 1, li e Ili 

Identificadas e encaminhadas ao Ministério da Justiça, Portaria Funai nº 724, 
de 11/08/93, cria GT para complementar estudos de identificação e delimitação da 
área JDOU 26/08/93). Despachos da presidência da Funai n<" 2, 3 e 4 encaminham 
as áreas para o ministro da Justiça {DOU 10/01/95). Extensão das áreas: 1 lha., 
769hà. e 586ha., respectivamente. Municípios de Aruanã (GO) e Cocalinho (MTY. 
Extensão total: 1.366ha. 

Mata Corá, Cocalinho, 

Luís Alves, 

Barreira do Campo e 

Lago Grande sem providências 
....... , ...•. 

r 

r: 
r. 
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Muncí pios de Aruanã (GOJ, Barra do Garças e Cocalinho (MT), São Miguel do 
Araguaia (GO), Conceição do Araguaia (PAJ e São Félix do Araguaia (MT), 
respectivamente. Sem informações atualizadas. 

,,-. 

-Ern 1980, ocorreu uma alteração dos limites da parte norte do Parque, onde 
faz divisa com o Parque Nacional do Araguaia (lbarna). A razão para essa 
redefinição foi que a aldeia Karaiá de Macaúba, havia ficado "dentro" do Parque 
Nacional do Araguaia. A redefinição, no entanto, incluiu Macaúba nos limites do 
parque indígena, mas excluiu a aldeia Javaé de Boto Velho. 

A demarcação do Parque Indígena do Araguaia, a ser iniciada este ano se fará 
de maneira independente do processo de eleição de área para os Javaé de Boto Velho, 
apesar de que as duas áreas indígenas são contíguas e se encontram no interior da 
Ilha do Bananal. 

QUADRO 3.3.1 - DECRETOS PRESIDENCIAIS RELATIVOS À ILHA DO 
BAN.ANAL 

r 
:-.ÚMERO DATA OBJ[TO 
47.570 Jl .12.SCl Cria P:'\A Sua area cornnreendra .i totalidade da lha U(> Bananal. 
68.873 05.07.71 - Reduz área p;:,,;.,\ para o terço norte d.i Ilha, limitado pelo paralelo 10" 

.~o·. num total de unroxirnadumcnte ·foO.OOOha. 
ó9.26J 22.09.71 Cria PL.\. Sua área compreendia os dui~ tcr~·o~ restantes da llha, ao sul 

do ?:'l:A. 
71.879 01.03.7:l Retifica Decreto 68.873. 
64.844 24.06.80 Redefine limites l':'\t\-PIA Inclui aldcta h:araJá de Macauba e exclui 

aldeia Javaé de Boto Velho da .:ln-.1 do PIA 
1.875 'C 1985 Interdita uproxrmadarncntc H5 080h..i. do l':--A para os Javaé de Boto 

Velho. 

r 
r- 
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As aldeias de Santa Isabel do Morro, Macaúba e Fontoura (as de maior 
população), além de Mirindiba, São Raimundo e JK estão localizadas no interior do 
Parque Indígena do Araguaia, na Ilha do Bananal. 

r: 
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3.3.1 

Outras três aldeias localizam-se em áreas indígenas contíguas, fora da Ilha do 
Bananal, mas administrativamente ligadas à Administração Regional (ADR) do 
Araguaia, da Furtai. que cuida do Parque Indígena do Araguaia. São elas: ltxalá, 
Tvtema, a "Aldeia Velha" tem formação próxima a Tytema) e a Aldeia São 
Domingos. 

As outras terras Karajá oficialmente reconhecidas, Santana do Araguaia e 
Aruanã, ligam-se à .·\DR de Araguaína e Gurupi, respectivamente. 

Terras Karajá sem Providências e Ainda não Identificadas pela 
Funai 

- 
Parcelas importantes dos territórios ocupados pelos Karaiá não são, 

atualmente, legalmente reconhecidas como terras indígenas. 

Conforme já vimos no item 3.2., por força de eleições de área insuficientes, 
parcelas importantes de seu território, localizadas na margem esquerda do Araguaia 
':'. no interior do Parque xacíonaí do Araguaia, na parte norte da Ilha do Bananal, 
[,:iram excluídas das demarcações já realizadas até o presente .. 

A seguir apresento uma relação dessas áreas utilizadas pelos Karajá como 
locais de sepultamento. coleta de espécies vegetais e animais para alimentação e/ou 
elaboração de artesanato, para pesca e caça, e como áreas agrícolas. Essa relação foi 
elaborada a partir dr reivindicações feitas pelos habitantes de diversas aldeias 
consultados cm dezembro de 1997. Inclui áreas utilizadas em caráter contínuo pelo 
menos desde o início do século, como é fato notório na região, e conforme registros 
de etnógrafos, funcionários do Serviço de Proteção aos Índios e Funai. 

Boa parte dessa áreas encontram-se atualmente sob domínio de particulares, 
que procuram, de diversas maneiras, impedir o acesso dos Karaiá a esses locais. Em 
outras regiões a presença dos índios, haja vista sua antigüidade, é apenas tolerada. 
Visando evitar tanto a continuação de conflitos atuais, ou esperados, os habitantes 
de diversas comunidades Kar~iá solicitam o reconhecimentos das seguintes áreas: 

3.3.2 Aldeia do Capitão Fontoura (Haratuma hãwa) 

Reivindicada pelos Karajá da aldeia de Fontoura. Situada na margem esquerda 
do Araguaia, na altura da atual Aldeia Fontoura, a área corresponde ao território da 
aldeia do lendário capitão Fontoura {que empresta seu nome à atual aldeia). A área é 
utilizada para coleta de palha, olho-de-buruti, material para artesanato, coleta de 
frutos e de espécies animais e caça. As ipucas e lagos, entre eles Curica, Sõhõky, são 
muito utilizados para pesca e coleta. O antigo cemitério da aldeia Haratuma ainda é 
utilizado, principalmente pelos antigos habitantes da aldeia que existia no loca] e 
que hoje vivem na Aldeia fontoura. 

Segundo uma estimativa dos Karaiá de Fontoura a área totalizaria, num 
cálculo preliminar, cerca de 300ha. 

Os ataques dos Xavantes forçaram o abandono do local na década de 60. 
Alguns regionais pediram aos índios permissão para se estabelecerem nas 
proximidades e, posteriormente, venderam o "direito" de posse. Essa "posse" 
irregular, pois feita à revelia dos direitos territoriais dos Karajá, que nunca deixaram 
de freqüentar a área, é a base da cadeia dominial. O atual "proprietário", um 
adventista que vive no Rio de Janeiro, mantém no local a Fazenda Fontoura, 
dedicada à criação de gado. Segundo os Karajá seu nome seria Dr. Paulo Kroise (sic). 
Atualmente esse fazendeiros e seus prepostos tentam impedir a entrada dos índios. 
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3.3.3 uisn« Wyhyna ("Local onde pesca Lltaría") 
Reivindicada pelos Karajá de Macaúba. Situado na margem direita do 

Araguaia, fica a aproximadamente 18km ao norte de Macaúba. Excluído dos limites 
do Parque Indígena do Araguaia, esse tradicional local de aldeamentos encontra-se 
hoje em terras do Parque Nacional do Araguaia. Os Karaiá ainda se utilizam da área 
como lugar de enterramento de seus mortos, fazendo parte também de seus roteiros 
de pesca e coleta. Os Karajá de Macaúba são freqüentemente pressionados pêlos 
fiscais do Ibama, responsáveis pelo Parque Nacional do Araguaia, para que não se 
utilizem mais do local. 

Os habitantes de Macaúba informaram que funcionários ligados à Diretoria de _ 
Assuntos Fundiários da Funai de Brasília já estiveram recentemente no local, 
fazendo levantamentos das áreas ocupadas pelos Karajá. Não se conhecem 
encaminhamentos tomados após essa visita. 

r: 
3.3.4 Lateb~ro 

Reivindicado pelos Karajá de Macaúba. Situado na margem esquerda do 
Araguaia, ao norte de Macaúba e ainda no Mato Grosso, próximo à foz do rio 
Crisóte (ou Crisóstemo), num local conhecido como como Antônio Rosa. Utilizado 
contemporaneamente como lugar de pesca e coleta. Os habitantes de Macaúba, 
ainda, se utilizam do lugar como cemitério. 

3.3.5. Cemitério de Santa Isabel do Morro 
Situado aos pés dos morrotes que terminam no Araguaia, logo ao norte da 

atual cidade de São Félix do Araguaia (MT). Apesar de ser utilizado secularmente 
como local de enterramento primário e secundário, esse importante cemitério, e sítio 
arqueológico, ficou fora dos limites do Parque Indígena do Araguaia, pois está 
situado na margem esquerda do rio. 

Utilizado pelos Karajá de Santa Isabel, a área fica próxima à estrada e 
caminhos utilizados pelos turistas e veranistas para se dirigirem às praias a jusante 
de São Félix. O famoso cacique Ataú, recentemente falecido, foi enterrado no local. 

- 
3.3.6 Aldeia do Capitão João iNotxiese hãwa, tjoro hãwa) 

Reivindicada pelos Karajá de Tytema e Itxalá. Situada imediatamente ao sul da 
terra indígena Tapirapé/Karajá, no município de Luciara (MT). A área não foi 
incluída na proposta de demarcação que definiu a atual T.I. Tapirapé/Karajá. 

Local rico em lagos e ipucas e que por isso mesmo sempre foi muito 
freqüentado pelos Karajá. Lá existiram dois aldeamentos, Notxiêse e ljorõ, muito 
conhecidos e onde nasceram muitos dos que hoje vivem nas aldeias citadas acima. A 
área é excepcionalmente rica em termos de pesca, coleta e áreas agricultáveis. 

O local da aldeia Notxiesa (gaivota branca) é nas margens do Araguaia, entre 
os lagos Urnarahi e Oworutyby, além de outros menores. As duas áreas de roça, 
Breke e Xiwahate Wedena, também são reputadas muito boas, pois dificilmente são 
inundadas. Próximo à "aldeia da gaivota branca" está o Hãwalõhõky ("morro 
grande"), utilizado como cemitério por uma série de aldeias hoje desaparecidas: 
Narybiõ, Werea, Woma Anona, Susõ, Webero e worosy Derona. A área é de 
extrema importância religiosa para o grupo. 

r: 

r: 

r: 
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A região de lagos, marginal ao Araguaia e denominada Jurelo. continua ser 
utilizado pelos Karajá de Tyterna, Itxalá, Hãwalora, no verão, para a pesca de 
pirarucu e tartaruga, principalmente. A área reivindicada fica dentro da fazenda 
Três Pontas de propriedade do espólio de Emílio Figueiredo. Os atuais responsáveis 
impedem, quando podem, a presença dos Karaiá no local. Ao mesmo tempo, 
franqueiam o acesso aos lagos a caravanas de pescadores do Sudeste do país. 
Armados de geradores e balcões frigoríficos essas caravanas exploram 
comercialmente a pesca, promovendo verdadeira devastação da ictiofauna do lugar. 

Além dessas áreas, que correspondem às reivindicações das comunidades 
mencionadas, é necessário um levantamento da situação dos grupos Karajá de Mata 
Corá, Porto Luís Alves, Cocalinho, Barreira do Campo e Lago Grande, dos quais não 
se tem informações precisas desde 1980. Nessa época, como já ficou dito acima, a 
situação fundiária desses grupos era extremamente grave, tendo sido expropriados, 
pelos regionais, de quase todas as terras de que se utilizavam. 

POPULAÇÃO 
____ ,.. .. -.=.,,=·-=--- -------------- - .... ~ ..........• - 4 

A população Karajá atual gira em torno de 1.804 pessoas, que vivem em 20 
aldeias e grupos locais. As maiores aldeias, que juntas reúnem cerca de 87% da 
população Karaiá total ( 1.563 pessoas), localizam-se no interior do Parque Indígena 
do Araguaia e em terras indígenas contíguas. 

A população Karajá experimenta, nas últimas décadas, um crescimento 
populacional contínuo, porém a taxas reduzidas, inferiores àquelas de alguns 
grupos indígenas "vizinhos", como os Xavante e os Tapirapé. 

Esse crescimento limita-se, em boa parte, às maiores aldeias do grupo, Santa 
Isabel e Fontoura e reocupações relativamente recentes, como Santana do Araguaia e 
São Domingos. Aldeias nortistas, e de tamanho médio para os padrões Karaiá, como 
Macaúba e Itxalá, não tiveram crescimento populacional nos últimos dez anos. Isso 
se explica, em parte, pelas cisões ocorridas. De Itxalá saiu o grupo que fundaria 
Tyterna, e de Macaúba os que fundaram São Raimundo. De qualquer forma, esses 
dados revelam as condições em que vivem os habitantes dessas aldeias, com 
assistência médica e prevenção de qualidade inferior, reduzida atividade agrícola e de 
comércio com a população regiona). 

Aldeias que tiveram sua situação fundiária regularizada, com a fundação de 
um posto e início de assistência regular, registraram crescimento populacional 
considerável, como São Domingos, Aruanã e Santana do Araguaia. 
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QUADRO 4.1 - POPUIAÇÃO KARAJÁ POR ALDEW GRUPO LOCAL E 
TOTAL-1997 

ALDEIA/ GRUPO LOCAL :\ÚMERO DE HABITA.'\1ES 
Aruanã (> l 

Mata Corá 4( •• ) 

Cocalinho 5 1··1 
Luís Alve~ 24 (Hj 

B. Mirindiha 44 
JK e 

Santa Isabel 51i 
Cachoeira e 
Fontoura 40t, 

S. Domíneos 120 
ltxalá % 

Tvtema 65 
Hàwa)ora (Aldeia Velha 1 wn 

Macaúba 28(1 
S. Raimundo '.2,Q 

1.. Grande :! o , •• } 
ff. do Camno 15 ( •• l 
Santo Antíinio (,~ 

Marand uba ..,- _, 
TOTAL 1804 

Fonte: Furai: Administrações RL-gionais do Araguaia, de Araguaína e de Gurupi- 1997; (º) Estimativa Andrê TorJI 1997 ( •• l 
Levantamento André Torai 1980. 

Aproximadamente 44% da população Karajá reunida no Parque Indígena do 
Araguaia (688 pessoas) tem menos de 15 anos. Entre 15 e 30 anos, são 25% (404 
pessoas) e, com mais de 30, 30% ou 469 pessoas. 

Nas outras três aldeias localizadas fora do parque, Santana do Araguaia (Santo 
Antônio e Maranduba) e Aruanã, a população menor de 15 anos também compõe 
parte expressiva da população: 48% e 54% de suas respectivas populações. 
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QUADRO 4.2 - POPULAÇÃO KARAJÁ DO PARQUE INDÍGENA DO 
ARAGUAIA(*) POR FAIXA ETÁRIA. 

ALDEIA S. ISAH[L FO:',;TOUR/\ S. DOMl:-..GOS S. lv\lMU:\DO 
Sexo !\ 1 1 1 M F ~t J- M F 

Faixa Etárm 1 

Oa1 v, 1 l'i 11 11 3 3 {) () 

la4 4.~ : l(l 2 'i 20 8 () '.! .l 
5 a o 4<' l4 3ó Jl 12 2 3 + 
10a 14 .ll l(, 21 21 ó 14 o o 
15 a 19 .!O .l'- 24 30 7 ó o :.'. 
20a 24 lQ 1 2'i ao 2+ 4 7 o o 
25 a 29 2.l 1 14 11 1:1 4 ., 1 o 
30a 34 1 O 12 10 h ., 3 1 (\ 

35 a 39 1() 8 ó 14 2 J o 1 

4-0 a 44 12 JO Q h 2 2 1 2 
45 a 49 6 7 3 (, 2 2 J o 
50a 54 ., 1 1 e, 1 2 o (\ () 

55 a «o ~ J f\ 5 ó - 5 1 o o 
60 a ti4 1 ó ! 'i 2 l o 1 2 o 
c,5 .1 " 1 5 15 11 l :, o 1 

TOTAIS i 17-:;., i :.'.4:! :!04 202 t, 1 50 1J I o 

ALDEIA i ITX1\LA TI'T(;MA MJ\(AÚBA MIRl;\;l>IB,\ 
1-aix<l Etária: 1 

Oal .l ., 3 1 5 7 '.! 1 

1 a 4 2 2 2 4 20 31 2 1 
5a<1 ' 2 2 J :.!.~ 27 3 '.l 
10 a 14 ó 2 2 .l 15 1 () ., 1 
15 a 1 CJ l 2 3 1 io 11 3 1 

20a 24 2 2 3 4 10 12 2 1 

25 a 29 4 J 3 2 8 10 1 J 

30 a 34 2 5 2 1 9 12 2 2 
35 a 39 2 4 J 2 7 11 o 2 
40a 44 4 5 2 1 4 5 l 1 

45 a 49 4 3 3 2 1 2 l o 
50 a 54 4 4 l ., 2 1 3 o 
55 a 60 e; o 2 1 3 3 2 ,1 

60a ó4 4 4 2 2 .l 5 1 1 

65 a 5 5 1 2 5 3 o o 
TOTAIS 51 45 34 31 127 159 25 19 

Fonte: Funai ADR Araguaia 1997. 

Segundo um estudo realizado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do 
Araguaia, que incluiu os Karajá do médio Araguaia e os Tapirapé) o índice vital (IV), 
que relaciona o número de nascidos vivos com o tota1 de óbitos, no período de 1993 
a 1996, foi de 308% {IV= 100%= população estabilizada; IV > 100%= pop. 
progressiva: JV < 100%= pop. regressiva). O índice Karajá é francamente 
progressivo, isto é, em crescimento. O alto índice de mortalidade infantil é 
compensado por uma alta taxa de fertilidade das mulheres. Por outro lado, a 
existência de apenas 13% de pessoas com mais de 50 anos sugere uma baixa 
expectativa de vida entre os Karaiá (Distrito Sanitário 1997, S). 

-· 
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QUADRO 4.3 - POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA- ALDEif\S DE ARUANÃ, 
MARANDUBA E STO. ANTÔNIO- 1997. 

Aruanã 

r 
r- 

SEXO M F 

Faixa Etária: 
0-5 5 2 

5- 10 9 (, 

10 - 15 4 7 

15 • 20 3 1 
20- 30 3 7 
30- 40 1 4 
40- 50 2 3 
50- 2 2 

TOTAIS 29 32 

r: 
r: 

r: 
Fonte: Funai ADR Gurupi 199 7. r: 
SANTANA DO ARAGUAIA (STA. MARIA DAS BARREIRAS, PA) 

r 
r 

ALDEIA MARAXDUBA S/\~TO A:'l;TÔN'IO 
Sexo M F M F 

Faixa Etária: 
0-5 7 '..?. 9 7 
6-9 1 1 7 4 

10- 14 2 1 1 2 
15 - 19 1 2 2 3 
20- 29 2 1 3 4 
30- 39 l 2 3 1 
40-49 1 o 2 3 
~O- 59 o o 2 o 
60-69 o o 1 1 
70- 1 2 3 7 

TOTAJS 16 11 33 32 

r. 

r: 
Fonte: Furtai ADR Araguaína 1997. 

r> 

r: 
r: 
r: 
r 
r> 

r: 
I"" 
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QUADRO 4.4 - POPUIAÇAO KARAJA DO PARQUE INDIGENA DO ,, 
ARAGUAIA(*) POR FAIXAS ETARIAS. TOTAIS. 

F/\IX,\ ETAIU,\ TOTAL (M/f) 
C1 a 1 8Q 

la -l 204 
5aQ 236 
10a14 Vi9 
rs il lq 1 (,(, 
zo a 24 135 
1::; a :?Q 103 
30a 34 79 
.l'i a JO 75 
40a 44 77 
4'i a 40 47 
50a .~4 2Q 

'>5 a t>O 50 
(,O a M - 39 
t,'; - M - 

TOTAL 1563 
TOTAL POPUlJ\C,\Cl l\:\RAJA 1804 

Fonte: Funai ADR Araguaia 199i. 

('") Aldeia de Santa Isabel (e JKl. Fontoura (e Cachoeira), São Domingo!>, Itxalá, Tytcma, Macaúba, Mirindiba 
e São Raimundo 

A grande quantidade de jovens, e em especial de mulheres na faixa etária de 
15-45 anos, indicada, mas não garantia, de que a população Karaiá, se forem 
regularizados os serviços de assistência e a situação fundiária de várias aldeias, tem 
condições de prosseguir e mesmo incrementar o lento processo de recuperação 
populacional iniciado há quase 30 anos. 

Em que pese seu contato com a população regional ribeirinha, as uniões inter 
étnicas restringem-se aos habitantes das pequenas aldeias. Em geral, são os brancos 
que passam a viver nas aldeias, enquanto dura a união, que- raramente são 
duradouras. 

Poucos Karaiá vivem fora de aldeias. Recentemente cerca de quatro homens 
Karajá (ex-estudantes) que já viviam em cidades, como Goiânia ou Brasília, 
casaram-se e passaram a residir alternadamente ora na aldeia, ora na cidade. 
Outros, geralmente funcionários estaduais, municipais ou da Funai, residem nas · 
cidades próximas às aldeias, como S. Félix, Santa Terezinha ou Luciara. São, no 
entanto, uma minoria. 
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O..UÂDRO 4.5-- EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DAS ALDEIAS KARAJÁ NO 
,; 

~ECULO XX(*} 
---------------- 5 anta Isabel.. 110 (1927) 139 (1931) 156 (1935) 140 (1947) 208 

{195Zl_194 ('.959/ 60) 192 (1962) 225()968) 313 0976) 517 (1997) 

Fontoura 74 (1908) -123 (1935) 80 {1939) 45 (1947) 142 
{1959 I 60) ~78 (19 7 6) 10_6_(_1_9_9 __ 7)'---------- --- 

Macaúl_?a .. ,~ ......••.•..••..••........ 98 11962) 166 (1976> 285 (1988128 
-- 

- ,ti 11997) - 
!97ó) 81 (1988) 96 
- 
-- -- 

·---- 

199_7) 

50 ( 197b) 42 {1981) 
- -- --- 

- 

ltxalá : . 
(1997) 

············:·"···51 (]950/ 60) 68 (1962) 102 (1 

Tvtcma .........................•.••.. 32 {1988) 46 (1990) 65 (1997> 

São Domingos 40 ( 194~7) 65_ (19801 80 ( 1988) 120 ! 

Santana do Araguaia (Santo Antônio e Maranduba) 56 (1970) 
2 i' !1983) 92 (199 7) 

Aruanã :.·····- 31 (1947} 26 (19801 ol (1997) __ 

f!,':cira da: Mirindiba 24 (19801 41_ ( 19971 ·-- -- 

t.fClrto Luís Alves 9 (194 7) 24 (19801 

(*) Não estão incluídos grupos locais de Mata Corá, Cocalinho, Barreira do Campo e Lago 
Grande por falta de dados comparativos. 
Fcnte : Sl-'I 119:!7, 19;11, l9J:il; Kraw.e 11908; Baldus 11935 e 1947); Funai U9i0, JQ71>, 198.1); T\lrJI (1980 e 1988); Silva/Puna! 
(191l8); Aucê (SPI (1962); Costa (1950- oOI; Aífonso, Funai ( 1983). 

•. 1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA POPULAÇh.O KARAJÁ --- 
Analisando-se o comportamento demográfico da população Karaiá desde o 

final do século passado até os dias de hoje, pode-se afirmar, malgrado a variedade de 
qualidade dos dados, que o seu total vinha diminuindo desde pelo menos 1847, na 
metade do século passado, até. atingir seu ponto mais baixo por volta de 1947, um 
século depois. Nesse ano, a população Karajá, de 361 pessoas aproximadamente, 
representava apenas 46%-da população encontrada em 1908, 774 pessoas. Isso 
significa que, em quase 40 anos, a população Karajá foi reduzida à metade. 
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QUADRO 4.1.1 - POPULAÇÃO KARAJÁ- SÉCULOS )(VIII AO XX. 
~--· UATA POPUw\ÇÃO FO:\íE' -- 

17i.r; 7-8.000 tu - 
6.000 lh 

184ó/47 1.4;;0-2.700 2 

'------- 1879 (,()0 3 

- 1Q08 7i4 ó .. - - - 
1927 c,40 1· 1 --- 7 
1947 :i61 , •• , 8 -- ·--- -·- - 
~980 1..:.:!l!:!..._. o 

-- 
1997 1.804 10 ~--- 

Observações : 

(*) Total referente às populações Karajá e Javaé somadas 

{ i>*) Esse total não abrange todas as aldeias 
Rdo.çüo de fontes : 

la • .l-011.,L-c-J : 1910, 115- 126 

1 h - Fonseca : ltlo 7. 388 

1 - Segurado : 1848, 206-8 

J - Jardlm : 1880, 33 

4 - Ehrenreich apud Krause: 1940-44, vol, 78, 240 

5 - Cavalcant] apud Frause; 1940-44, vnl. 78, 240 

6 - Krause : vol 78, 236- 240 

7 - Mclío 151'11: 19::?.7 

8 - Baldus : 1948, 145· 154 

Q - Torai : 1980, anexos l~ráficos 1 e z: 
1 o - fu11t1i ADR's Araguatna, Gurup\ e.do Araguaia 

A esse perfodo de pelo menos um século de contínuas perdas populacionais 
seguiu-se, a partir dos anos 70, o início de um vagaroso processo de recuperação 
populacional. Coincidiu com o início do processo de reconhecimento oficial das 
terras do grupo e de implantação de postos e a assistência regular, ainda que de 
qualidade relativa. 

A formação de novas aldeias, o conhecimento de mecanismos reivindicatórios 
utilizados junto à Funai, estados e municípios, a recuperação de antigos territórios 
grilados pelos regionais são fatores, dentre outros, que geram a expectativa de 
continuidade do atual processo de crescimento populacional. 
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QUADRO 4.1.2 
SÉCULO XX 

POPUIAÇÃO E NÚMERO DE ALDEIAS KARAJÁ NO 

r: 

A.-.o ~º DE ALDEIAS TOTAL FOSTE 
1908 - 815 KrdUSC 1940-4 vol. 90, 

189 
1912 18 1000 Mandacarú (SPI) 1912, 

microf. 382/M.I. - Funai 
1927 10 649 Bandeira de Mello 1927, 

micmf. 380/M.I. - Funai 
1939 21 795 Lipklnd (19391 apud 

Ebrenreich 1948, 26 
1964 19 - C;>,;PJ 1964 
1980 14 1120 Torai 1980 
1990 14 1588 Torai 1992 
1997 20 1804 Funaí e Torai 1997 

r 
1'""· 

.-· r: 

r: 

. --- 

Como limitantes do crescimento populacional temos a assistência muito 
deficiente na área de saúde, uma produção agrícola que continua muito abaixo de 
suas necessidades, o alcoolismo e suas conseqüências e a impossibilidade de os 
Karajá comercializarem, em termos mais vantajosos, seus principais produtos de 
venda: peixe e artesanato. 

Os indicadores de saúde que veremos melhor adiante no item reservado à 
saúde apontam para uma grande mortaJidade infantil e problemas na gravidez, 
parto e puerpério. A taxa de mortalidade infantil entre os Karajá é o dobro da média 
brasileira: um em cada dez Karajá nascidos vivos morre antes de completar um ano 
(Distrito Sanitário 1997, 10). Doenças do aparelho respiratório e doenças infecciosas 
e parasitárias continuam a atingir duramente a população Karajá. 

Levantamentos de julho e outubro de 1997 feitos pelo Distrito Sanitário 
Especial Indígena do Araguaia indicaram que os Karajá têm dificuldade de acesso à 
rede privada conveniada ao Sistema Único de Saúde e que em boa parte das cidades 
ribeirinhas não existem hospitais públicos. A rede de hospitais e enf ermarias das 
aldeia, segundo os mesmos relatórios, encontram-se sucateadas por falta de 
manutenção por parte da Funai. 

A situação crítica do atendimento à saúde dos Karajá parece ser um dos mais 
importantes fatores limitantes do crescimento populacional desse grupo indígena . 

5 MODO DE 
NATURAIS 

VIDA E uso DOS RECURSOS 

5.1 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E TERRITÓRIO 

r: 

Os Karajá, Javaé e Karajá do Norte, grupos de língua Karajá, partilham, além 
de história e territórios comuns e/ou próximos, uma mesma cultura ou conjunto de 
conhecimentos que os diferenciam dos grupos vizinhos e da população regional. 

Possuem um mesmo padrão de exploração do rio e uma organização social 
muito semelhante, cuias características são comuns à província etnográfica do Brasil 
Central, onde se encontram, composta por numerosos grupos Jê e poucos Tupi 
Guarani (Ava- Canoeiro e Tapirapé). 

r: 
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Entre os Karajá, território e identidade social se ligam de uma maneira 
bastante nítida. Os locais onde viveram seus ancestrais, próximos e distantes, 
determinam o papel das pessoas dentro do cosmos Karajá. Do ponto de vista Karaiá, 
o "meu grupo" é composto por todos aqueles que, através da descendência bilateral, 
compartilham ancestrais mortos recentes e distantes. Esses "mortos", que os vivos 
representam ritualmente, se ligam a parcelas do território Karajá. Dessa forma, em 
suas festas temos a participação dos mortos da aldeia X ou Y, incluindo-se aqui as 
que não existem mais. Essa ligação entre parentela e parcelas de territórios é a base 
das reivindicações de direitos e prímazias na atual política intracomunidades. 

Outros traços de sua morfologia social também ligam identidade social à 
história, mais remota, da ocupação do território. Todos os Karajá pertencem a 
diversos "grupos de praça", de transmissão patrilinear, que podem ser "do alto" (do 
sul, do alto Araguaia) ou "de baixo". Esses termos remetem à posição de cada grupo 
de praça no momento em que conquistaram o atual território. Os "do alto" vieram 
primeiro. Ser "do alto", na religião Karajá, significa partiJhar o espírito pioneiro, e 
guerreiro, dos ancestrais que lideraram a viagem para outros mundos. Por isso os 
grupos de praça "do alto" são chamados de ijoihiky, "o grande ijoi", 

Suas vidas religiosa e política acham-se, dessa forma, intimamente ligadas à 
sua localização, histórica e recente, sobre o seu território: o rio Araguaia. Através de 
sua distribuição pelo eixo do rio, num passado próximo e remoto, a sociedade Karaiá 
constrói identidades específicas, informando, através de seus mortos e de seu espaço, 
quem é quem, hoje. 

A seguir, veremos como. se dá essa ligação entre território e organização social. 

Os Karaiá ligam-se a parentelas de vivos (wasy) e de mortos (wabâdê), 
associadas respectivamente aos lugares onde vivem concretamente e onde viveram 
seus ancestrais. 

Dessa maneira, todo o seu território se liga a parentelas específicas, formadas 
por descendentes de coligações de famílias extensas passadas ou atuais, reconhecidas 
pelos nomes de seus líderes ancestrais masculinos. As parentelas que ocupam esses 
territórios, contemporaneamente, evocam o nome desses seus ancestrais para 
justificarem direitos ou reivindicações. 

Os Karajá, como os Javaé e Karajá do Norte, organizam-se basicamente 
através de famílias extensas, combinadas com a descendência bilateral e o casamento 
uxorilocal, onde o genro mora e trabalha para a casa do sogro, após o casamento. A 
estratégia da "engenharia social" Karajá é compor facções formadas por famílias 
extensas aliadas e estáveis, através da união de seus filhos. São comuns uniões de 
famílias lideradas por germanos, que casam seus filhos entre si. 

As menores aldeias ou grupos locais Karajá são formadas por apenas uma 
família extensa, onde geralmente o sogro vive acompanhado pelas famílias dos 
genros; as grandes, por uma reunião de parentelas formadas por coligações de 
famílias extensas. Componentes de uma mesma parentela, que normalmente 
tendem a concentrar-se num mesmo local através do casamento, corno vimos, 
costumam, também, apresentar-se espalhados por diversas aldeias, o que impediu, 
historicamente, a existência de hostilidade entre aldeias. 

É urna base sociológica que apresenta considerável potencial de segmentações, 
uma vez que, às famílias em situações consideradas desvantajosas resta sempre o 
recurso de emigrar, sozinhas ou coligadas com outras. 

- 
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Esses rápidos movimentos de ida e vinda de famílias, de fundação e abandono 

de aldeamentos, embora possam nos parecer, a nós povos sedentários, como 
excepcionais, não o são para os três grupos Karatá. Além dessas cisões semi 
definitivas, as aldeias Karajá, Karajá do Norte e Javaé experimentam, uma vez por 
ano, uma relativa dispersão de seus moradores devido à maior autonomia das 
famílias durante o estio, "verão". 
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Essa dispersão, embora fosse mais intensa até a década de 50 e 60, ainda 
ocorre, parcialmente, na maioria das aldeias. 

Para melhor explorarem os recursos do rio, a população das grandes aldeias, 
divide-se em unidades sociais menores, formadas desde por um simples família 
nuclear até por várias famílias extensas coligadas. Espalhando-se por praias, furos, 
lagos e subindo afluentes do Araguaia, procuram, com grande mobilidade, explorar 
as espécies vegetais e animais que a estação do ano oferecia. O "tempo das praias", 
como dizem os grupos de língua Karaiá, portanto, subdivide-se em "tempo da 
tartaruga e seus ovos, do tracajá e seus ovos", "tempo do crumata" e assim por 
diante. 

r· 

Essas famílias extensas que sozinhas ou coligadas vivem de maneira 
independente durante o verão são a base e o limite do sistema político dos povos de 
língua Karaiá. Canalizar o máximo de benefícios para sua própria família e para sua 
parentela ainda é, hoje em dia, o horizonte político de muitas lideranças. 

A reunião anual das famílias, no período das chuvas, causa um aumento 
considerável da atividade política, através da formação e atualização de um 
complexo sistema de alianças, onde facções são feitas e desfeitas, consagram-se 
lideranças e afastam-se outras. 

A religião Karaiá enfatiza a ligação dos vivos com seus ancestrais masculinos. 
É essa relação que determina a formação dos grupos entre os quais os Karajá 
passsarão boa parte de suas vidas. 

Todo homem, como vimos, pertence a um grupo de praça, ljoi, ao qual 
pertencia seu pai. Os ijoi são grupos de homens que "encarnam" seus ancestrais 
masculinos. São significativamente chamados de "mortos", worosy. 

Durante todo as cerimônias do ano, os ijoi atuam como grupos de trabalho, na 
pesca, caça, coleta, além de grupo de consumo de alimentos. A importância dos ijoi 
corno organizadores e "animadores" da vida religiosa é fundamental. A distribuição 
pelos ijoi informa sobre a posição de suas parentelas e de seus ascendentes no 
conjunto do grupo indígena. O status individual da pessoa, por outro lado, também 
se expressa, em boa parte, pelo seu papel particular dentro de seu ijoi. 

QUADRO 5 .1.1 - GRUPOS DE PRAÇA (IJOI) KARAJÁ 

....... 

Ibõ mahãdu - os do alto Iram mahãdu - os de baixo 
Nome: Tradução: Nome: Tradução: 
Saura macaco Wawvona --- 
Toriwa tucano wvrcura garça-branca 
Wvkalu cu uda-do-rncru ulhão Mahãdu do pessoal 
Hiréru cauda-do-carcarã 
Jtva do meio. da metade 

r: 

Fonte: Torai I 992. 
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Além dos xamãs, somente os membros do Uoi podem exercer a interlocução 

xamãnica com os seres que vivem nos três planos do cosmos (três planos celestes, a 
superfície da terra e o mundo subterrâneo). Cada estação do ano se manifesta pela 
recepção a um determinado espírito. Essa intermediação da sociedade masculina na 
ligação com diversas categorias de seres sobrenaturais é vital para que a comunidade 
assegure seu bem- estar e a continuidade da oferta de recursos naturais do rio. 

Essa ênfase na atuação dos xarnãs e grupos masculinos corno interlocutores 
privilegiados do cosmo e defensores da segurança da comunidade, contra as forças 
que a ameaçam, terminou por dar à sociedade masculina um papel diferenciado 
dentro das sociedades de língua Karajá de uma forma geral. Toda aldeia é 
conceitualmente dividida entre o espaço das mulheres e o espaço "sagrado", 
masculino. É pela importância religiosa dos ijoi, que vêm de seu potencial xamãnico, 
que se compreende o prestígio das cerimônias de iniciação masculina. 

Para enfatizar a formação anual de novos membros do ijo! é feito, durante a 
época das chuvas, um complexo conjunto de rituais que culmina com o Hetohoky, a 
"festa da Casa Grande". Nessa cerimônias, a comunidade interage com uma série de 
seres de diversos domínios do cosmo: do céu, da terra e da água (biuludu, suuludu e 
beludu), bem como com os mortos de outras aldeias (worosy), através de seus 
descendentes que os corporificam. 

Os iniciandos começam um aprendizado formal, onde atividade guerreira e 
atividade xamãnica se confundem, de como se relacionar com os diversos seres que 
compõem o cosmos. 

Seu "ano religioso", corno se vê, manifesta-se através de um elaborado 
calendário ritual que não se ir terrompe nem nos pequenos acampamentos de verão 
nas praias, como também, na época das chuvas, nas aldeias maiores. Na época das 
chuvas, como vimos, recebem a visita de seres de diversos domínios que são 
hospedados na casa grande, terminando por se tornarem aliados da comunidade 
porque esta observou as regras de comportamento adequadas. 

Durante as festividades do verão, as ijaso anaràky, a comunidade entra em 
contato com os seus ancestrais longínquos, os ~jaso, senhores dos animais do céu, da 
água e da terra. Boa parte dos ijssõ vive sob as águas de lagos, ipucas e riachos da 
Ilha do Bananal. Os ijaso vão liberando esses animais, que conceitualmente, "fazem 
parte" do seu corpo, para o consumo dos humanos. Contam apenas aos xamãs onde 
podem ser encontrados os animais. 

A atuação dos xamãs, da comunidade organizada e dos ijasõ, traz, portanto, o 
alimento, animal e vegetal, para a aldeia. As tjesõ anaràky têm um aspecto 
propiciatório bem claro: se os ijaso forem bem recebidos e festejados, o fluxo de 
animais e alimentos será contínuo. Os povos de língua Karajá alimentam-se através 
dessa espécie de "comunhão" com seu passado. 

Essa concepção, de que a subsistência é garantida, dentre outras coisas, por 
uma atitude religiosa correta, marca a visão tradicional e bastante comum a 
respeito da disponibilidade e inesgotabilidade dos recursos naturais. 

..•. 

-· 

- 

- 
218 ESruDOS DO MEIO A.,'TRÓPJCO - COMUNIDADES INDÍGENAS 



r> 

r: 
r> 

r 

r: 
5.2 r> 

r 5.2.1 r: 
r 
r' 

r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
( 

r 
,-. 
r- 
r: 
,r- 

r-. - r- -- 
r> 
r: 

r 
r: 
r- 
r> 

r: 
r: 
r 
,,-.. 
r: 
r 
r: ~ 

(· 
,,,... 

r 
r: - r: 
r 

r- 
r-, 
.,-. 

r 

EXPLORAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Relacionamento com o Meio Ambiente e Sazonalidade 
A subsistência Karajá, como a dos Karajá do Norte e Javaé, está 

profundamente marcada pela influência da pesca e da coleta daquilo que o rio 
oferece durante o ano. O "calendário social", períodos de reunião nas aldeias e 
dispersão, reflete a importância ~ a presença diferenciada do rio na vida desse grupo. 

Em geral, o ritmo de vida destes grupos, como vimos, divide-se em duas fases 
distintas: durante o verão {período de estio), a importância da pesca e da coleta de 
produtos do rio e da mata é predominante. Em pequenos grupos familiares, os 
Karajá se dispersam pelas praias, lagoas e demais pontos piscosos do interior da ilha 
ou nas cercanias do Araguaia e de seus formadores. 

No período das chuvas tendem a concentrar-se mais nas aldeias e a restringir o 
alcance de sua expedições de pesca e coleta às cercanias. É o período de maior 
intercâmbio social, atividade ritual, etc .. É, também, o período onde a pesca, devido 
ao aumento da quantidade da água, não é tão produtiva. Conseqüentemente, o 
período das chuvas é, finalmente, o tempo de se dedicar às atividades agrícolas e à 
caça, "ilhada" nos poucos locais não inundados durante o inverno. 

A divisão entre os dois regimes de vida não é rígida. As atividades agrícolas 
exigem que os trabalho preparatórios (derrubada, coivara, etc) iniciem-se durante o 
verão. Caçadas durante o verão também são comuns. Expedições de coleta, embora 
mais freqüentes durante o verão, também são feitas durante o inverno. 

Uma das características do regime de subsistência Karajá é a sua· grande 
dependência das atividades de pesca e coleta de produtos de origem animal ou 
vegetal para sua subsistência. Poucas aldeias Karajá, atualmente, têm uma atividade 
agrícola importante, suficiente para sua manutenção o ano todo. Apenas a aldeia de 
S. Domingos possui uma atividade agrícola considerada minimamente suficiente, 
hoie em dia. 

Dada a histórica insuficiência de suas roças, que se explica, em parte, pela 
pobreza dos solos, como veremos adiante, o grupo depende, de maneira aguda, da 
pesca e do comércio de peixe e artesanato para sua subsistência. 

Desde o início do século, os Javaé, em relação =:r: Karajá, são tidos como 
"ricos" em gêneros agrícolas. Até hoje em dia as roças Javaé são mais ricas e 
diversificadas que as dos Karajá. O comércio entre os dois grupos, também no início 
do século, era baseado no fornecimento, pelos Karajá, de produtos de ferro, 
utensílios de pedra e tecidos que conseguiam por intermédio dos brasileiros. Os 
Javaé, por outro lado, forneciam-lhes, entre outras coisas, mantimentos de origem 
vegetal {Ehrenreich (1B88): 1948, 25- 6; Krause (1910): 1940- 4, vol. 90, 188). 
Atualmente, o comércio de produtos vegetais entre os dois grupos praticamente 
desapareceu, e os Karajá conseguem boa parte dos produtos vegetais que consomem, 
como a básica farinha de mandioca e o arroz, através do comércio regional. 
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5.2.2 

Atualmente as espécies mais cultivadas entre os Karaiá são a mandioca mansa 
e a brava (para o fabrico de farinha), diversas variedades de milho, arroz, diversas 
variedades de banana, cana-de-açúcar, mamão, batata-doce. cará e inharne 
principalmente. A coleta de espécies vegetais compreende principalmente pequi, caiá, 
oiti, caiu, bacaba. rnangaba, anaiá, açaí, diversas espécies de favas, babaçu e 
macaúba. 

Ecossistemas Explorados 
Os Karaia e Javaé vivem na ilha do Bananal, uma depressão no Brasil Central 

que possui uma ampla rede de drenagem formada por rios de médio e grande 
portes, riachos, nascentes, ipucas e vários lagos. 

Os solos são, geralmente, ácidos, de baixa fertilidade natural. Na parte oriental 
mais elevada da Ilha do Bananal, que corresponderia ao território Javaé, ocorrem 
também solos profundos, com vegetação típica de floresta e cerrado (Ministério da 
Agricultura/ IBDr 1 GB 1, 27). A vegetação se compõe de cerrados, cerradão, mata 
seca e inundada, extensos campos inundados e vegetação de encostas secas e de 
bancos de areia {idem 1981, 27). 

Os Karaiá e Javaé são tradicionais habitantes dessas "áreas de transição", em 
termos ambientais, entre a província do cerrado e o domínio amazônico. 

Para a localização de uma aldeia Karajá importa não só a rentabilidade perene 
da área contígua, cm termos de pesca e coleta, mas também a localização próxima 
de terrenos de mata seca onde possam fazer suas· roças. A relativa pobreza dos solos 
Karajá e a melhor qualidade dos solos em território Javaé colaboram para 
entendermos essa diferença da importância da agricultura na subsistência Javaé. 

Toda aldeia Karaiá, e Javaé se localiza, ademais, próxima a uma série de 
praias, lagos, ipucas e córregos utilizados seqüencialmente para pesca e coleta de 
espécies distintas durante todo o ano, principalmente durante o verão. O interior da 
ilha e os terrcnbos marginais ao Araguaia, historicamente o território Karajá, está 
totalmente marcado por uma série de roteiros de pesca e coleta ligados a parentelas 
de aldeias específicas. 

Elevações suaves ou pequenos morrotes, sempre raros na paisagem plana da 
ilha, são utilizados como cemitérios. 

- 
O cerrado e cerradão das proximidades da aldeia são percorridos por mulheres 

e crianças, principalmente no verão, em busca de frutos espécies vegetais silvestres. 

As matas seca e inundada são utilizadas para caça e para obtenção de madeira. 
Todo o território próximo ou relativamente distante da aldeia é também percorrido 
em busca de espécies utilizadas para elaboração de artesanato, remédios etc .. 

Esses condicionantes limitam em muito o número de locais considerados como 
"habitáveis" pelos Karaiá, Foi a existência de um número limitado de locais não 
inundáveis e apropriados para habitações, que provocou, durante a período da 
invasão do parque indígena por criadores, a superposição de áreas habitadas por 
índios e chegantes, ocasionando choques e a invariável expulsão dos Karajá para as 
áreas que lhes foram destinadas pelo SP! e, posteriormente, Funai. 
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6 RELAÇÃO DOS KARAJÁ COM A SOCIEDADE 
NACIONAL 

6.1 UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

6.1.1 Os Karajá e a Pesca Não-Indígena na Bacia do Araguaia 
A pesca, como vimos, é a principal fonte de subsistência para os Karaiá. Num 

processo que se agravou em anos recentes, a população não-índia vem dilapidando, _ 
em níveis crescentes, o estoque pesqueiro do Araguaia, desrespeitante áreas e 
períodos de reprodução. 

A pesca esportiva e comercial no Araguaia é. exercida há mais de 50 anos, e só 
recentemente chegou-se a uma regulamentação que estabelecesse períodos de 
interdição e um plano de maneio mínimo. A pesca é exercida tanto no curso 
principal do Araguaia, como em seus afluentes e lagoas marginais. Atuam não só 
pescadores amadores e profissionais de fora da região, como também moradores de 
muitos núcleos urbanos fundados nas suas margens nas últimas décadas. Para a 
população ribeirinha de baixa renda, o peixe ainda é a principal fonte protéica, além 
de fonte de renda quando comercializado. 

Q território Karajá e Javaé foi historicamente utilizado, e ainda é nos dias de 
hoje, .pelos "caravaneíros", pescadores equipados com caminhões, geradores e 
freezers. As caravanas, compostas por amadores ou profissionais da pesca, 
percorrem a região durante os meses do verão e são originários do estados do 
Centro-Oeste, como Tocantins, Goiás, Mato Grosso, bem como do Sudeste: S. Paulo 
e Minas Gerais. 

A Ilha do Bananal e arredores, apesar da atual legislação federal de 1989, que 
proíbe a pesca profissional nos trechos superior e médio do Araguaia (Ilha do 
Bananal e a montante), continua a ser percorrida clandestinamente por esses 
pescadores, que promovem uma verdadeira devastação da fauna, principalmente 
ictiológica. 

A pesca esportiva, principalmente no alto Araguaia, também colabora muito 
para a diminuição da fauna ictiológica do seu médio curso. A maioria dos turistas e 
pescadores concentram-se entre Aruanã e Porto Luís Alves, onde o turismo é mais 
intenso. Estima-se que 18 .000 pescadores atuaram na bacia cm 1988 (Ministério do 
Meio Ambiente 1997, 13).- 

Os pescadores ribeirinhos dessa região enfrentam a proibição da pesca 
profissional e, ao mesmo tempo, convivem com torneiros de pesca e a impunidade 
dos visitantes que se utilizam de redes proibidas (idem ] 997, 18). Boa parte dos 
pescadores regionais trabalha para as caravanas como guias, conduzindo-os a locais 
piscosos, onde se utilizam de redes. Existe um "mito" entre os fiscais de pesca de que 
os "pescadores artesanais" são os principais responsáveis pela dilapidação dos 
estoques pesqueiros da região (idem 1997, 18). Os Karaiá, principalmente os do alto 
Araguaia, como veremos adiante, também trabalham para os visitantes durante o 
verão. 
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Nos estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins, onde a pesca profissional, feita 

com barcos a motor visando a comercialização, é proibida ou desencorajada. os 
pescadores profissionais regionais não estão ligados a colônias pesqueiras 
registradas na Sudepe, ou então buscam filiação nos estados vizinhos, 
principalmente no Pará. Existem colônias de pescadores em Conceição do Araguaia 
(400 filiados em 1989), Pau-D'Arco (oito filiados em 1989), Barreira do Campo (126 
em 1989), São Geraldo (200 em 1989) (idem 1997, 18). Mesmo no Pará tem havido 
um desestimulo à atividade através de uma maior atividade dos fiscais encarregados. 

De um total de capturas estimado em cerca de 3.000 toneladas/ano no rio 
Araguaia, com pico médio nos meses de julho e janeiro, calcula-se que os pescadores 
profissionais seiam responsáveis por apenas 22%, e os "esportivos" por cerca de 78% 
(idem 1997, 30). Calcula-se que os pescadores esportivos constituam 60% do 
número total de pescadores no Araguaia (idem 1997, 18). 

A operação impune das "caravanas" nos lagos e ipucas localizados no interior 
da ilha e ao longo do Araguaia, além da pesca "esportiva" no alto e médio Araguaia, 
que só er , ::.· ':->S recentes passou a respeitar períodos de defeso, contribuíram em 
muito pai ct explicar a baixa geral do rendimento da pesca, percebida na maioria de 
comunidades Karajá do alto ao baixo Araguaia. 

A pesca, amadora ou profissional, em áreas Karaiá, assume importância já nos 
anos 40. No início os pescadores impunham sua presença através de presentes, 
cachaça ou a violência pura e simples. Não são somente os Javaé que têm uma triste 
história de relacionamento com pescadores e mariscadores: muitos grupos Karajá 
tiveram experiência semelhante. A implantação do SPI e Funai junto aos Karajá, em 
datas anteriores à sua implantação entre os Javaé, colaborou, em muito, para evitar 
que sofressvn a mesma violência por parte dos fazendeiros. 

Desce o final da década de 70, as chefias dos postos da Funai, passaram a 
cobrar um "pedágio". ou seja, uma taxa pela utilização dos lagos e pela quantidade 
de peixe conseguido e a exigir uma série de medidas que visam proteger suas 
reservas naturais de alimento. É proibida a utilização de redes de malha larga e o 
fechamento da boca dos lagos (o que permite uma varredura quase completa do 
pescado existente em seu interior), é proibida a pesca de alevinos (pirarucus não 
plenamente desenvolvidosj e outros métodos de pesca considerados predatórios. 

Posteriormente esse "pedágio" passou a ser controlado pela próprias 
comunidades. Atualmente, no entanto, existe um consenso por parte de todas as 
comunidades do grupo, de se terminar com a presença de mariscadores e 
caravaneiros em suas terras. Essa política se traduz nas numerosas apreensões de 
material de pesca de pescadores clandestinos encontrados em suas terras feitas pelas 
próprias comunidades e pela Funai, a partir dos anos 80 principalmente, 
concomitantemente com uma maior atividadades das SEMAs do Mato Grosso, 
Tocantins e Goiás e do Ibama na repressão à pesca e comercialização do pescado. 

Atualmente a Funai, através das ADR's do Araguaia e de Gurupi, procura 
impedir a entrada de pescadores brancos em terras Karajá, mas não existem recursos 
para um controle eficaz, que teria que ser feito através da implantação de uma rede 
de postos de vigilância equipados com pessoal treinado, rádiotransmissores e 
receptores, lanchas e veículos. Os pescadores, por sua vez, possuem longa tradição 
de evitar a fiscalização seja indígena, seja da Funai. A clandestinidade em que 
operam limita a avaliação do dano que causam para o meio ambiente e para o 
patrimônio Karajá. 

- -· 

- 
- 
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r: 6.2 FORMAS DE INSERÇÃO NA ECONOMIA REGIONAL 

6.2.1 
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A repressão ao comércio de pescado, promovida através dos fiscais da SEMA do 
Tocantins, Mato Grosso e Goiás tem desestimulado a ação dos pescadores 
profissionais em anos recentes. Mas sua ação está longe do ideal. Fazendeiros que 
possuem terras nas margens do Araguaia continuam alugando suas lagoas para 
caravanas e pescadores. Um exemplo disso é a Fazenda Três Pontas do Araguaia, no 
município de Luciara (MT), instalada em áreas reivindicadas pelos Karajá de Tytêrna. 
Além de não permitir a presença dos Karajá em terrenos que exploram 
secularmente, cedem a região lacustre em disputa para a exploração de pescadores 
profissionais (ver item 3.3.6.). 

Como resultado da pesca promovida por não-índios, os Karajá enfrentam um 
aumento progressivo na concorrência para a obtenção do peixe. Esse incremento na 
predação da fauna íctiologica atinge os Karajá, como vimos, através de uma 
diminuição geral na quantidade de peixe. A perda da rentabilidade da pesca e a 
concorrência do pescador ribeirinho ou profissional, por outro lado, comprometem 
uma importante fonte de recursos para as comunidades Karajá: o comércio de peixe 
e quelônios junto aos núcleos urbanos ribeirinhos. Em termos da atividade pesqueira 
o quadro geral é de degradação ambiental, precariedade de controles e de 
fiscalização, influindo diretamente na diminuição da quantidade de peixes e no 
prejuízo da principal fonte de subsistência da população Karaiá. 

A Pesca para Venda 

Atualmente a pesca com a finalidade de venda praticada pelos Karajá ocorre de 
duas maneiras principais. A primeira é a pesca artesanal, feita por membros de 
diversas comunidades Karajá localizadas próximas a núcleos urbanos ribeirinhos; a 
segunda é a pesca profissional, onde o Karaiá é aviado por um comerciante 
comprador, o "patrão", antigamente o dono do barco, que lhe adianta mercadorias. 
A primeira abrange uma grande quantidade de espécies consideradas "nobres" e 
vendidas diretamente pelo pescador, na rua ou de porta em porta nas cidades . 

A pesca profissional, por outro lado, visa principalmente o pirarucu que, 
salgado em mantas, é vendido no Centro-Oeste e no Nordeste. As aldeias e grupos 
locais Karajá que mais praticam essa forma de pesca, muitas vezes empregando 
barcos a motor, são as mais "nortistas": ltxalá, Tytema, Macaúba, Lago Grande, 
Barreira do Campo e Santana do Araguaia. Exploram o norte da Ilha do Bananal, 
juntamente com os Javaé, e os lagos marginais ao médio Araguaia, em áreas 
reconhecidas ou irregularmente tituladas em nome de particulares. São feitas 
principalmente no verão através de excursões de longa duração. 

O total da produção é entregue ao patrão, que desconta os adiantamentos e 
entrega ao Karajá os seus ganhos. Geralmente o pescador encontra-se tão endividado 
que o produto das pescarias serve apenas para amortizar sua dívida e mantê-lo 
"amarrado" junto ao patrão. Os principais compradores de peixe são geralmente 
comerciantes de cidades ribeirinhas paraenses, como Barreira do Campo, Conceição e 
Santana do Araguaia dentre outras. 

r> 
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A pesca comercial, para venda em cidades pelo próprio pescador, se faz 

durante todo o ano. Geralmente o pescador sai para pescar antes do levantar do sol 
e, a partir do meio da manhã, já se encontra na cidade para vender sua produção. Os 
Karaiá têm clientes regulares, donos de restaurantes e particulares. Muitas vezes, o 
peixe é trocado por cachaça, utilizada como moeda por maus comerciantes, que 
desrespeitam a atual legislação, que proíbe a venda de bebidas alcólicas para índios. 

Vendem peixe, ainda, aos compradores que os procuram em suas aldeias, a 
fazendas, patrimônios e cidades próximas. A espécie mais procurada para venda é o 
pirarucu, vendido cm "mantas", salgadas para conservação. 

A pesca profissional do pirarucu, que se intensificou a partir do final da década 
de 50 foi até o inicio dos anos 80 uma importante fonte de renda para os Karaiá e 
Javaé. 

- 

A princípio era um negócio que envolvia apenas o pescador e o dono do barco 
regatão, o comprador. Devido às freqüentes trapaças dos compradores, os 
responsáveis pelo posto do SP1 e da Funai foram progressivamente se envolvendo 
nos negócios, chegando a cobrar um "imposto" utilizado pelo posto da Funai. 

Durante o "boorn" (de 1978 a 1985, aproximadamente) do marisco, a atividade 
agrícola foi muito prejudicada. Como a maioria dos homens, durante o verão, 
dedicavam-se à pesca profissional através de excursões grupais a lugares muito 
distantes da aldeia, os trabalhos de preparação das roças foi seriamente preiudicado 
entre 1979 e 1984 . ..\ conseqüência mais visível do abandono das atividades agrícolas 
foi, naturalmente, a quebra de produção, principalmente de farinha de mandioca, 
que passou a ser comprada no comércio regional. 

A diminuição da importância da pesca profissional de pirarucu só vma a 
ocorrer a partir de 1 985, devido a uma série de fatores: uma maior fiscalização por 
parte dos órgãos ambientais estaduais e federais no combate ao comércio de espécies 
silvestres, a diminuição da demanda por peixe pelos compradores, o desinteresse 
{gerado pela impossibilidade de saldarem suas dívidas e terem que devolver as 
mercadorias que lhes foram adiantadas) dos pescadores com o esquema de trabalho 
"aviado" por comerciantes ou por regatões e a diminuição da rentabilidade da pesca 
do pirarucu devido à diminuição do número de espécimes existentes. 

Embora em escala menor que a praticada por volta de 1980, a pesca 
profissional de pirarucu continua hoje em dia como importante fonte de renda para 
algumas comunidades Karajá. 

Além da importância da pesca na dieta Karaiá, o grupo depende fortemente da 
venda do pescado para a obtenção de dinheiro para a compra de produtos 
industrializados. Malgrado os esforços do órgão tutor em transformar os Karajá em 
criadores de gado ou agricultores, as diferentes modalidades de venda de peixe ainda 
são, hoie em dia, a principal forma de inserção dos Karaiá na economia regional. 

6 .2.2 Turismo 
Os grupos Karaiá convivem de maneira bastante diferenciada com o turismo. 

O turismo é praticado principalmente no alto Araguaia, entre Aruanã e Porto Luís 
Alves. No médio Araguaia, sua importância é menor, mas, ainda assim, 
considerável. No baixo Araguaia, sua importância é pequena, se comparada às 
demais regiões. O Araguaia atrai, anualmente, mais de 200.000 turistas para a 
região, sobretudo durante o verão e feriados prolongados (Ministério de Meio 
Ambiente 1997, 13). - 
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_ Naturalmente, os grupos mais afetados pelo turismo são aqueles que se 
localizam próximos ou acessíveis aos visitantes. É por isso que a "aldeia" de Aruaríã. 
encravada no meio da cidade de mesmo nome, é a que mais depende do turismo 
como fonte de renda. A situação de Aruanã, vista como paradigmática pelos 
próprios Karaiá. mostra até que ponto a ocupação desordenada da região pelo 
turismo pode comprometer a qualidade de vida de grupos locais Karajá. 

Os grupos do alto Araguaia, principalmente os de Aruanã, são regularmente 
empregados, durante o verão, como guias, remadores, pescadores ou práticos do rio 
por tu_ristas, caravaneiros, donos de hotel etc.. 

Em outras aldeias próximas das cidades como Santa Isabel, próxima de São 
Félix: ltxalá, Tyterna e Macaúba, próximas de Santa Tcrezinha, o turismo não é tão 
intenso, devido à distância de estradas de asfalto, mas, ainda assim, configura-se em 
importante fonte de renda para essas cidades. Os Karaiá também costumam cobrar 
por fotos ao lado dos turistas, exibições de destreza com o arco e flecha etc.. Ainda 
que em caráter irregular, os Karaia do médio Araguaia também costumam prestar 
serviços aos turistas visitantes, como guias e pescadores. 

Ao mesmo tempo que o turismo se liga a oportunidades de venda de força de 
trabalho e de artesanato, como veremos adiante, liga-se também à dilapidação dos 
recursos faunístico da região, como já vimos. Caçadas e pescarias agridem a fauna, 
principalmente aquática, representando uma grave ameaça à conservação do 
ambiente. Acampamentos de turistas nas praias, muitas vezes próximas às aldeias, 
são, muitas vezes, motivo de apreensão para os Karaiá devido ao acúmulo de lixo 
que provocam, às pescarias e caçadas e ao consumo e propagação de bebidas 
alcoólicas. 

r: 
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- 6.2.3 Artesanato 
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Os Karajá, tradicionalmente, produzem artesanato para comércio, venda ou 
troca, com diversas sociedades, indígenas e não-indígenas, com as quais mantiveram 
ou mantêm contato. Com uma cultura material rica e diversificada, os Karajá 
produzem atualmente um grande número de peças para comércio com a população 
regional ou compradores de fora. Os Kar aiá produzem. em termos gerais, três tipos 
de material para venda: o primeiro é o artesanato para o turista; o segundo, o 
artesanato para compradores especializados, e o terceiro, o artesanato para comércio 
junto à população regional. 

A obtenção de dinheiro com artesanato valorizou, sem dúvida alguma, o papel 
da mulher na sociedade Karajá: as mulheres, com o artesanato, conseguiram "trazer 
dinheiro para casa", papel antes reservado exclusivamente ao homem, pescador ou 
comerciante. 

r 
r: 
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No médio, como no alto Araguaia, o turista é o cliente preferencial que lhes 
compra o artesanato vendido por mulheres nas ruas, praças, rodoviárias e 
aeroportos, nas praias e onde quer que lhes apareça um forasteiro com cara de 
cliente. 

Alguns poucos compradores de artesanato profissionais lhes compra a 
produção por "atacado" (em grandes lotes), para comercialização em Goiânia e São 
Paulo principalmente. Atuam principalmente em Fontoura, Santa Isabel e Macaúba. 
A inexistência de compradores regulares fora do período do verão limita a 
possibilidade de comercialização de artesanato. 
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6.2.4 

A diminuição da atividade dos compradores de artesanato profissionais 
também limita a qualidade do material produzido. Geralmente os profissionais estão 
interessados num artesanato de qualidade e preço superiores para revenda, inclusive 
no exterior, ao passo que o turista geralmente se limita a artigos baratos e pouco 
elaborados. 

Plurnárias e outros artigos são vendidos exclusivamente para compradores 
profissionais ou para um diminuto público composto por raros turistas de poder 
aquisitivo elevado. regionais, antropólogos, funcionários da Funai etc .. 

Além dCJSC artesanato vendido "para fora", os Karajá vendem regularmente, 
também, um outro tipo de artesanato, considerado de uso, para seus vizinhos 
regionais. São moringas e outras peças de cerâmica, canoas, remos, esteiras, flechas, 
bancos etc .. Geralmente são peças feitas sob encomenda e destinadas ao uso diário 
na casa e na pesca. 

Pela quantidade de· material produzido pode-se dizer que o artesanato 
"turístico" vem cm primeiro lugar, seguido pelo que é vendido a compradores 
profissionais e à população regional; em terceiro lugar, vem a produção 
"especializada", vendida a profissionais e visitantes especializados. 

Os Projetos de Desenvolvimento Comunitário 
A partir de I070, os Karajá assistidos pela Funai, começam a ser atingidos por 

uma série de projetos de "desenvolvimento comunitário", elaborados a partir do 
Departamento Geral de Projetos Comunitários da Funai. Foram projetos de criação 
de gado, de corte e costura, de formação de "roças comunitárias", de comercialização 
da pesca, formação de pomares e .de capacitação profissional dos Karajá para 
exercerem cargos tais como motorista, vaqueiros, tratorista, atendente de 
enfermagem e monitores bilfngües, etc .. 

Tentou-se, debalde, transformar os Karaiá de pescadores em criadores de gado 
ou agricultores sedentários. A maior parte dos projetos perdurou enquanto existiam 
recursos a serem aplicados nas comunidades. Nenhuma forma de trabalho 
cooperativado parece ter vingado, ao contrário dos Javaé, que _incorporaram as 
cooperativas de pesca. 

A conseqüência mais visível de décadas de apoio às atividades agrícolas parece 
ter sido o apoio, agora costumeiro, do posto ou da administração regional da Funai 
em determinadas atividades do ano agrícola, com a utilização de tratores e 
pagamento de combustível. 

Algumas aldeias ainda mantêm rebanhos de gado remanescentes das muitas 
cabeças criadas trazidas pelos projetos de "bovinocultura'.' do DGPC ou 
remanescentes daquelas que o Departamento Geral de Patrimônio Indígena criava, 
até recentemente, em terras Karajá. 

Já os projetos destinados à formação de pessoal serviram para qua1ificar os 
Karajá como ocupantes de empregos ligados principalmente a administração (chefes 
de postos, fiscais), educação e saúde. 

Depois de anos de intervenção governamental ou missionária, os Karajá 
conservaram-se apegados ao seu modo de vida tradicional. Pela ordem de 
importância na sua subistência eles podem ser encarados, em primeiro lugar como 
pescadores e coletores, comerciantes (de peixe e artesanato) e, em terceiro lugar, 
agricultores. O comércio com outros grupos indígenas, tradicional para um grupo 
que, graças ao Araguaia, possuía grande mobilidade, restringiu-se ao comércio com 
os brancos. 

- 

- 
- 

- 
- 

226 ESTUDOS DO MEIO Al\'TRÓPICO - COMUNIDADES INDÍGENAS 



6.2.5 
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6.3 
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Outras Formas de Inserção na Economia Regional 
É muito pouco freqüente a prestação de serviços esporádicos em fazendas, 

como braçais, em determinadas épocas do ano, quando existe uma demanda por 
mão-de-obra. É uma ocupação restrita a um número extremamente reduzido de 
homens de algumas aldeias, geralmente nas menores comunidades Karajá, no baixo 
e no alto Araguaia. 

Os diversos empregos ligados à Funai (braçais, vaqueiros, chefes de Postos, 
motoristas, tratoristas, auxiliar administrativo etc.), às secretarias estaduais (TO) de 
Educação (professores, porteiros, secretárías, merendeiras, etc.) e Saúde (monitores, 
atendentes), além das aposentadorias, geram uma renda considerável para as 
aldeias, utilizada para a compra de mercadorias nos comércios regionais. 

PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS EM 
CURSO NA REGIÃO 

,~ 
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As relações dos Karaiá e Javaé com seus vizinhos regionais são determinadas, 
em boa parte, pelo andamento do processo de ocupação das terras indígenas. O 
arrendamento irregular, promovido pela Funai até o final da década de 80 e o atual 
processo de retirada dos posseiros, muitos deles fazendeiros, políticos e 
trabalhadores da região, causaram uma tensão considerável na relação entre índíos e 
brancos. 

'Ao passo que os Javaé enfrentam a pressão dos criadores e da classe polítca 
dos municípios tocantinenses em cujo territórios localiza-se a ilha, os Karajá 
enfrentam, basicamente, a pressão de criadores e polfticos dos municípios do leste do 
Mato Grosso: São Félix do Araguaia, Luciara e Santa Terezinha. Como ocorre com os 
Javaé, a questão que divide índios e brancos é a utilização do Parque Indígena do 
Araguaia pela pecuária regional e o desejo de empresários e políticos em fazer com 
que uma estrada, saindo da Belém-Brasília, atingisse a margem do Araguaia e a BR- 
158. 

As lideranças políticas tocantinenses argumentam que a ilha impede a 
comunicação dos estados de Mato Grosso e Tocantins na altura do médio Araguaia, 
impossibilitando, por exemplo, que muitos municípios ribeirinhos do Mato Grosso 
possam atingir o Tocantins e a Belém-Brasília. 

Argumenta-se, também, que o calcário existente no município de Lagoa da 
Confusão poderia ser transportado, pela fracassada Transaraguaia, para as lavouras 
mato-grossenses marginais ao médio Araguaia. 

A existência do Parque Indígena do Araguaia, o Parque Nacional do Araguaia e 
a resistência dos Karajá e Javaé são os maiores obstáculos para a realização desse 
objetivos comuns à classe política do oeste tocantinensc e do leste mato-grossense. 

O governo Estado de Goiás, antes da separação do Tocantins, juntamente com 
a Sudeco tinha o projeto de construir, em 1979, a BR-24.2, que cruzaria a ilha na 
altura de Canoanã (no lado Javaé) e Santa Isabel (Karaiá). Em 1984, novamente com 
o apoio da Sudeco, o governo do estado tenta implantar a G0-262, na altura das 
aldeia Boto Velho (no lado Javaé) e Macaúba (Karaiáí. 
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Ambas tentativas falharam pela reação dos Karaiá, no caso da BR-262, e dos 
Javaé de Boto Velho, no caso da G0-242, que chegaram a impedir a entrada de 
máquinas no parque indígena, pelos protestos de organizações ligadas à conservação 
ambiental e da própria esfera governamenta) (a presidenta do lBDF, na época, 
demitiu-se como forma de protesto pela passagem da G0-242 pelo PNA e PIA), falta 
de verba e muitos outros fatores. 

No início de 1989, o governo do nascente Estado do Tocantins anuncia o 
proieto de "municipalização da Ilha do Bananal", que consistia em dar aos núcleos de 
invasores do PIA e PNA o status de "municípios ecológicos", que se encarregariam da 
preservação dos parques. Lideranças Javaé e Karaiá, revoltadas com o proieto, que, 
na prática, significava passar o controle da ilha para os invasores, dirigiram-se em 
caravana para Miracema do Norte a fim de protestar, o projeto foi arquivado. 

Atualmente o governo do Estado do Tocantins estuda a possibilidade de 
implantação do Parque Estadual do Cantão, com 89.150ha, na "região turística dos 
lagos". Essa designação engloba terras dos municípios a leste da ilha {Lagoa da 
Confusão dentre outros) e também a própria área do ilha, do Parque Indígena do 
Araguaia e do Parque Nacional do Araguaia. As comunidades indígenas ainda não 
foram comunicadas oficialmente nem alertadas que suas terras serão incluídas num 
parque estadual. 

Nos municípios a leste da Jlha do Bananal, principalmente Gurupi, Formoso do 
Araguaia e Colinas do Tocantins desenvolveu-se há pelo menos uma década uma 
agricultura mecanizada voltada principalmente para a produção de grãos (milho, 
soia e principalmente arroz) para exportação. 

O "Proieto Rio Formoso", de plantação de arroz irrigado através do 
bombeamento das águas do rio Javaés, é, talvez o mais conhecido deles, localizando 
se nas proximidades da aldeia de Boto Velho. Ao sul da Jlha do Bananal desenvolve 
se o "Projeto Luís Alves", junto à margem direita do Araguaia e também voltado 
para a produção de arroz, do qual participa o governo do Estado de Goiás. No médio 
rio Tapirapé, tributário do médio Araguaia na altura da Ilha do Bananal, funciona 
atualmente a Destilaria Gameleira, apoiado pela Presidência da República e pela 
Secretaria de Desenvolvimento Regional. Trata-se de uma grande projeto destinado à 
produção de álcool de cana. 

Além dessa agricultura mecanizada, grandes projetos agropecuários foram 
implantados na região do oeste tocantinense e leste mato-grossense, principalmente 
através da política de incentivos fiscais do governo federal a partir da década de 70. 
A pecuária extensiva tradicional também ocupa papel importante na economia dos 
municípios onde está a Ilha do Bananal e a oeste, no Mato Grosso. 

Nenhuma dessas atividades, agricultura mecanizada e pecuária, no entanto, 
pode ser apontada como geradora de empregos e muito menos empregos para índios 
especializados na exploração de um ambiente aquático. Isso ajuda a compreender a 
pouca demanda de mão-de-obra indígena e o relativo distanciamento dos Karajá em 
relação ao contexto econômico regional. 

- 
- 

- 
- - 

6.4 INTERCÂMBIO SOCIAL E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

Como foi dilo acima, as relações dos Karajá e Javaé com seus vizinhos 
regionais são determinadas em boa parte pelo andamento do processo de ocupação 
das terras indígenas. 

- 
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O atual processo de desocupação da Ilha do Bananal, apesar de ser feito sem 
violência, com os antigos ocupantes indenizados e assentados, ainda assim boa parte 
da região se solidarizou com os criadores ocupantes do parque indígena, o que gera 
um sentimento inamistoso geralmente velado, explícito em determinadas 
circunstâncias, em relação aos Karaiá e Javaé. 

A classe política das regiões a leste e a oeste da Ilha do Bananal se compõe 
muitas vezes pelos mesmos fazendeiros que criam gado em terras indígenas e que 
lutam para desacreditar o Grupo de Trabalho Jnterinstitucional (GTI), ao mesmo 
tempo que lutam pela construção da estrada que cortaria a ilha. 

Esse antagonismo de interesses opõe brancos e índios tanto no caso Karaiá 
como Javaé. Os Karaiá, no entanto, têm uma participação já tradicional nas 
câmaras de vereadores dos municípios vizinhos e na política regional mais ativa que 
os Javaé. 

r: 
r: 

r> 
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Já desde a década de 80, vereadores Karaiá das aldeias de S. Domingos, Santa 
Isabel, Macaúba e S. Raimundo, têm sido eleitos, basicamente com votos de suas 
próprias comunidades, para as câmaras de diversos municípios, como Santa 
Terezinha, São Félix do Araguaia e Luciara, próximos às suas aldeias. São, 
infelizmente, uma minoria no conjunto de veradores, o que impede a 
implementação de políticas municipais específicas para a população indígena. Nos 
anos recentes, no entanto, esses vereadores têm lutado, muitas vezes com sucesso, 
para que a comunidade indígena fosse incluída numa série de melhorias antes 
reservadas para os munícipes "brancos": redes de luz, assistência escolar e na área de 
saúde etc .. 

Outra ligação importante dos Karajá com a população regional é feita através 
da sua participação em diversas igrejas e organizações religiosas evangélicas ou 
fundamentalistas. Os Karaiá "crentes" são adeptos, principalmente, da Assembléia de 
Deus, atuante nas aldeias de Tytema, Itxalá e Macaúba, da Missão Novas Tribos, 
atuante em Macaúba, e da lgreia Adventista e sua Missão Brasil Central, atuante em 
Santa Isabel e Fontoura. Pastores Karaiá realizam cultos semanais regularmente 
nessas aldeias, principalmente os ligados à Assembléia de Deus e Adventistas. 
Recebem, também rotineiramente. a visita de seus "irmãos" e pastores regionais. Até 
onde se sabe os adventistas são os únicos que pagam salários aos pastores Karajá. 

Essas ígreias denominacionais ou ligadas ao protestantismo histórico garante 
lhes uma rede de solidariedade local, apoio na luta contra o alcoolismo, cursos de 
formação de pastores e projetos na área de saúde e educação, como veremos adiante. 

7 CONDIÇÕES DE VIDA r: 
r-- 

7.1 TRANSPORTE 

A população Karajá desloca-se para Goiânia e Brasília, que são os centros não 
regionais de maior importância para eles, através de uma rede de estradas paralelas 
ao Araguaia. Na margem esquerda do Araguaia, diversas estradas vicinais fazem a 
ligação com a BR- 158, que chega até Barra do Garças e daí, por asfalto, até Goiânia 
ou Brasília. Para atingirem a BR-158, os Karaiá de Santa Isabel, Fontoura e São 
Domingos dirigem-se às cidades mato-grossenses ribeirinhas, principalmente São 
Félix do Araguaia. Os Karaiá das aldeias da Barra do rio Tapírapé, Macaúba e Aldeia 
Nova dirigem-se para Santa Ter ezinha, onde pegam. o ônibus para S. Félix. 
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Para os Karaiá que vivem mais ao norte de Santa Terezinha, o ponto central é 

a cidade de Conceição do Araguaia.(PA). 

Na margem direita, o principal eixo rodoviário é a BR-153, Belém-Brasília. 

Durante o inverno. as estradas da margem esquerda do Araguaia têm 
funcionamento intermitente. A principal via de circulação utilizada pelos Karaiá 
para a circulação entre aldeias é o rio Araguaia. 

Quase todas as aldeias e grupos locais possuem, além das canoas tradicionais, 
voadeiras e barcos com motor de centro, com os quais deslocam-se aos núcleos 
vizinhos. As canoas a remo são utilizadas quase que exclusivamente para atingir as 
cidades e aldeias vizinhas. O rio, muito mais que as estradas, são o verdadeiro eixo 
de transporte para os Karaiá. Remoção de doentes, visitas, a pesca próxima ou 
distante, excursões de verão, viagens de comércio, tudo enfim é feito através de 
voadeiras ou canoas. Somente em caso de viagens para fora da região são utilizadas 
as estradas terrestres. 

- - 

7.2 ASSISTÊNCIA - 
Os Karaía recebem assistência da Funai através da Administração Regional 

(ADR) do Araguaia, com sede em São félix do Araguaia (MT) e de Gurupi (TO), com 
sede na cidade de mesmo nome. Diversas grupos locais, como de Porto Luís Alves, 
Mata Corá, Cocalinho, Barreira do Campo e Lago Grande não recebem assistência, 
nem se dispõem de dados recentes a respeito da sua situação. 

0 .. UADRO 7.2.1 - RELAÇÃO DE POSTOS DA FUNAI E COMUNIDADES 
KARAJÁ ASSISTIDAS, POR ADR, EM 1997. 

ADR ARAGUAIA 
Posto tndíeena Aldeia/ Gruno Local 
Santa Isabel Santa Isabel JK Mirindiba 
Fontoura Fontoura Cachoeira- 
Macaúba Macaúba S. Raimundo 

Tapirapé / Karajá Majtyritawa (aldeia Tapirapé) Itaxalá, 
Tvterna Hawalora 

S. Dominzos 5. Domingos 
ADR GURUPl 

Santana do Araauaia Maranduba, Santo Antônio 
Aruanã Aruanã 

Fonte: Funai ADR Araguaia e Gurupi 199 7. 

Cada posto indígena é dotado de uma sede, com rádiotransmissor e receptor, 
geralmente dotado de voadeiras, prédios para escola e enfermaria. As aldeias que 
não dispõem de construções de alvenaria para escola e enfermaria são Tytema, JK, 
Aruanã, S. Raimundo, Hawalora e Cachoeira. A maioria delas por serem aldeias 
novas ou próximas a unidades já implantadas. A simples enumeração do patrimônio 
físico da Funai nas aldeias não descreve a sua operacionalidade devido ao alto grau 
de deterioração. sucateamento e abandono dessa infra-estrutura nas aldeias. 

Cerca de três dezenas de Karajá são atualmente empregados pela administração 
do Araguaia como professores, chefes- de postos, atendentes de enfermagem ou 
agentes de saúde, pilotos de voadeira, motoristas e braçais. 

. ._, - - 
- 
- - 
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7.3 

_ A única instituição, além da Funai, que presta assistência mantendo pessoal 
nas aldeias Karaiá é a Igreja Católica. As aldeias de Tytema e Hawalora recebem 
assistência de missionárias ligadas à prelazia de São Félix do Araguaia que atuam 
nas áreas de saúde e educação. 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE 
.r- 

r: 

r 

,,,..... 

r 
r: 

r: 
r: 

r: 
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A assistência na área de saúde e educação vem, num processo iniciado no 
governo Collor, progressivamente passando a esferas estaduais. Ainda hoje, no 
entanto, a Funai mantém assalariados nessas áreas. 

O atendimento à saúde dos Karaiá do médio Araguaia é coordenado pelo 
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Araguaia. Participam do DSEI a 
Administração Regional da Funai, Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, 
Fundação Nacional de Saúde/ Coordenação de Goiás e Fundação Hospitalar do 
Distrito, A política de saúde na administração regional é definida pelo Conselho 
Distrital de Saúde, organismo deliberativo e fiscalizador, composto por lideranças 
indígenas, sendo a presidência exercida pelo administrador da ADR do Araguaia, por 
ser o ordenador legal de despesas (Distrito Sanitário 1997, 4). 

O atendimento à saúde na aldeia esta a cargo de um agente indígena de saúde 
(AIS), membro da comunidade treinado para atendimento de casos simples e para o 
reconhecimento de patologias graves, encaminhando a remoção. 

Os AIS são contratados pelas secretarias de saúde dos municípios ou do estado. 
São periodicamente supervisionados por uma enfermeira da administração regional. 

Atualmente existem oito agentes de saúde Karaiá, contratados pelo Estado de 
Tocantins, atuando nas aldeias de Fontoura (4), São Domingos ( 1), Macaúba, Santa 
Isabel (1) e J K (1 ). Mais três Karajá, contratados pela funai, atuam como atendentes 
de enfermagem nas aldeias de Santa Isabel (2) e ltxalá ( 1 ). Os outros cinco 
atendentes de enfermagem e técnicos de enfermagem e de laboratório são brancos 
contratados, igualmente, pela Funai e que permanecem na sede da administração em 
São Félix do Araguaia. 

O atendimento aos Karajá, em teoria, seria f ci to através do Sistema Único de 

Saúde (SUS), pela rede pública ou particular conveniada. 

A assistência de saúde, ademais, conta com o apoio da FNS- Fundação Nacional 
de Saúde e do Rotary Club; através do Dr. Otto Austcl, e de seu Projeto 3H (Hungry, 
Health, Hurnanity). Atuando conjuntamente com a ADR de Gurupi e São Félix do 
Araguaia, esses órgãos e instituições estão instalando uma rede de abastecimento de 
água nas aldeias de Fontoura, Itxalá, Santa Isabel, Tyterna. Macaúba e São 
Domingos. 

Apesar do grande número de instituições e órgãos a se ocuparem da assistência 
à saúde Karajá, a situação é muito ruim. Na atualidade, este atendimento funciona 
precáriamente, apresentando falhas graves que comprometem seriamente seu 
resultado, causando perdas de vidas que poderiam ser evitadas. 

Comecemos pela base do atendimento fornecido pelos AIS, a enfermaria do 
posto indígena. Segundo relatório produzido pelo DSEI do Araguaia em julho de 
1997, a rede física de enfermarias nas aldeias encontra-se "sucateada" por falta de 
manutenção preventiva, necessitando de reformas urgentes. Em algumas aldeias, 
como Santa Isabel, a situação é de total abandono (Distrito Sanitário 1997, 3). 

:..:.- .. 
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Faltam, além de edificações próprias a substituírem os atuais prédios em ruínas, 
medicamentos e equipamentos hospitalares. 

Em 1997, segundo relatórios da chefe de seção de saúde da ADR Araguaia, não 
foi construída ou reformada nenhuma edificação e não foi adquirido nenhum 
equipamento médico-cirúrgico, odontológico e laboratorial. 

O único veículo da área do DSEI do Araguaia é um C-1 O doada pelo Estado do 
Tocantins, atualmente quebrada em São Félix. Somente a Aldeia de São Domingos 
conta com abastecimento e distribuição de água efetivamente funcionando. 

Em boa parte dos municípios ribeirinhos não existe hospital público, e o índio 
tem dificuldade de acesso à rede privada conveniada, nos casos de emergência ou de 
necessidade premente de atendimento (Distrito Sanitário 1997, 3 ). 

O índio é fortemente discriminado pelos profissionais de saúde de hospitais 
privados e públicos (idem 1997, 3), não se considerando as peculiaridades de 
atendimento a uma população com língua, cultura e conceitos de medicina 
diferentes da população local. Casos mais graves são removidos para Goiânia e 
Brasília, muitas vezes com diagnósticos e encaminhamentos equivocados. O 
acompanhamento ao doente, precário nas regiões de origem, torna-se ainda mais 
difícil em grandes centros urbanos pela dificuldades dos doentes cm encontrar quem 
fale sua língua, problemas de alimentação, segurança etc .. 

Essa precariedade na assistência explica a desconfiança do grupo em relação à 
medicina branca e seu temor em serem internados ou terem algum parente 
removido para um hospital. Explica também as numerosas fugas de doentes de 
enfermarias e hospitais, discussões com médicos e enfermeiras, ocultamento de 
doenças, interrupções de tratamentos etc .. 

Diante desse quadro, a situação do atendimento à saúde dos Karaiá fica 
seriamente comprometida. A conseqüência é a grave situação que será descrita 
abaixo. 

- 

7.4 SITUAy\O DE SAÚDE KARAJÁ 

Os principais problemas de saúde dos Karaiá são as doenças do aparelho 
respiratório e as doenças infecciosas e parasitárias, com predomínio das doenças 
diarreicas sobre as demais. Problemas na gravidez, parto e pucrpério também são 
significativos; seguem, pela ordem de importância, as doenças do aparelho 
gênlturinário (Distrito Sanitário 1997, 6). 

A tuberculose também é um sério problema de saúde entre os Karajá. Numa 
pesquisa por amostragem feita com a população Karajá das aldeias do Parque 
Indígena do Araguaia, chegou-se à conclusão que 50, 1 % da população Karaiá são 
infectados pelo bacilo da tuberculose. A infecção concentra-se nas faixas etárias 
acima de 20 anos, principalmente entre os 40 e 60 anos. Os infectados que 
constituem grupo de risco importante para o adoecimento, na faixa etária entre zero 
a cinco anos, correspondem a 24%, um total considerável (Relatório.de Viagem FNI/ 
FNS 1997, 13). - 

- 
- 

Ainda em relação à tuberculose, a vacina BCG aplicada na região apresenta 
pouca ou nenhuma viragem tuberculínica, e seu poder de proteção é "bastante 
questionável" (Distrito Sanitário 1997, 16). - 

- 
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r-. Entre as doenças do aparelho respiratório destacam-se as infecções das vias 

aéreas superiores, seguidas de pneumonias. Quarenta e sete porecento das doenças 
do aparelho respiratório incidem sobre crianças menores de cinco anos (Distrito 
Sanitário 1997, 7). 

Metade das doenças infecciosas e parasitárias corresponde às diarréias 
infecciosas. Contribuem para as diarréias as parasitoses intestinais, que representam 
o segundo agravo à saúde em importância entre as doenças infecciosas e 
parasitárias, flagelando principalmente as crianças menores de cinco anos. Diarréias 
e parasitoses correspondem a 54% de todo atendimento de crianças nesta faixa. São 
resultado das precárias condições de saneamento básico nas aldeias, falta de água de 
boa qualidade para consumo humano, falta do uso de calçados etc. (Distrito 
Sanitário 1997, 7). 

No período de 1993 a 1996, a taxa de mortalidade infantil foi da ordem de 126 
por mil nascidos vivos. Ou seja: em cada dez Karajá que nascem, um morre antes de 
completar um ano de vida. E.ssa taxa é duas vezes maior que a taxa média brasileira, 
60 por mil nascidos vivos (Distrito Sanitário 1997, 1 O). 

o efeito dessa altíssima mortalidade infantil no cômputo geral da população 
Karaiá só não é maior devido à aJta taxa de fertilidade das mulheres Karajá (Distrito 
Sanitário 1997, 5). 

Analisando-se as principais causas de mortalidade verificamos que as doenças 
infecciosas parasitárias (DIP) são responsáveis por 38'!o das mortes, seguidas pelas 
respiratórias, 14%, causadas principalmente pela pneumonia. Entre as DJP, as que 
causam mais mortes são a diarréia e a malária (idem 1997, 9). A infestação, nas 
comunidades Karajá e Tapirapé, por parasitas intestinais patogênicos chega a 70% 
da população, com predominância de vermes e protozoárias transmitidos através da 
água. 

Observa-se, portanto, que enquanto as doenças respiratórias prevalecem na 
morbidade, as doenças infecciosas e parasitárias predominam na mortalidade lidem 
1997, 9). 

A grande mortalidade infantil registrada entre os Karaiá é devida, 
principalmente, às doenças do aparelho respiratório e de doenças infecciosas e 
parasitárias. Problemas na gravidez (devido à anemia e parasitismo intestinal 
severo), parto e puerpério também são comuns e tendem ao agravamento devido à 
não-estruturação dos serviços de saúde para um atendimento ao grupo de risco 
representados pelas gestantes e crianças no primeiro ano de vida (Relatório DSEJ 
1997, 1- 4). . 

Trata-se de um perfil de mortalidade de populações carentes e desassistidas, 
com predomínio de doenças perfeitamente evitáveis e de cura conhecida (Distrito 
Sanitário 1997, 10). 

Como se vê, os Karajá não morrem devido a doenças desconhecidas, de 
tratamento caro ou que requerem remoção. Os Kara_iá morrem vítimas de doenças 
corriqueiras, evitáveis através de acompanhamentos. Vale dizer: os Karajá, como 
outros grupos indígenas e parcelas da população brasileira, morrem devido à falta 
de planejamento de um serviço de saúde adequado, devido à não-continuidade dos 
sistemas de saúde implantados, devido ao descaso e ao preconceito racial e cultural e 
devido à não-destinação de recursos, seja para a Furtai. scia para a rede hospitalar 
pública e convcniada. 

r: 
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7.5 ALCOOLISMO E "LOUCURA" 

Analisando-se as principais causas de mortes entre os Karaiá do médio 
Araguaia, entre 1993 e 1996, vê-se que mais da metade dos óbitos causados por 
"causas externas", responsáveis por 9% das mortes, são resultantes de afogamentos 
precedidos de embriaguez (Distrito Sanitário 199 7, 1 O). 

Nos dias de hoje, como nas últimas quatro décadas, o alcoolismo continua a 
causar regularmente um percentual bastante expressivo de óbitos. Além das vítimas 
por afogamento, o alcoolismo provoca discussões no seio das famílias e entre 
famílias, brigas que terminam com ferimentos e mortes, destruição de objetos, 
incêndios de casas e outras violências. Não são raros casos de Karajá mortos em 
brigas, iniciadas em bares, nas cidades e corrutelas regionais. 

Praticamente todos os etnógrafos que trabalharam com o grupo, depois de 
1940, registram a presença do alcoolismo, principalmente na aldeia de Santa Isabel e 
Fontoura. A primeira aldeia, especificamente, parece ser a mais sujeita ao problema, 
com uma longa relação de vítimas fatais da cachaça. 

As aldeias de ltxalá e Macaúba também apresentam um quadro grave de 
alcoolismo. Apesar das campanhas, da frouxa repressão (nunca houve um caso de 
autuação por venda de cachaça aos índios no Araguaia) e reuniões promovidas para 
a discussão do problema, a cachaça continua a ser vendida aos Karajá, apesar do que 
dispõe a constituição a respeito da venda de bebidas alcoólicas para índios, em todas 
as cidades e corrutelas ribeirinhas. 

Em São Félix e Santa Terezinha não é raro encontrar Karajá embriagados 
vagando pelas ruas a pedirem dinheiro. Esse comportamento reforça os preconceitos 
regionais quanto aos Karaiá. Em algumas aldeias é freqüente, a partir do final da 
tarde, quando os Karajá retornam da cidade, alguns bêbados, o início de discussões e 
as violências. Agentes de saúde e lideranças, infelizmente, também encontram-se 
entre os que têm o costume de beber. 

Em reuniões ocorridas em 1997 com os índios alcoolistas de Santa Isabel, estes 
declararam seu interesse em deixar a bebida através de tratamento fora da aldeia 
(Distrito Sanitário 1997, 8). Nas outras aldeias, onde os índices de alcoolismo não 
são tão grandes, mas ainda assim preocupantes, não foram feitas reuniões nem 
foram tomadas quaisquer providências dignas de nota num passado recente. 

Um psiquiatra que avaliou a situação do alcoolismo a pedido da Funai em 
1997, chamou a atenção para os conflitos expressos sobretudo por dificuldades 
conjugais, num quadro agravado pela crescente dependência econômica da 
comunidade, gerando frustrações e conflitos familiares. Estes conflitos, causas e 
conseqüências do alcoolismo, ameaçavam o convívio social e comprometia a relação 
entre famílias (Câmara 1997, 6-7). 

São os homens, de quase todas as faixas etárias, os principais consumidores de 
cachaça, embora existam algumas poucas mulheres que também bebem com 
regularidade. Em algumas aldeias, como Tyterna e São Domingos, o alcoolismo 
aparece com muito menos gravidade. A explicação talvez se ligue ao fato de que boa 
parte da população de Tytema pertencer à Assembléia de Deus e, em relação a São 
Domingos, é uma das poucas aldeias Karajá com uma boa produção agrícola. 

As vítimas de alcoolismo, na compreensão Karajá, não tem seu 
comportamento alterado unicamente em função do álcool que ingerem. O álcool 
pode ser o detonador da crise que pode levar à morte, mas a razão do desequilíbrio é 
um malefício introduzido na vítima. Todo malefício, ainda segundo os Karajá, tem 

- 
- 
, - - - - 
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origem social. Em outras palavras: não existem mortes "por acidente" ou "naturais". 
Toda morte é causada por um agente que introduz um princípio maligno no corpo 
da vítima. 

As mortes e desavenças, portanto, são o resultado de um longo processo de 
deterioração das relações entre pessoas e famílias no interior das comunidades. 

A partir da década de 90 esse quadro de conflitos entre famílias assume novas 
formas. Diversas pessoas.. principalmente criança e adolescentes, passam a sofrer 
violentos processos de "enlouquecimento", itxytemy. Nesses casos, geralmente a 
pessoa perde a consciência e passa a ter seu comportamento orientado pelo 
princípio, ou a entidade, introduzida no seu corpo. 

Essas experiências negativas de "incorporação" apresentam características 
altamente negativas e destrutivas em relação àquele que sofre a crise. Os que 
"enlouqueçem" começam a correr muito, muitas vezes no mato à noite ou de dia na 
aldeia, armados de paus, facas ou flechas ameaçam parentes e amigos, mascam 
Vidro, ateiam fogo às casas etc. Quaquer itxytê deve ser firmemente contido para 
evitar ferir-se e aos demais. Pela ótica Karajá os itxyte não são culpados; são vítimas. 
Culpados são os autores dos malefícios, responsáveis por estes ataques covardes às 
crianças da comunidade. 

A atual crise dos itxytê (11 casos em Santa lsabel, três em JK e oito em 
Fontoura apenas em 1997) mostra com clareza que até as crianças e adolescentes 
sentem-se atingidos pela deterioração das relações no seio das famílias e entre as 
famílias Karajá no médio Araguaia. 

Essas experiências de incorporação e de alteração de conduta não são, em 
absoluto, novidade para os Karajá. Sua atividade xamãnica inclui estes e outros 
procedimentos, inclusive como fazendo parte da formação dos novos membros dos 
ijoi, grupos de praça, e da formação de seus xarnãs. 

A novidade, para os Karaiá, é a idade das vítimas do desentendimento entre 
famílias e o seu número. Num relatório elaborado a pedido da Funai, o antropólogo 
Manuel F. Lima Filho relaciona um total de 16 adolescentes, três crianças e três 
adultos como as vítimas desses ataques de "loucura" em 199 7, somente nas aldeias 
de Fontoura, Santa Isabel e JK (Lima Filho 1997, 2), Até onde se sabe as medidas 
sugeridas pelo antropólogo não chegaram a ser implementadas. 

Esse total de 22 pessoas, susceptíveis aos "enlouquecimentos", certamente 
aumentaria se fossem computados os casos em andamento das outras Aldeias, 
principalmente São Domingos e Macaúba. Em dezembro de 1997, a aldeia de Santa 
Isabel, devido à ação dos itxytê, apresentava-se parcialmente destruída, com cerca de 
seis casas queimadas. 

Um relatório preparado pelo DSE! aponta para a existência de itxyte nas 
famílias de alcoolistas (Distrito Sanitário 199 7, 8), sugerindo que o alcoolismo cria 
condições para o surgimento de casos de "enlouquecimento", o que parece bastante 
provável. A relação entre alcoolismo e "loucura" fica clara ao se comprovar que as 
duas aldeias mais afetadas pelo alcoolismo, Fontoura e Santa Isabel, em termos 
absolutos e relativos, são também as que apresentam maior número de itxytê. 

O alcoolismo e os itxytê afligem duramente as comunidades Karajá do médio 
Araguaia, hoie em dia, criando um clima de medo e insegurança. A terapêutica 
tradicional, através da atuação dos hàri, xarnãs, revela-se eficiente a longo prazo, 
mas não fornece tratamentos ernergenciais que a situação exige. 
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A solução para os problemas, tanto do alcoolismo como dos "loucos", passa 
pela distensão do campo social através de uma melhoria geral de suas condições de 
vida, e não através da promoção da vinda de paies do Xingu, como foi sugerido em 
reuniões promovidas pela Funai cm 1997 (Câmara 1997, 7}. 

É por exigir uma melhoria gera} na assistência e oportunidades atualmente 
oferecidas aos Karaia. que se prevê, para um futuro próximo, a continuidade do 
alcoolismo e o aumento dos casos de "enlouquecimento". 

Sua manifestação entre jovens, ao que tudo indica, demonstra a falta de 
perspectiva de vida dos membros dessas faixas etárias e a tensa situação interna das 
comunidades, agravadas pela deficiência do atendimento de saúde e da educação. 

7.6 EDUCAÇÃO 

Os Karaiá e Javaé estão incluídos no PEBA, Proieto de Alfabetização Bilíngüe do 
Araguaia, realizado através do convênio Summer lnstitutc of Linguistics e Museu 
Nacional, que produziu material didático, específico para esse dialeto da língua 
Karaiá. Na pesquisa e produção de material didático o Summer atua de maneira 
cooperativa com os missionários da New Tribes Mission, atualmente atuantes na 
aldeia de Macaúba. 

Existem professores indígenas atuando cm todas as aldeias. O ensino, na 
maioria das aldeias se limita às primeiras séries do 11' grau. Para sanar, em parte, 
essa deficiência. a íuoai fornece transporte diário para os alunos Karaiá que 
estudam nas cidades próximas às suas aldeias. Existem jovens Karaiá matriculados 
nas escolas da rede pública de São félix do Araguaia, Luciara e Santa Terczinha, 
prici paimente. 

Em algumas aldeias onde não existe escola da Funai, como Aruanã, os Kar~já 
estudam na rede pública local, o que contribui para explicar a situação de diglossia, 
perda da língua através da predominância de outra, exclusivamente encontrada 
nessa aldeia. 

A alfabetização, nas aldeias, é feita em Karaiá e, progressivamente, através do 
que se chama de "transição", passa-se à introdução do português. A utilização da 
língua indígena é, portanto, instrumental e visa a capacitar o. estudante a ler e 
escrever em português. 

As deficiências ao acompanhamento das atividades dos professores indígenas e 
não-indígenas, e a falta cursos de reciclagem mais freqüentes, o currículo e a 
burocracia da rede estadual de ensino, limitam a eficiência do ensino bilíngüe, tal 
como foi idealizado. A continuidade dos estudos, depois da 4ª série, também é um 
limite grave do ensino bilíngüc. Os adultos "alfabetizados" pelo PEBA, na maioria dos 
casos, conseguem, depois de deixarem a escola, apenas assinar o nome. 

7.7 ALIMENTAÇÃO 

Apesar dos inúmeros projetos implantados entre os Karàjá e Javaé, que 
tentaram transformar pescadores em agricultores sedentários e vaqueiros, a 
subsistência do grupo, hoie como no passado, está baseada na sua relação com o rio. 

Os Karaiá vivem principalmente da pesca e coleta daquilo que o rio lhes oferece 
sazonalmente, combinadas pelo que conseguem com a venda de peixe e artesanato, 
e, finalmente, com suas roças de arroz, mandioca e milho. A coleta de espécies 
vegetais silvestres também desempenha papel importante. 

'.._! 
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-e aumento do número de pessoas assalariadas nas últimas duas décadas 
causou um aumento geral da compra de gêneros agrícolas e produtos 
industrializados, como material para pesca, roupas, óleo de cozinha e querosene, 
artigos de ferro, açúcar, sal, etc .. O assalariamento, de uma forma geral, foi e é um 
grande incentivo à não-abertura e manutenção de roças, já tradicionalmente pouco 
importantes, com a aparente possibilidade de comprar bens de que necessitam no 
comércio regional. 

Com exceção das épocas de colheita do milho. arroz e da preparação da 
farinha, existe, no restante do ano, uma falta crônica desses gêneros, o que 
compromete a qualidade da alimentação do grupo. 

Em determinados períodos do ano a situação da alimentação agrava-se muito, 
como demonstram os índices de desnutrição infantil elaborados pela equipe do DSEI 
em 199 7. Cerca de 16% das crianças do universo pesquisado ( que incluía 86% da 
população de crianças dessa idade) apresentavam percentual de peso/idade abaixo do 
normal. O maior número de crianças desnutridas foi detectado nas idades de um e 
dois anos, iniciando o estado carencial logo após o desmame. É nessa idade, aliás, 
onde 'se concentra a maior taxa de mortalidade proporcional entre os Karajá 
(Relatório de Viagem DSEI 1997, 6). 

Casos de anemia entre adultos, principalmente de gestantes, são também 
comuns. 

F..m função desses indicadores de desnutrição, principalmente entre crianças, e 
da crônica situação de penúria alimentar cm suas comunidades, pode-se dizer que a 
situação alimentar dos Karajá não é satisfatória. Somente a existência do Araguaia, 
fonte- perene da base da alimentação do grupo, garante que a situação não piore 
ainda mais. 

r 
r> 
r: 
r 

!""'. 

r: 

r 
r: 

r: 
r: 
r: 

r- 
r>, 
r 
r 
r> 

r: 
r: 

r: 

r: 
r 
r: 
r: 
(' 

ESTUDOS 00 MlilO A,'TROPICO - C'OMUNIDAOf.S 1:-SOIGE:-V\S 237 



- r 
r>. 
r 
(' 

r: 
r 
r: 
r, 
(' 

0 
r, 
r, 
r: 
r- 
0 
' 

(' 
(" 
r 
r-. 
r: 
r 
r 
r: 
(' 
r: 
r r: 
r 
r 
r: 
o 
r- 
' o 
r-. 

CAPÍTULO V - JAVAÉ 

ESTUOOS DO MEIO A.,'TRÓPICO - COMU:-.:IDADES INDIGENAS 239 



r: 
/ , 

CAPITULO V - JAVAE 

1- NOME ,..... 
1 

r: 
São atualmente conhecidos como Javaé. Referem-se a eles mesmos utilizando 

se da la. pessoa do plural, inyboho t''nõs''). da mesma forma que os Karajá. 

Os trabalhos escritos nos séculos XVIII e XIX já se referem ao grupo como 
"Xavaié" ou "Javané". Esta última designação é mais freqüente nas primeiras décadas 
do nosso século. Nenhuma das duas formas parece ser originária do próprio grupo, 
uma vez que sua língua não possui o som <v>. 

Os Karajá chamam-nos de ixyju mãhãdu, termo utilizado para designar "índio 
bravo". A origem da designação refere-se ao contato tardio dos Javaé com os 
brancos e sua existência como grupo hostil e isolacionista cm relação aos Karajá, 
que conheceram os brasileiros muito antes. 

"Javaé" designa também um dialeto específico da família lingüística Karajá 
pertencente ao tronco Macro-Jê. Os nomes dos outros dois dialetos, Karajá do Norte 
e Karaiá propriamente dito, designam também os outros dois grupos indígenas 
falantes de línguas da mesma família. r: 

2 - LOCALIZAÇÃO 

r: 

As sete aldeias Javaé localizam-se todas na margem esquerda do rio Javaés, 
braço menor do Araguaia e que com ele forma a Ilha do Bananal. No sentido norte 
sul temos, então, pela ordem: Boto Velho, Wari-wari, Txuiri, Canoanã, São João, 
Cachoeirinha e Barreira Branca. Todas essas aldeias localizam-se no Parque Indígena 
do Araguaia, nos municípios de tocantinenses de Pium, Cristalãndia, Araguaçu e 
Formoso do Araguaia. A Aldeia de Boto Velho é a única aldeia Javaé que, num 
processo defeituoso de eleição de área, ficou fora do parque indígena. Está localizada 
numa área interditada pela Funai no interior do Parque Nacional do Araguaia, 
administrado pelo lbama, na parte norte da Ilha do Bananal. 

Canoanã, a maior aldeia, localiza-se nas coordenadas 11° 57, de latitude sul e 
49° 55, de longitude oeste, no município de Formoso do Araguaia (73km de 
distância da aldeia). Cachoeirinha e São João localizam-se próximas ao antigo 
povoado de posseiros que ocupavam o parque indígena chamado Barreira do Pequi, 
a 130km de Gurupi. A aldeia Cachoeirinha fica a 30km do lugar onde se faz a 
travessia em canoa. São João, mais próxima ao antigo povoado de posseiros, 
localiza-se junto à mata de mesmo nome, formada por uma mata de babaçu e 
capoeira bastante densas. 

Boto Velho, a mais nortista das aldeias Javaé, fica próxima à corrutela de 
Barreira da Cruz, localizada no outro lado do rio, município de Cristalândia. Boto 
Velho fica a 110km de Cristalãndia e 280km de Gurupi. Wari-wari, relativamente 
próxima à anterior, fica a seis quilômetros após um aterro da Cobrape. Txuiri, ao 
norte de Canoanã, localiza-se onde antes se localizava Porto Piauí, outro antigo 
povoado de posseiros que ocupavam o Parque Indígena do Araguaia. 

A aldeia Javaé de Barreira Branca, sede do Barreira Branca (antigo P.l. 
Damiana da Cunha) é a mais meridional das aldeias Javaé. Está localizada na parte 
sul da ilha, rio município de Araguaçu (TO). Liga-se comercialmente com 
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Sandolanclia (a 80km). São Miguel do Araguaia (160km) e Araguaçu (a 130km). Fica 
260km distante de Gurupi. 

Todas as aldeias Javaé utilizam- se dos aeroportos para aeronaves de pequeno 
porte das fazendas e corrutelas próximas. Nenhuma aldeia mantém pista própria. 

A melhoria das estradas nos últimos dez anos possibilitou o surgimento de 
linhas de ônibus que, apesar de se deterem nas margens da Ilha do Bananal, ligam 
regularmente as aldeias às cidades ou núcleos regionais, principalmente 
Sandolândia, Araguaçu, Lagoa da Confusão, Cristalândia, Formoso do Araguaia, São 
Miguel do Araguaia e Gurupi. No entanto, durante a época das chuvas, é comum a 
ligação rodoviária. cm toda a região, ser interrompida em diversos trechos pela 
inutilização pela água de diversos trechos de estrada. 

3 TERRITÓRIO 
O intcrílúvio Araguaia-Javaés, o interior da ilha do Bananal, cm toda sua 

extensão, e os terrenos marginais aos formadores do Javaés, a leste da ilha, são o 
território historicamente ocupado pelos Javaé. Todos os deslocamentos e migrações 
realizadas pelo grupo restringiram- se sempre ao interior e cercanias desse território. 
Existem ainda diversas famílias e indivíduos Javaé vivendo cm aldeias Karajá ou 
próximos a diversos povoados brasileiros ao longo do Araguaia. 

Existe um reconhecimento consensual, entre os Javaé e Karajá, sobre os limites 
dos territórios dos dois grupos no interior da ilha : os primeiros habitam 
tradicionalmente sua porção leste e os últimos, sua parte oeste. O Riozinho e seu 
tributário, o Córrego Jaburu, servem como divisa natural dos territórios dos dois 
grupos. Na região norte da ilha, no entanto, é comum a superposição de áreas 
utilizadas para pesca e coleta por parte de moradores de aldeias setentrionais dos 
Javaê e Karaiá, podendo ser considerada uma área de ocupação comum. 

3.1 HISTÓRICO DO CONTATO 

Os Karaiá e Javaé possuem uma história de contato que apresenta diversos 
pontos em comum. Além de serem grupos que partilham uma mesma base 
lingüística e cultural. possuem também territórios contíguos. A leitura desse item, 
portanto, deve ser precedido pela leitura dos itens 3.1., 3.2. e 3.3. do estudo 
dedicado aos Karajá, onde se faz um histórico detalhado da ocupação da ilha do 
Bananal, e da política regiona] do Mato Grosso e Tocantins para esses grupos. 

As relações entre a sociedade "branca" e de língua Karajá, onde se incluem os 
Javaé, iniciaram-se em princípios do século XVII com os rei:des escravagistas 
promovidos por paulistas nas grandes aldeias Karajá da Ilha do Bananal, que se 
prolongariam até o fim da primeira metade do século xvm. Até onde se sabe os 
Javaé e os Karajá do Norte não foram o alvo principais destes ataques, dirigidos 
principalmente contra as maiores e mais populosas aldeias Karajá. 

A partir de 1775, sob inspiração da política do marquês de· Pombal, muda a 
política portuguesa para os grupos indígenas da região. Interessava, no contexto de 
uma disputa colonial, afirmar a presença portuguesa no Brasil Central, fazendo do 
índio o futuro colono, viabilizando comunicações e a integração dessa parte remota 
dos domínios portugueses com os demais núcleos de colonização do norte do Brasil. 
A navegação do Araguaia serviria, desta forma, a objetivos de comunicação, 
incremento de integração econômica e de segurança estratégica. Inicia-se, portanto, 
a atração e a erroneamente chamada de "pacificação" dos grupos Karajá e Javaé, 
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quando, na verdade, os paulistas e portugueses foram os agressores. Instalou-se um 
"presídio" junto à maior das aldeias Karaiá e conseguem-se juramentos de fidelidade 
e vassalagem a Sua Majestade por parte das lideranças Karaiá e Javaé. Os habitantes 
dessa aldeia, próxima à atual Santa Isabel, pouco tempo depois, aceitam serem 
transferidos à Missão de Santa Anna do rio das Velhas, no triângulo mineiro para 
onde o governo da capitania tinha o interesse de levá-los para que com sua presença 
fizessem frente aos Kaiapó do Sul e para que se criassem núcleos de colinização que 
servissem de ponto de apoio na rota para São Paulo. 

Em 1781, um outro contingente de Karajá e Javaé (estes últimos 
provavelmente vivendo nas proximidades do Presídio São Pedro do Sul, devido à 
possibilidade de comércio com os branco), num total de 700 a 800 pessoas, é 
também transferido para o aldeamento de São José de Mossàmendes. Provavelmente 
o restante da população Karaiá que estava em Santa Anna do rio das Velhas foi 
também reunido nesse último aldeamento. 

É de se notar que, mesmo possuindo um modo de vida totalmente adaptado à 
vida do rio, os Karajá e Javaé tenham aceitado se mudar para uma região localizada 
nos sopés da Serra Dourada, distante 400km de sua região de origem e sem nenhum 
rio de monta nas proximidades. Os rigores da administração militar, o fracasso das 
autoridades em prover-lhes o que lhes havia sido prometido, as doenças e a 
mudança de meio ambiente colaboraram para o fracasso desse tentativa de reuni-los 
em aldeamentos. 

Até 1800, os que não haviam morrido por epidemias já haviam regressado às 
praias do Araguaia, de forma que apenas alguns poucos indivíduos ou famílias 
permaneceram nos locais dos antigos aldeamentos, alguns dos quais, atualmente, 
são reconhecidos como áreas indígenas. 

Do início do século XIX até sua primeira metade, a ausência de notícias de 
conflitos, contatos ou de projetos governamentais para a região do alto e médio 
Araguaia, onde viviam os Karajá e Javaé, trouxe uma trégua às tentativas de 
estabelecimento de núcleos pioneiros na região. Nos extremos, no alto e no baixo 
Araguaia pequenos e rarefeitos núcleos de moradores brancos continuavam, de 
maneira morosa e incipiente, a se fixar na região. Não causavam, ao que tudo 
indica, maiores comoções à população indígena. 

A partir da segunda metade do século XIX o governo provincial objetivando 
criar pontos de apoio que viabilizam a navegação e colonização do Araguaia cria 
uma rede de presídios, missões e até um colégio para educação das crianças dos 
grupos indígenas que viviam próximos do Araguaia. 

A reação ao surgimento desses núcleos pioneiros e ao incremento da navegação 
pelo Araguaia variou de grupo a grupo. Os Javaé, temendo o efeito de epidemias e a 
violência das guarnições militares, permaneceram voluntariamente isolados no 
interior da ilha e nas margens do Javaés. Foram, consequentemente, muito pouco 
afetados pelas tentativas de implantação da navegação no Araguia. 

Pelo que se pode deduzir da falta de informações a respeito da tribo a partir do 
final do século XVIII, mantiveram-se afastados de brancos, evitando visitantes na 
solidão da região interior, ou próxima da Ilha, até as primeiras décadas do século 
XX. A partir dessa época, criadores de gado originários do Maranhão começaram a 
ocupar os campos a leste e no interior da ilha do Bananal. 
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Ao contrário de seus vizinhos Karaiá expostos ao contato graças ao trânsito de 
pessoas e mercadorias que se realizava pelo Araguaia, os Javaé permanecem numa 
região muito pouco explorada e de escasso interesse na época. Artigos de origem 
brasileira eram obtidos através do comércio com os Karaiá ou então através de 
excursões esporádicas de indivíduos ou famílias à região do alto Araguaia 
especialmente para Leopoldina, atual Aruanã. 

O isolamento do grupo, longe de ser-lhe imposto devido à situação geográfica 
foi em grande parle uma atitude consciente e desejada pelo próprio grupo, que temia 
o contágio de epidemias e doenças que dizimavam os Karajá, Kar~já do Norte e 
Kaiapó, durante o final do século XIX e início do século XX. 

3.2.1 Os Javaé no Século XX: entre 1900 e 1920 
A grande maioria da população Javaé encontrava-se vivendo, por volta de 

1900, em cerca de seis aldeias, distribuídas na porção oriental da llha do Bananal, 
bem como ao longo do rio Javaés e de seus principais formadores. O interior da Ilha, 
principalmente na sua parte oriental, território Javaé, permaneceu isolado em 
relação ao tráfego de pessoas e mercadorias que se realizava no rio Araguaia nas 
primeiras décadas do nosso século. Como já vim-os, o isolamento dos Javaé era, em 
grande parte, devido a uma atitude voluntária do grupo, temeroso das epidemias 
entre elas destacam-se a de sarampo e gripe, que então grassavam nas aldeias Karaiá 
ao longo do Araguaia. Além dessa população que vivia na região da ilha, um 
pequeno número de pessoas (não mais que 50 pessoas) vivia junto com grupos 
Karaiá meridionais. cm Xixá e Leopoldina, atual Aruanã. Esses Karaiá e Javaé 
mantinham suas habitações próximas aos núcleos brasileiros dessas pequenas 
povoações e, embora independentes, prestavam serviços ocasionais à população 
brasileira. Esses Javaé mantinham relações preferenciais com os da parte sul da ilha. 
Também os restantes Javaé estavam atualizados do que se passava no Araguaia- a 
grande via de penetração na região-graças ao relativamente ininterrupto 
intercâmbio social e de comércio mantido com os grupos Karaiá, que lhes 
repassavam produtos brasileiros. Os outros grupos indígenas com os quais 
mantinham contato eram os Avá- Canoeiro e os Tapirapé, Com os primeiros as 
relações eram hostis, limitando- se às flechadas disparadas de um grupo a outro em 
rápidos encontros inesperados no interior da ilha. Um grupo Tapirapé viveu em 
contato com os Javaé da parte norte da ilha no final do século passado e início do 
século XX, retirando-se posteriormente para o território mato-grossense, do outro 
lado do Araguaia. 

O etnógrafo alemão Fritz Krause informa que nos primeiros anos desse século 
o bispo de Goiás, que percorria o Araguaia num barco a vapor, visitou uma grande 
aldeia Javaé, situada junto à desembocadura de um riacho no braço menor do 
Araguaia. Como os brasileiros fossem em grande número, cercá de 70 homens 
armados, os Javaé obrigaram-nos a partir sem demora, fazendo caminhar um Javaé 
à direita e outro à esquerda de cada brasileiro. O grupo parecia desacostumado à 
presença de barcos a vapor, pois, ao ouvir os apitos da embarcação que partia, 
levaram um susto tal que, segundo consta, saltaram das canoas para dentro do rio. 
"Entre a população brasileira reinava (na primeira década do nosso século), em todo 
caso, depois desse encontro, grande medo dos Javaé, que lhes eram superiores em 
força" (na regiãonkrause, vol. 90, 18 7). 

A designação Karaiá para os Javaé, "índio bravo", diz respeito a esse período de - 
isolamento, cm relação aos demais grupos Karajá que já estavam em contato com o 
branco. No "Atlas de municípios brasileiros", na sua edição de 1958, esses habitantes 
do interior da Ilha do Bananal são ainda referidos como "inteiramente selvagens" 
(Ferreira : 1958, 137). Embora historicamente erradas, essas idéias a respeito dos 

- - 
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3.2.2 

.lavaé, "Tndios bravos" ou "selvagens", dão uma idéia de quão tardio foi seu contato 
com os brancos no século XX, ainda cm comparação aos Karaiá, que já "se 
encontravam comerciando com brasileiros desde praticamente o início do século. 

Depois do contato com o bispo de Goiás, o próximo encontro documentado dos 
Javaé com visitantes ocidentais foi com o próprio Krause, que esteve numa aldeia do 
grupo em 1908. Segundo ele, os Javaé teriam uma população de 800 a 1.000 pessoas, 
vivendo cm três a cinco aldeias, todas pequenas (urna aldeia pequena "modelo" tinha 
cinco casas e de 100 a 150 habitantes}, com exceção da "aldeia principal". Localizada 
na beira de um córrego, teria "o tamanho de uma cidade". O Karaiá informante de 
Krause desenhou na areia seis filas, cada uma com 20 a 25 casas (idem, vol. 90, 18 7). 
Provavelmente estavam se referindo à aldeia de Wari-wari, mas seu tamanho era 
evidentemente exagerado. 

Em l912, o inspetor Francisco Mandacaru do SPJ. realizou um reconhecimento 
de alguns grupos indígenas do vale do Araguaia (Karaiá, Javaé e Tapirapé). Em 
fevereiro desse ano visitou a aldeia de Wari-wari, na beira do Riozinho, interior da 
ilha. Fez doações de roupas, colheu dados gerais sobre a situação do grupo e tirou 
fotografias dos índios vestidos. Seu cálculo sobre a população Javaé é de 600 
pessoas, vivendo em seis aldeias ro Estada de Goyaz, 09.10.1912). Esses números 
parecem bem mais próximos da realidade do que os mencionados por Krause. As 
aldeias )avaé permaneceram isoladas no interior da Ilha até a década de 30. 

Mineração, Gado, SPI e Missões. O Fim do Isolamento: de 1930 a 
195Ó 

,.-, 
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A ocupação das vastas regiões do interior e a oeste do Bananal se dava de 
maneira muito tênue e vagarosa, ressentindo- se da distância de centros civilizados e 
do Araguaia. A partir de 1930 o SPI. manifesta sua preocupação em relação aos 
missionários protestantes que começavam a trabalhar em caráter permanente com 
os grupos Karajá da parte norte da ilha e com a possibilidade de virem à estabelecer 
bases entre os Javaé, geograficamente próximos. 

Em janeiro de 1930, a partir do Posto Redenção lndtgena, atual P.I. Santa Isabel 
do Morro, foi feita a primeira de uma série de visitas às aldeias Javaé. O objetivo 
imediato era o de estabelecer rotas e caminhos de acesso até essa população com o 
fim de, a médio prazo, implantar um Posto, e retiros para a criação de gado, 
provavelmente inspirando-se nas fazendas que surgiam na região. O encarregado da 
expedição, Manuel Silvino Bandeira de Mello, diz no seu relatório que a implantação 
do posto (para atender aos Javaé) "fará calar os estrangeiros aventureiros, que 
infestam esse belo recanto da nossa pátria, a título de catequisadores", certamente 
uma alusão aos adventistas e às missões de fé inglesas que começavam seu trabalho 
entre os Karajá vizinhos (Bandeira de Meílo, Relatório ao encarregado do SPL do 
Estado de Goyaz: 1930, 2). A expedição visitou a aldeia de Wari-wari e encontrou- se 
com os habitantes de Sohoky, que se deslocaram para encontrá-los. Além das 
informações relativas à população das aldeias visitadas e de fotografias, foram 
distribuídas ferramentas aos casados, roupas e brindes para os solteiros. Segundo o 
relatório, esta era a primeira vez que os Javaé viam um barco a motor. Em junho do 
mesmo ano foi feita a segunda expedição. Chefiada por Darcy Siciliano Bandeira de 
Mello, foi feita cm lombo de burro, também a partir do Posto Redenção Indígena. O 
objetivo declarado era o de fundar o Posto Felicidade Indígena, o que acabou não 
acontecendo. Visitaram a aldeia de Irnotxi, localizada nas margens do rio de mesmo 
nome, tributário do Riozinho. 

,,,... 
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Como na primeira visita, informaram-se a respeito do melhor lugar para a 
implantação do posto e certificaram- se da boa receptividade da proposta junto aos 
Javaé, que certamente viram a possibilidade de se inaugurar um fluxo regular de 
produtos, como instrumentos de ferro, dos quais tinham muita necessidade, estando 
na dependência dos Karajá para sua obtenção. No seu relatório, o encarregado 
ventila a possibilidade da criação de um retiro para a criação de gado, levando em 
consideração os extensos campos e o capim sempre verde da região-além, é claro, da 
possibilidade de contribuir à formação do "patrimônio indígena". 

O isolamento Javaé transparece no pânico causado, entre as mulheres, pela 
aparição dos burros da expedição (Darcy Siciliano Bandeira de Mello, Relatório 
apresentado ao sr. Ajudante do SPL no Estado de Goyaz e Encarregado do Posto 
Redenção Indígena: 1930, 1-2). 

Em meados da década de 40, até o início da década de 50, os Javaé passaram a 
receber visitas periódicas dos missionários dominicanos de Conceição do Araguaia, 
nas suas viagens anuais de desobriga. Assim como diversos outros grupos do vale do 
Araguaia, os Javaé participaram de missas e foram batizados, embora não tivessem 
nenhuma noção do que fosse o cristianismo. Diversas crianças, atualmente na faixa 
de 60 a 70 anos, foram levadas ao colégio dominicano de Conceição do Araguaia, 
onde permaneceram por pouco tempo. Esses indivíduos guardam, desse período, 
apenas a lembrança da convivência com elementos de outros grupos indígenas 
principalmente Kaiapó-que ali estavam reunidos e praticamente nenhum sinal do 
processo educacional a que foram submetidos. 

Por volta de 1940 a população Javaé oscilava ao redor de 650 pessoas, 
distribuídas em NOVE aldeias (Lipkind, 1941 apud Donahue 1982, 179). A partir de 
1939 a descoberta e exploração do cristal de rocha (valorizado no mercado 
internacional em função da 2a. Guerra mundial, e de sua utilização em 
instrumentos de precisão) na região a leste da Ilha do Bananal causou a ocupação de 
trechos do território e deu origem à criação de numerosos povoados e núcleos 
pioneiros. Alguns deles transformaram-se em municípios em 1953, como 
Cristalândia, Piurn e Dueré. Além dos povoados, criados de 1940 a 1953, foram 
construídas numerosas estradas de rodagem de terra para escoar a produção 
mineral. A importância fundamental da atividade mineradora foi a de romper o 
isolamento da região, ligando- a ao resto do país. O interior da ilha não foi atingido 
pela mineração, que pouco afetou a vida dos Javaé. Não há notícias de que qualquer 
Javaé tivesse sido atraído para fora de sua área de ocupação tradicional pela chegada 
e implantação dos núcleos mineradores. É provável, no entanto, um aumento de 
contato entre os brasileiros chegantes e os Javaé. Existe registro de apenas uma 
união entre uma mulher dessa tribo e um "garimpeiro", que teria sido, 
posteriormente, morto por ela (Peret : 1988, i.p.). De qualquer maneira, os contatos 
entre o grupo e os mineradores foram muito restritos. 

3.2.3 O "marisco" e a intensificação do processo de ocupação do 
território Javaé pela pecuária. Perda de terras e concentração em 
Canoanã: de 1950 a 1985 aproximadamente. 

No início da década de 50, a maioria das aldeias Javaé mantinha relativamente 
poucos contatos com brasileiros. Apenas a aldeia localizada em Barreira Branca, na 
época chefiada pelo cacique Pedro Grosso, mantinha contatos regulares e se envolvia 
sazonalmente em atividades econômicas com a sociedade regional. Em novembro e 
dezembro dos anos próximos a 1953 (que correspondem aos da estada, na região, do 
funcionário do CNPI João Américo Peret, que veremos adiante) grande parte da 
população dessa aldeia se deslocava para as fazendas localizadas a leste, 
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1 provavelmente nas cercanias do alto curso do rio Formoso, para trabalhar como 

mão-de-obra temporária na colheita do arroz (Peret ; 1988, i.p.). Em 1953, a aldeia 
de Barreira Branca, que tinha uma população que oscilava entre 60 a 70 pessoas, 
"ficava praticamente deserta" na época da colheita. A sua inserção, nessa modalidade 
de prestação de trabalho, teria começado provavelmente no início da década de 50 e 
continuado até pouco depois da saída de Peret da área, no final desse mesmo ano. 
Apesar dessa experiência restrita a essa aldeia, os Javaé não se envolvem em 
nenhuma outra atividade econômica junto à população brasileira, a não ser como 
pescadores, até 1960. 

Provavelmente a partir de 1950 ou 1951, a Ilha do Bananal e cercanias passam a 
ser freqüentemente visitadas por grupos de mariscadores, vindos principalmente do 
Pará e Goiás. Havia duas formas de se atingir o território. Por terra, o acesso era 
feito por caminhão, através de um ponto localizado aproximadamente no médio 
curso do rio Javaés e que se chama "passagem", porque dava vau. O caminhão era 
deixado fora da ilha e os grupos de mariscadores cruzavam o rio a pé. Por barco o 
acesso era outro : dirigiam-se à ponta norte da Ilha e lá instalavam seus 
acampamentos- base. A partir deles, diversas turmas de mariscadores espalhavam 
se pelos lagos, furos e desaguadouros da ilha à procura de de peles de felinos, de 
veado, ariranha, jacaré e de outros animais, mas principalmente das mantas de 
pirarucu que, salgadas, eram comercializados na Bahia. Eram em geral equipados 
por comerciantes paraenses ou então eram donos de seus próprios negócios. A pesca 
de pirarucu profissional, por parte dos Karajá e Javaé, iniciou-se em meados da 
década de 50 e em esquema de aviamento : os índios recebiam sal e linha para 
conserto ou fabrico de redes e trocavam sua produção por roupas, pinga, produtos 
de ferro, etc geralmente vendidos a preços superiores aos do comércio local. A venda 
era sempre feita ao rnariscador que lhes havia fornecido o material acima, além de 
outros produtos, sob pena de perderem o comprador. Os índios possuíam (e 
possuerm'contas" junto aos compradores, tendo sua produção geralmente 
"amarrada" àquele que lhe forneceu mercadorias a crédito. 

O termo "mariscador" compreende tanto o dono do barco "regatão'que lhes 
compra a produção, como o pescador branco ou índio que pescam 
profissionalmente. Esses últimos, que atuavam diretamente e não por intermédio 
dos índios, agiam principalmente na lagoa Grande, próximos à aldeia de Imotxi, 
Lagoa do Brejo e na "Passagem". Ou seja, em quase toda a área da ilha. 

Alguns desses rnariscadores, especialmente um conhecido corno "espanhol", 
aproveitavam- se do isolamento das pequenas aldeias e da inexistência da assistência 
oficial promoviam assaltos nelas : entravam atirando, dispersavam seus moradores 
e apoderavam-se de mulheres e meninas que utilizavam principalmente como 
horizontais e em tarefas auxiliares em seus acampamentos. Terminado o período de 
trabalho, em geral de três meses, eram abandonadas nas praias. 

Essas e outras violências (além de estupros, havia venda de bebidas alcoólicas, 
contágio por doenças, espancamentos, roubos e espingardeamentos de índios) 
chegaram ao conhecimento do então presidente do CNPI., José Maria da Gama 
Malcher. Existem registros poucos claros de que alguns Javaé teriam se dirigido até 
a capital de Goiás para pedir a intervenção do órgão de assistência governamental. 
Malcher envia, em 1952, o coronel Leal Neto, da FAB., que seria o encarregado do 
apoio logístico militar ao CNPl. na região do Araguaia. Juntamente com o Capitão 
Clíper. comandante Custódio e mais dois diretores de bancos paulistas, dirigem- se 
para a área para preparar o terreno para a abertura de um posto na área. 
Investigaram superficialmente as denúncias de violências praticadas contra os 
índios. 
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Poucos dias depois chega o indigenista João Américo Peret, do Conselho 
Nacional de Proteção aos índios, que assumiu por um ano aquilo que se chamou, 
generosamente, de "posto indígena" Damiana da Cunha, embora não prestasse 
nenhum dos serviços que caracterizariam um posto de assistência, Somente em 
lombo de burro ou a cavalo atingia-se Santa lsabel do Morro, no outro lado da ilha. 

Além da presença policial, tentando evitar violências, o posto não oferecia 
nenhum outro serviço, a não ser um precário apoio ernergencial cm caso de doenças. 

Durante alguns poucos anos durante a década de 50 existiu uma circunscrição 
eclesiástica especifica : a Prelazia de Santana da llha do Bananal, administrada por 
Monsenhor Cândido B. M. Penso. Realizava atividades missionárias tradicionais 
como desobrigas, nas quais eram feitas missas, batizados, etc. Não prestava 
assistência médica ou de qualquer outra espécie aos índios, até onde se sabe. No 
começo da década de 60 a Ilha já se encontrava sob a administração da prelazia de 
São Félix do Araguaia e a antiga circunscrição, aparentemente, foi extinta. 

O P.l. Damiana da Cunha, localizado na parte sul da Ilha do Bananal, nas 
margens do rio Javaés reunia apenas os habitantes da aldeia lá existente. Sequer os 
habitantes das aldeias mais meridionais ümotxi. Jaburu. Riozinho)e portanto mais 
próximas ao Posto deslocavam-se para Já. Sua localização isolava-o das aldeias mais 
populosas, como Wari- wari e Kanoano, e de outras mais setentrionais, cujos 
habitantes não pareciam dispostos a se deslocar até lá para receber a precária 
assistência. A escolha do local para instalação do Posto devia-se à sua relativa 
proximidade com Santa Isabel, na época Redenção Indígena, e da abertura desse 
grupo local para os contatos com a população brasileira, haia vista seu engaiamento 
como mão- de-obra na colheita de arroz e no marisco. 

- 

Mal acabara de ser fundado o P.J.Damiana da Cunha, o encarregado recebeu 
um recado de Lucio da Luz, criador de gado e comerciante de Luciara (MTJ, 
ameaçando-o caso obstaculizasse, de alguma forma, a continuidade da utilização, 
pelo seu rebanho, dos pastos da Lagoa do Brejo, próximos do local do posto recém 
fundado. Apesar das ameaças, ele proibiu a utilização dos pastos, que não teriam 
sido novamente utilizados, e não sofreu nehuma represália. 

Na época da fundação do P.l. Damiana da Cunha, em 1953, a população da 
aldeia de Barreira Branca, junto à qual fora instalado, era de aproximadamente 60 a 
70 pessoas. Pouco mais de dez anos depois, sua população ainda oscilava entre 44 
pessoas, no primeiro semestre de 1966, e 86 pessoas no segundo semestre de 1967. 
Existia grande circulação de pessoas entre aldeias, em função do aparecimento de 
doenças, atritos pessoais, acusações de feitiçaria, dissidências políticas, etc., mas 
continuavam a existir cerca de oito a nove delas, distribuídas no interior da ilha e 
nas margens do rio Javaés, 

Talvez o fato mais importante da fundação do P.I. Damiana da Cunha foi 
exatamente seu pouco significado para o restante da população Javaé. O único 
movimento populacional digno de nota nesse período foi o deslocamento, entre 1966 
e 1967, de cerca de 40 pessoas de Canoanã para Barreira Branca por um período 
limitado de tempo. 

Sentindo a necessidade de se instalar perto das aldeias mais populosas e por 
onde se dava maior penetração brasileira ao território Javaé, foi fundado 
provavelmente em 1961 o sub-posto Canoanã, ao que parece por sugestão do 
funcionário Valentim Gomes, que então ocupava a chefia do P.l. Darniana da 
Cunha. Esse funcionário havia sido o primeiro chefe de posto entre os Tapirapê e 
guia do antropólogo Charles Wagley. 

-· 
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- t Numa carta ao chefe da Inspetoria Regional do SPI., em 1961, argumenta que a 
instalação do posto em Kanoano permitiria melhor atendimento e vigilância do 
território da tribo. Acrescenta também que a fazenda de gado do 5.P.l.,que fôra 
construída no local, poderia permanecer no mesmo sítio (Gomes : Carta ao chefe da 
8. Inspetoria Regional do SPI. em Goiás,junho de 1961). 

Traço característico da implantação do S.P.I. entre os Javaé, e os demais 
grupos indígenas brasileiros, era a existência de diversas modalidades de extração de 
renda da área indígena. 

No plano de trabalho do chefe do P.I. Damiana da Cunha pata 1967 
enumeram- se : (ljarrcndamento das terras da ilha ocupadas por pecuária (apesar do 
parque indígena ainda não ter tido sua situação legal definida), (2)construçào de 
curral e demais infra-estrutura para a criação do gado do SPI. e (3) equipar 
adequadamente as turmas de rnariscadores Javaé, que trabalhavam aviadas pelo 
Posto (Gomes: Plano de Trabalho ao chefe da 8. J.R.\S.P.l., dezembro de 1963). 

No decorrer da década de 50 e 60, acelerou-se a ocupação, pela pecuária, de 
grande parte dos terrenos altos (não inundáveis durante as chuvas) das margens do 
rio Javaés e no interior da ilha. 

No início da década de 50 uma dissidência da aldeia de Wari-wari reocupou o 
local da aldeia de Kanoano, localizada a princípio, na margem direita do rio Javaés. 
Depois de cinco anos de convívio com uma fazenda fundada nas proximidades, 
passam a conviver com uma série de problemas (alcoolismo, utilização de mulheres 
indígenas pelos trabalhadores da fazenda, atritos entre índios e trabalhadores, 
pisoteamento de roças por gado, contaminação por doenças, etc) que terminam por 
inviabilizar sua permanência no local. 

No final da década de 50, um fazendeiro paulista de sobrenome "Prudente", 
brandindo a escritura de posse e apoiado por seus vaqueiros, conseguiu expulsar os 
Javaé, abatidos por surtos de malária, gripe e crepe. Utilizou o argumento de que as 
"terras dos índios" limitavam-se às da Ilha e que, portanto, não teriam direito sobre 
os terrenos localizados fora dela. Inconformados com a perda do secular sítio de 
aldeamentos, fundam uma nova aldeia 3km rio acima, dessa vez na margem 
esquerda do Javaés. À essa aldeia foi dado o nome da antiga: Kanoano. Fundada no 
trecho mais densamente ocupado pela pecuária regional, vai enfrentar, no decorrer 
de toda sua história graves problemas com a população chegante. 

Em 1961 o responsável pelo P.I. Damiana da Cunha denunciou ao chefe da 8a. 
I.R. do S.P.l. o roubo de cerca de "mil peças de madeira de lei (aroeira, cedro)" das 
matas localizadas próximas da atual Kanoano cometida pela Sociedade Anônima 
Agropecuária, de propriedade de Waldemar Prudente, que seria posteriormente 
absorvida pela Agropecuária Canoanã, de propriedade do grupo Bradesco. Os 
fazendeiros, depois de tirarem a madeira, atravessaram-na para a outra margem do 
rio Javaés, onde foi utilizada na fabricação de cercas, currais, etc. 

O funcionário do SPI. diz ainda que a situação dos Javaé é "verdadeiramente 
humilhante e de pavor, chegando ao cúmulo de serem proibidos por civilizados (em 
diversas aldeias) de fazerem roças em suas próprias aldeias". Solicita ainda que sejam 
tomadas medidas, em caráter de urgência, para se evitar que os índios sejam 
expulsos delas (Gomes, ofício sem número. do Agente do P.I. Damiana da Cunha ao 
chefe da Sª. Inspetoria Regional do SPI., 1961 :1). 
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O mesmo funcionário denuncia, numa série de comunicações feitas à 8ª. I.R., 

uma série de crimes, cometidos entre 1961 e 1964, que tinham sempre em comum 
estupro de índias, acompanhado de espancamentos e espíngardeamento de seus 
esposos e familiares (idem, comunicação manuscrita do encarregado do P.I. 
Damiana da Cunha ao chefe da 8ª. l.R./SPl.l., 1964(?): 1). 

A maioria das aldeias Javaé do interior da Ilha passou a ter, desde essa época, 
contato cotidiano com os pecuaristas. Para a população das pequenas aldeia do 
interior da Ilha, a convivência com essa população chegante era muito difícil. Com o 
estreitamento dos contatos, começaram a aparecer doenças e aquilo que era, a 
princípio, uma simples relação de vizinhança com os regionais, começou a 
transformar- se, progressivamente, r;iuma disputa aberta por território. 

Uma comunicação do responsável do sub-posto Canoanã ao chefe do P.l. 
Damiana da Cunha, provavelmente do início da década de 60, acusa os pecuaristas 
Neyde Aguiar e Alfredo de tal de soltarem gado nas roças dos habitantes da aldeia de 
Wari- wari (Anônimo, memorandum nº. 1 O feito pelo responsável pelo sub-Posto 
Canoanã, sem data (1963, prov.): 1). 

Também a presença constante de mariscadores profissionais em muitos dos 
locais utilizados pelos Javaé serviu para aumentar a pressão sobre as aldeias de 
Wariwari, Lago do Mamão, lmotxi, Jaburu, Jatobá, Lorotxi e Maraní. 

Com população reduzida e enfraquecida por doenças, tornou-se difícil para 
seus habitantes resistirem ao freqüente pisoteamento de suas roças, concorrência na 
pesca e aumento de pressão generalizada sobre os (relativamente poucos) locais 
propícios à instalação de habitações que não fossem inundados durante o "inverno". 

A partir dessa época (começo da década de 60) iniciou-se .um movimento 
migratório de muitas dessas aldeias, primeiramente para a beira do Javaés no caso 
das que se localizavam no interior da ilha e, posteriormente, para o P.l. Canoanã. 

Grande parte das atuais fazendas e retiros dos arrendatários do Parque 
Indígena do Araguaia, está, hoje, instalados, sobre antigos locais de aldeamentos 
Javaé abandonados nesse período. · 

Em 1968, tendo em vista o volume e a velocidade com que se processava a 
ocupação da parte sul da llha pela pecuária regional, a prefeitura de Formoso do 
Araguaia inicia o loteamento (sic) das terras próximas ao patrimônio de S. João do 
Javaés, em pleno Parque Indígena do Araguaia. 

A tentativa de grilagem chega ao conhecimento do presidente da Funai que 
imediatamente entra em contato com o Departamento de Polícia Federal, para que 
interrompa os "negócios" e afaste os intrusos que promovem caça e pesca 
indiscriminadas na região. A iniciativa parece ter sido bem-sucedida, pois não só o 
loteamento foi definitivamente afastado como o prefeito assumiu o compromisso de 
ajudar na retirada e expulsão dos "invasores". Ao que tudo indica o compromisso foi 
levado a sério. Em 1969 grande parte da população não- índia da ilha foi reunida em 
5. João do Javaé e recebeu ordem formal no sentido de abandonarem as terras que 
ocupavam. O ano de 1969, ficou gravado na memória dos criadores como a época 
em que foram mais severamente advertidos para que abandonassem a Ilha do 
Bananal. Apesar da advertência, nenhum retiro foi abandonado e a ocupação de 
terras indígenas prosseguiu impunemente. 

Até os primeiros anos da década de 70, os habitantes de todas as aldeias Javaé 
já se encontravam reunidos em Kanoano. As únicas exceções são algumas famílias 
que permaneceram em Boto Velho e outras próximas às localidades de Porto Luiz 
Alves, Aruanã e Santana do Araguaia, nestas três ú1timas vivendo ao lado da 
população regional, fora da Ilha do Bananal. 

- 

- 
-· - 

- 

. ....,, - 

- 
250 ESTUDOS 00 MEIO ANTR.ÓPICO - COMUNIDADES INDÍGENAS 



r 

,. 

r: 

,....... 
1 

- 1 

r- 

r: 

_ Aõ redor do P.I. Canoanã foi-se instalando uma série de criadores, "formando 
um verdadeiro cerco, que ameaçava as roças devido ao pisoteamento pelo gado e 
diminuía a caça e a pesca. Como não havia nenhuma política mais ampla para a 
retirada total dos posseiros dos arredores, esta era feita à medida que se captava o 
nível de insatisfação dos Javaé em relação à sua presença no local. 

O único chefe de posto que realizou "desapropriações", como eram conhecidas 
as retiradas de invasores, foi Albertino Soares, principalmente depois de 1972. Menos 
de uma dezena de arrendatários foram sumariamente retirados, depois que lhes foi 
concedido um prazo mínimo para encerrarem seus negócios e remanejarem o gado 
para outros lugares. Nessas retiradas de arrendatários, o chefe de posto contou com 
o apoio do destacamento Javaé da GRIN- Guarda Rural lndígena. 

A concentração populacional em Kanoano não aconteceu de maneira 
tranqüila. Estavam reunidas as populações de cerca de nove aldeias. Muitos 
indivíduos, que por diversas razões viram-se forçados a abandonar seus grupos de 
origem e a buscar refúgio em outras aldeias, foram, dessa maneira, novamente 
reunidos. Acusados de feitiçaria, homicidas e indivíduos, que por uma razão ou 
outra, estavam "exilados", foram novamente reunidos. Lideranças de grupos locais 
tiveram que se acomodar num espaço socialmente exíguo, ao mesmo tempo em que 
entravam em conflito com os originarias de Kanoano, que reivindicavam 
exclusividade como representantes da tribo junto aos interlocutores da Funai e da 
sociedade envolvente. 

De 1970 aos primeiros anos de 1980, quando se encerrou esse movimento de 
aglutinação em Kanoano, a aldeia foi palco de disputas sangrentas e muitas mortes 
causadas por lutas internas. A aldeia estava longe de ser uma mescla das anteriores. 
Era, antes, uma reunião de aldeias, onde cada uma ocupava um espaço físico 
relativamente visível. Cada grupo de casas contíguas reunia a parentela formada 
pelos habitantes de uma ou outra aldeia. 

A partir da data da reunião no P.l. Canoanã, os Javaé passam a ter urna 
importante experiencia de convívio com a Funai e seus representantes na ái ea. O 
posto passou a ser, para esse recém-formado conglomerado de aldeias, o único 
espaço comum, entre elas. 

Do início de 1970 até 1977, a chefia do posto foi ocupada por Albertino 
Soares, indivíduo enérgico e decidido a fazer com que os Javaé progredissem 
materialmente através de "projetos de desenvolvimento comunitário". 

O alcoolismo, conforme prática comum aos funcionários do SP!. e Funai, foi 
sumariamente reprimido através de uma série de medidas de. força que se tornariam 
usuais, mesmo após sua saída da área: os bêbados eram detidos e confinados em um 
pequeno cubículo existente no posto, os violentos amarrados a árvores e assim por 
diante. As atitudes de Albertino em relação à pinga, embora rudes, contavam com o 
apoio da maioria dos Javaé, principalmente das mulheres. 

Os projetos de "desenvolvimento comunitário" que foram implementados entre 
o grupo, com diferentes níveis de participação da comunidade, do início dos anos 70 
em diante, e a crescente inserção da comunidade no comércio regional foram 
responsáveis pelo definitivo estabelecimento de um vinculo econômico estável dos 
Javaé com a sociedade nacional, ao mesmo tempo que seu regime de subsistência 
passou a depender fortemente de suas relações com "o posto" e com esse comércio. 
Juntamente com a escola e a assistência médica, tornaram o antigo isolamento das 
pequenas aldeias no interior da ilha uma realidade cada vez mais distante. 
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Mesmo com o posterior fracasso dos "projetos", a presença do Posto da Funai 
na aldeia era um novo e definitivo referencial na vida do grupo. Problemas de toda 
espécie, de crimes até disputas amorosas eram discutidos no "posto" com a presença 
de grande parte da população da aldeia. Não existia, na morfologia social Javaé, 
nenhum espaço físico comum que possibilitasse a reunião de homens, mulheres e 
crianças. O posto, como espaço social "neutro", veio a calhar numa época 
conturbada como a que estavam vivendo. 

Ainda em 1976, foram feitas novas desapropriações de arrendatários que 
viviam próximos ao P.I. Canoanã. A proximidade dos pecuaristas é um fator de 
crescente tensão entre os Javaé. As famílias sumariamente retiradas da área 
queixaram-se da utilização indevida da violência pelos indios da GRIN, orientados 
pelo chefe de posto. 

Depois de 1977, data da destituição de Albertino da chefia do P.1. Canoanã em 
função da repercussão negativa de seu projeto de desenvolvimento comunitário, e 
até 1985, a chefia deste posto ficou a cargo de Eliseu Axiwera, então uma jovem 
liderança da aldeia. foi posto no cargo no mesmo dia em que Albertino foi demitido, 
pelo coronel Clodomir Bloise, então administrador _do Parque Indígena do Araguaia. 

Na contabilidade e em outros assuntos que exigissem saber ler, escrever e fazer 
contas, era secundado por João Batista Araújo, descendente dos Tuxá da Bahia e que 
havia chegado à aldeia juntamente com outros elementos da frente de Atração Avá 
Canoeiro, no início da década de 70. 

A ocupação da chefia de posto por Eliseu incrementou em muito seu prestígio 
como lfder e marcou também, definitivamente, a ocupação do mais importante 
cargo da Funai na aldeia por um Javaé.vnurn processo aparentemente irreversível, e 
o esvaziamento do cargo de "cacique" de Kanoano. 

A verdadeira autoridade, a última palavra de fato, pertencia a Eliseu. Aos 
demais caciques de outras aldeias que ali se encontravam vivendo, e que exerciam a 
chefia num sistema de rodízio, cabia apenas se conformar e esperar uma ocasião 
para emigrar. As decisões do chefe de posto, ao contrário da dos caciques, prescindia 
da consulta aos demais e eram irrecorríveis. 

-· 

Tendo, ao lado de sua liderança entre seu segmento familiar, a-autoridade e o 
poder de chefe de posto, a balança do poder político ficou fortemente inclinada para 
o lado de Eliseu. Todo o aparelho da Funai na área, além dos contratos de 
arrendamento e aviamentos para pescadores, ficou nas mãos de apenas uma das· 
muitas facções políticas da aldeia. Essa concentração de poderes iria causar, algum 
tempo depois e juntamente com outros fatores, a dispersão dos Javaé reunidos em 
Kanoano. 

A crescente ocupação, pela pecuária, das regiões próximas e o crescimento dos 
patrimônios de posseiros no final da década de 70, principalmente Barreira do Pequi 
e Porto Piauí, criavam uma série de situações de conflito onde os Javaê, de forma 
pouco producente, exasperavam-se com os ocupantes ao mesmo tempo que não 
tinham nenhum projeto mais amplo para sua retirada. Existia uma irritação 
generalizada pela presença dos arrendatários, mas não havia nenhum movimento 
consistente para sua retirada. Mesmo assim, alguns criadores, donos de olarias e 
comerciantes de São João do Javaés, foram advertidos de que deveriam encerrar 
suas atividades e se retirar da ilha até agosto de 1980, data limite fixada pelos Javaé 
para retirada dos ocupantes de seu território. Diversos moradores foram advertidos 
pelos índios que estavam proibidas novas derrubadas de mata e que as roças 
deveriam se limitar aos espaços já abertos, nas "palhadas". 

- 

- 
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Um Javaé de nome Jurasi, antigo membro da Grin e uma das lideranças de 
Kanoano, mudou- se para a Mata de S. João, nas proximidades de Barreira do Pequi, 
onde reativou um antigo aldeamento, com sua parentela, e passou a exigir 
porcentagem nas roças que os ocupantes brancos. Essa pequena aldeia chama-se São 
João. No início de 1989, Jurasi dirigiu-se à Funai de Brasília, solicitando providências 
em relação aos ocupantes não-índios seus vizinhos e aos demais que viviam 
próximos à mata de São João. Terminou iniciando uma ação cível contra a Funai 
junto à Procuradoria Geral da República, através do sub- procurador geral Carias 
Muzzi. r: 

r: Em 1980, numa reunião promovida pela Comissão Pró- Ilha do Bananal, que 
reunia 'organizações não-governamentais, religiosas e ligadas à universidade, foi - 
tentada uma intermediação entre Javaé e posseiros. Os Javaé limitaram-se a ouvir 
as propostas de retirada gradual, mediante indenização. Com a suspensão das obras 
da BR-242, o clima na região melhorou consideravelmente. O prazo dado aos 
posseiros para que se retirassem (agosto de 1980) expirou e nada aconteceu. 

Em 19 79 foram feitas novas retiradas de arrendatários próximos, dessa vez 
sem a orientação de um chefe de posto branco, com o apoio unânime da população 
de Kanoano. Acompanhado de uma quantidade considerável de homens armados na 
carroceria do caminhão, Eliseu visitava, investido de sua autoridade de chefe de 
Posto, o~ diversos arrendatários, estabelecendo prazos e condições para uma retirada 
sumária. 

.-. 

O início dos anos 80 coincidiu também com o início de uma supervalorização 
da atividade pesqueira. A aldeia de Kanoano passou a ser visitada por compradores 
de peixe de diversos estados. O "marisco" era a atividade do momento, ao mesmo 
tempo que se verificava uma acomodação em relação à presença dos ocupantes das 
terras dos Javaé. 

r: 

A partir de 1981 em diante, a tensa situação política interna de Canoanã, ao 
lado da crescente ocupação do território, fez com que diversas famílias saíssem dessa 
aldeia e se dirigissem aos seus locais de origem. como Barreira Branca, ao mesmo 
tempo que boa parte da população da aldeia de Boto Velho, que estava em Kanoano, 
também retornou ao seu local de origem. Muitas dessas voltas eram motivadas pelo 
desejo explícito de controlar a ocupação desses locais, recobrar sua autonomia 
política e reivindicar o apoio da Funaí através da fundação de um posto. 

Em 1985, Daniel Koxini Karajá, diretor do Parque Indígena do Araguaia, 
demitiu Eliseu Axiwera, que fora acusado, cm artigos saídos na revista ISTO É, de 
enriquecimento ilícito e desvio de verbas de arrendamentos, de seu cargo de chefe de 
posto. Apesar de ter sido apeado de sua posição, Eliscu ainda exerce liderança com 
mão de ferro e não permite a nomeação de nenhum outro que não seja ele próprio 
para a chefia do posto. A partir de 1987, o lado oriental da ilha, onde ficam os Javaé, 
passa à jurisdição da Ajudância de Gurupi, não se sujeitando mais à de Santa Isabel 
do Morro. Nesse mesmo ano, o P.I. Damiana da Cunha. agora denominado Barreira 
Branca, é reativado, o que fez com que diversas famílias voltassem para viver na sua 
aldeia natal, junto aos que já estavam no ]ocal. 

A reativação das aldeias tradicionais, ao lado do processo de recuperação 
populacional, fez com que o padrão de ocupação do território se fosse em moldes 
mais caracteristicamente Javaé. A existência das sete aldeias atuais marca o domínio 
e controle de parte expressiva de seu território. o pleno funcionamento de 
"respiradouros" para sua densa política interna e a possibilidade de reocupação de 
outras aldeias, localizadas no interior da ilha, abandonadas no processo de 
aglutinação cm Canoanã, 

r: 
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Esse processo de recuperação territorial se fez, em boa parte, de maneira 

paralela a um processo de desocupação do Parque Indígena do Araguaia promovido 
por Funai e INCRA desde 1991. 

3.2.4 - Os Javaé de Boto Velho e o PNA 

- - - 
Em conseqüência da última definição de limites do Parque Jndf gena do 

Araguaia com o Parque Nacional do Araguaia (Decreto 84.844, de 24.06.80), a 
aldeia de Boto Velho ficou no interior da área desse último. Por muitos anos, mesmo 
antes de sua retirada temporária para Kanoano, seus habitantes sofreram fortes 
pressões do IBDF: advertências e mesmo de pescar em locais secularmente 
explorados pelos seus ancestrais, confisco de redes, proibição de vender sua 
produção de pirarucu aos compradores, que eram multados e/ou sofriam confisco 
da mercadorisa tão logo deixassem a aldeia, etc. 

Por mais de uma década os fiscais do IBDF e SEMA reprimiam, na verdade, a 
única atividade através da qual os Javaé conseguiam dinheiro. Em 1984, visitavam a 
aldeia com a mão na coronha do revólver e falavam com seus habitantes de maneira 
ríspida e autoritária. 

Em 1982, o lBDf, ante as notícias de que se preparava a construção da 
Transaraguaia, iniciou a construção de um posto de controle na entrada da estrada 
na ilha para a fiscalização do trânsito. Como este Posto de Controle estava localizado 
há apenas 2km da aldeia, os Javaé sentiram-se pressionados e mesmo questionados 
sobre seu direito a permanecerem no local. Revoltados, destruíram-no totalmente e 
mandaram embora os empregados contratados para a construção. De 1982 a 1984, 
os Javaé de Boto Velho passam a ser sistematicamente pressionados pelos criadores 
e autoridades ligadas à Prefeitura de Cristalândia, pelos fiscais do lBDF, pelos 
representantes da Sudeco e da empresa construtora · da estrada para que 
abandonassem o local e fossem viver novamente em Kanoano. 

- 

- 

O então diretor do parque indígena, Sub-oficial José Ternpone. da FAB, presidia 
as pressões por parte da Funai para que abandonassem a área. 

Em 1985, quando se agudizou a crise causada pela construção da 
Transaraguaia, os habitantes de Boto Velho passaram a contar com o apoio verbal 
dos restantes Javaé. Diversas lideranças de Kanoano, Eliseu Axiwera e Geraldo 
Tarabehi dentre outras, apoiaram a proposta do chefe de Boto Velho, João vvataiu, 
que só aceitava a construção da estrada se passasse em São Domingos, local situado 
a 35km ao norte da aldeia. 

Esse apoio verbal foi importante, pois se chocou com a tentativa de Daniel. 
Koxini, Karajá que ocupava o cargo de administrador do parque, que aceitava a 
construção da estrada conforme o trajeto original proposto pela Sudeco. Sua 
"solução" consistia em que a estrada se transformasse, depois de pronta, na divisa 
entre os dois parques. Ao mesmo tempo negociava, com seus construtores, o 
estabelecimento de pedágios e uma "indenização" de Cr$300 milhões. Ante o pouco 
apoio recebido por parte das lideranças Javaé e Karajá, esta proposta foi abandonada 
e a administração passou a não mais aceitar a estrada. 

Além de não desejarem a estrada, os Javaé de Boto- Velho também 
reivindicaram do diretor do parque a retirada de diversos criadores, vizinhos da 
aldeia: Antenor de tal, Raimundo Gordinho, Manuel Cardoso, João Lili, "Maduro" e 
as fazendas Boa Sorte, de José Antônio e a de Hamiltom Franco. Diversas outras 
fazendas, principalmente as localizadas na beira do rio, também tiveram sua 
retirada reivindicada. Alguns desses criadores foram retirados a partir de 1991. 

- - 
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A irredutibílidade dos Javaé de Boto Velho em relação à estrada forçou uma 
unanimidade "Karajá" (Karajá e Javaé) a seu respeito. Essa unanimidade contagiou, 
inclusive, a administração do parque, que abandonou suas propostas de "pedágio" e 
"indenização" e instalou "controles", em Barreira da Cruz, com índios armados para 
"segurar" a estrada. 

Em 1985, a terra dos Javaé de Boto Velho foi interditada pela Portaria 1.875/ 
E assinada pelo presidente da Funai, que objetivava permitir sua exploração e 
controle pelos próprios Javaé sem que fossem importunados pelos fiscais do lBDF. 
Apesar da portaria de interdição, esses fiscais continuam obstaculizando o exercício 
da pesca profissional pelos Javaé até os dias de hoje. 

Em 3.3. veremos a situação da terra Javaé e, especificamente, da aldeia de Boto 
Velho. 

O início do processo de desíntrusamento do Parque Indígena do 
Araguaia: de 1985 a 1997 

Em 1991 a Funai criou o Grupo de Trabalho lnterinstitucional (GTI), que 
reúne órgãos federais, estaduais e ONGs para promover a desocupação do Parque 
Indígena do Araguaia. O plano, posto em ação desde essa época, previa a 
indenização das benfeitorials de boa-fé implantadas pelos ocupantes e o 
assentamento das famílias que não tivessem para onde ir. 

O plano de assentamento, a cargo do INCRA, se encontra em fase final, sendo 
que as transferências das famílias beneficiadas para áreas de Reforma Agrária se 
inciou em 1996. A Administração Regional da Funai de Gurupi começou a pagar as 
indenizações em dezembro de 1995. Reunidos em conselho, as lideranças Karajá e 
javaé resolveram apoiar o processo, não mais cobrando as taxas pela utilização de 
pastagens dos arrendatários, para que não fossem confundidas com uma permissão 
para sua permanência. Em 1995, ainda, foi fundada a aldeia Txuiri, no meio da 
praça do povoado de Porto Piauí, numa clara mensagem aos posseiros 
remanescentes. 

Através de barreiras de fiscalização, a ADR de Araguaína tem impedido o 
retorno das boiadas que saíam todos os anos nos meses que antecediam as 
enchentes, outubro e novembro, e retornavam no início do estio, em abril. Segundo 
dados da Funai, foram retiradas mais de 50 mil cabeças de gado, do Tocantins, Mato 
Grosso e Goiás. Das cerca de 900 famílias que viviam em área indígena, a metade 
era constituída de pessoas que não tinham para onde ir. Os demais eram 
principalmente vaqueiros ou retireiros, com suas famílias, a serviço de fazendeiros 
da região. Alguns deles, possuem dezenas de retiros em terras indígenas. 

Depois de recebida a indenização, as famílias tinham dez dias para deixarem as 
suas casas. Ainda em 1995, cerca de 250 famílias deixaram a área. 

Boa parte das famílias, que não tinham para onde ir, foi assentada na fazenda 
Capão de Coco, município de Lagoa da Confusão (TO). Restam cerca de 208 famílias 
de invasores do PIA, na sua maior parte concentradas no sul da ilha. As lideranças 
Javaé, em reunião com a administração de Gurupi em dezembro de 1997, 
reclamaram na demora na demarcação. 

As retiradas de gado e invasores, promovidas pela Funai, devem continuar. 
Diversas aldeias, independentemente das retiradas promovidas pela Funai. 
promovem, por sua própria iniciativa, apreensões de gado de invasores que, ou não 
respeitam limites estabelecidos, ou trazem gado "novo" para o PIA, ou, finalmente, 
não abandonam a ilha mesmo depois de receberem indenizações. 
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Boa parte do sucesso da desocupação do Parque Indígena do Araguaia se deve 
ao empenho de alguns dos administradores da. Funai em Gurupi, especialmente 
Edson Beiriz, que também forneceu boa parte dos dados utilizados neste item. 

As maiores dificuldades encontradas por este projeto de desintrusamento do 
Parque Indígena do Araguaia são representados pela falta de veículos, pessoal e 
equipamentos para vigilância e os recursos jurídicos interpostos pelos fazendeiros, 
muitos dos quais já receberam as indenizações, para prolongarem sua presença no 
parque. 

Caravanas de pescadores, além disso, continuam freqüentando as lagoas e 
córregos interiores da ilha durante o tempo de estio ("verão"), clandestinamente ou 
através do pagamento de taxas a lideranças das aldeias, como é de conhecimento 
público e como mostrou reportagem exibida no Globo Repórter em novembro de 
1997. Além de procederem a uma verdadeira devastação da fauna ictiológica as 
caravanas de pescadores, corno fazem há mais de 40 anos, incentivam, propagam e 
vendem cachaça aos Javaé e Karaiá para obterem o direito de pesca em suas terras. 

- 
- - 

3.3 SITUAÇÃO ATUAL DA TERRA 

Das sete aldeias Javaé, seis encontram-se no interior do Parque Indígena do 
Araguaia, criado cm 1971 para os Javaé e Karaiá e que abrange parte do centro e sul 
da Ilha do Bananal. Apenas a Aldeia de Boto Velho ficou fora de seus limites, mas no 
interior da ilha. O PLA tem uma área aproximada de 1.395.000 hectares, no sudeste 
do Estado do Tocantins. Sua planta de delimitação de 1984 estabelece os limites 
pelos quais será feita sua demarcação física, prevista para agosto de 1998, pela 
Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai, 

Em 1980 ocorreu uma alteração dos limites da parte norte do parque, onde faz 
divisa com o Parque Nacional do Araguaia (lbama). A razão para essa redefinição foi 
que a aldeia Karajá de Nacaúba, havia ficado "dentro" do Parque Nacional do 
Araguaia. A redefinição, no entanto, incluiu Macaúba nos limites do Parque 
indígena, mas excluiu a aldeia Javaé de Boto Velho. Os conflitos dos Javaé com os 
encarregados da administração do PNA forçaram a interdição, pela funai em 1985, 
da área do PNA ocupada pelos Javaé de Boto Velho, para protegê-los das pressões 
dos fiscais que queriam sua retirada do local e procuravam coibir a pesca 
profissional, como antes haviam feito em Macaúba. 

A Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai informa que está previsto, para 
fevereiro de 1997, o envio de um grupo de trabalho para identificação de urna área 
definitiva para os Javaé de Boto Velho. 

A demarcação do Parque Indígena do Araguaia, a ser iniciada este ano, se fará 
de maneira independentemente do processo de eleição de área para os Javaê de Boto 
Velho, apesar de que as duas áreas indígenas são contíguas e se encontram no 
interior da Ilha do Bananal. A identificação e posterior regularização do Boto Velho 
se fará posteriormente à do PlA. 

A decisão de se encaminhar os dois processos em paralelo foi tomada pelas 
próprias lideranças Javaé. Preferiram garantir a demarcação do território do PIA em 
vez de fazer uma demarcação única, que incluiria Boto Velho mas que traria um 
atraso no cronograma, uma vez que implicaria na realização de estudos para uma 
nova proposta de área para todo o parque indígena. 

- 

- 

- 

- 
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QUADRO. 3.3.1 - DECRETOS PRESIDENCWS REIATIVOS À ILHA DO 
BANANAL 

r 

(' 

r 
r 

:\ÚMERO DATA OBJETO 
47.570 31.12.'.W Cria l';\;A. Sua área compreendia a totalidade da Ilha <lo Banana], 
t>S.87 .J 05.07.71 Reduz a área P~A para o terço norte da ilha. limitado pcío para Ido 1 O" 

~O', num total de aproximadamente 4<>0.000ha. 

(>9.263 2~.09.71 Cria PV\. Sua área compreendia m dois terços restantes da Ilha, ao sul 
do P;",;A. 

71.870 01.03.73 Retifica Decreto 68. 8 7 J. 
84.844 24.06.80 Redefine limites PNA- PIA. Inclui .ili.k1a 11.<lrllJá dr Macaúba e exclui 

aldeia Javaê de T\otn Velho da árN de, PIA 
1.875/E 1985 Interdita aproximadamente 145.0SOha. do P:-.:A par.i os Juvaê de Boto 

Velho. 

4 POPULAÇÃO 
A população atual dos Javaé é de cerca de 860 pessoas distribuídas em sete 

aldeias, conforme o quadro 4.1. 

QUADRO 4.1 - POPULAÇÃO JAVAÉ POR ALDEIA ENl 1997 

r 
r: 

ÂLDEI:\ I GRUPO LOCAL ~ÚMEIW Dt H,\lllTJ\.'\;TCS 
r.r. Canoanã 

- S. João - Cachoeirinha 
Txuiri 

Wari-wari 
P.l. Burreirn Kranca . 

Boto Velho 
TOTAL 1804 

·r 

l-ontc: Funai ADR Curupi 1997. 

r: 
r: 

Essa população revela acentuda tendência de crescimento demográfico, talvez 
a maior entre os grupos de língua Karaiá. 

A população Javaé a partir do século XX começa a diminuir sensivelmente, à 
medida que se dá a ocupação da região, num processo que se tornaria agudo a partir 
da década de 50 e chegaria a seu ponto mais negativo cm 19 78, quando a população 
do grupo se resumia a 286 pessoas reunidas em uma única aldeia. 

Desse ponto em diante a população começa a se recuperar, os serviços de 
assistência tornàm-se regulares e o grupo passa a reocupar as aldeiar :.·''·: haviam 
sido abandonadas. A recuperação territorial, ainda que relativa, foi acompanhada 
por acentuado crescimento demográfico, que contrasta com os índices do período 
em que se encontravam reunidos em Canoanã. ,-\ atual existência de um bom 
número de crianças e menores de 15 anos, principalmente de mulheres, em todas as 
aldeias, também garante a continuidade desse processo. 

r: 

(' 

r- 

r 

r: 

r- 
r: 
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QUADRO 4.2 - POPULAÇÃO JAVAÉ POR ALDEIA E FAIXA ETÁRIA EM 
1997 

ALDEIA CA'.\OA.'-Â S. JOÃO CACHOEIRA TXUIRt 
Sexo M f M F M r M F 

Faixa Etária: 
Oa5 10 27 8 .5 3 2 .5 15 
SalO 37 33 4 4 4 2 Q 2 
10 a 15 23 20 8 2 o 2 3 ó 

15 a 20 1 t, 18 5 5 1 3 5 5 
20- 30 2.5 12 4 1 1 o 3 3 
30-40 2.0 17 1 1 1 1 1 2 
40- 50 11 11 o l l o 2 l 

50- 25 23 6 1 2 2 2 3 
TOTAIS 340 61 24 67 
ALDEIA WARI-WARI B. nRA.,CA n. VELliO 

Faixa Etária: 
oa5 12 () 1 s 9 8 14 

.5 a 10 10 6 11 14 -12 8 
10 a 15 12 14 9 10 5 5 
15 a 20 (, 7 7 (', ~ " 
20- 30 Q Q t, 9 9 6 
30- 40 1 2 8 8 5 4 

40- 50 5 2 1 2 . 4 3 
50- (, 8 8 7 10 9 

TOTAIS 118 130 111 

Fonte: ADR Gurupi Funai 1997. 

Para se avaliar o crescimento ou diminuição da população Javaé deve-se tomar 
como referência sua população total, uma vez que a população das aldeias tomadas 
individualmente oscila muito devido à uma série de fatores, tais como disputas e 
faccionalismo interno, que se traduzem na luta de lideranças e acusações de 
feitiçaria, irupção de doenças e situação assistencial etc. 

4.1 HISTÓRICO DA POPUIAÇÃO JAVAÉ 

As primeiras informações sobre a população do grupo são estimativas de 
visitantes. As mais antigas delas são de 1775. São em geral estimativas de qualidade 
relativamente duvidosa, tendentes a exagerar a população do grupo e a distribuí- la 
em poucas e grandes aldeias, ignorando a existência de pequenos bandos, 
acampamentos temporários e pequenas aldeias de existência sazonal ou 
intermitente. Estimativas e censos realmente confiáveis vamos encontrar somente 
depois dos trabalhos de campo do etnógrafo alemão Fritz Krause. em 191 O. 

-· 
.·...,,,,, 
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QUADRO 4.1.1 - POPUIAÇÃO E ALDEIAS JAVAÉ DO SÉC. XVIII A 1997 
DATA :'\ÚMERO DE ALDEIAS POl'ULACÀO FO!';TE 

1775 J 3000 1 

1888 3 --- 2 

1908 3a5 800- 1000 3 

1912 6 .. 600 4 

1930 7 354 ,., 5 

1941 () 650 6 

1952 q -- 7 
1964- 8 -- 8 
1976º 2 3361 •• ) 9 

1978 1 186 10 

1980 2 J87 1··) 11 

1989 4 Ml 12 

1997 7 ª"º 13 

r 

r 
r". 

Obs.: (*) Estimativa nossa feita sobre dados SPI 

(**) Não incluídas as famílias que residiam na Aldeia de Boto Velho. 

r: fontes : 1. e 2. Ehrenreích (18881 1948; 3. Krause 1940- 1944, vol, 90; 4. Inspetor M.intl •. rcaru 119121: O E~t.:ido de Goyaz edição 
de 09.10.191'2; 5. Mello 11930): fotograma 001969 Museu do lndio. Funai: 6. l.ipk.iml 11 º411 apud Donanue: 1982; 7. e 8. João A. 
Peret (1951): 19.12.1988, informação pessoal a André Torai: 9. Melo- Funai11197til: JQi"6. ~~ . 10 ,. 11 Torai dados de campo; 12 e 
13 Funai- ADR Gurupí (1989, 1 Q97l. 

r: 

A primeira perda populacional importante e conhecida ocorreu em 1782, 
quando parte dos que haviam se estabelecido junto aos Karaiá esperando receber 
aluda das autoridades coloniais aceitaram ser transferidos para S. José de 
Mossãmedes, aldeamento localizado próximo à Serra Dourada. Boa parte dos 
transferidos morreram vitimados por epidemias e os demais apressaram-se retomar 
à região do Araguaia. 

Para o aldeamento do Carretão também foram transferidos alguns Javaé em 
1786. Uma epidemia de sarampo parece ter exterminado grande parte de seus 
habitantes e os sobreviventes foram transferidos dois anos depois para Salinas (ver 
Histórico do Contato). Apenas alguns poucos remanescentes permaneceram no local, 
atualmente uma área indígena denominada Carretão. 

A perda de população sofrida nesse convívio com o branco, no final do século 
XVllI, foi a razão provável que levou à política isolacionista adotada pelo grupo 
desde então. Vigorou durante quase todo século XIX e permitiu que recuperassem 
seu contingente populacional. 

Os primeiros viajantes que reencontraram os Javaé no final do século passsado 
e início do nosso em geral afirmam que sua população se localizava em "grandes" 
aldeias na parte norte da ilha. A maior delas estaria localizada nas margens de uma 
lagoa que se comunicaria com o rio Javaés através de um desaguadouro. A aldeia a 
que se referem é a de Wari-wari, localizada nas margens da lagoa de mesmo nome, 
que tinha cerca de 86 habitantes em janeiro de 1930 (segundo relatório do inspetor 
Bandeira de Mello do SPI), antes de terem contato com brasileiros ou de sofrerem 
qualquer abalo populacional significativo, o que mostra que sua população não era 
assim tão grande. 

A localização das maiores aldeias até as primeiras quatro décadas do nosso 
século-sempre no interior da ilha e nas margens de lagoas, longe dos rios que eram 
a grande via de penetração no território-expressa esse desejo de isolamento. A perda 
de população Javaé se iniciará a partir da década de 5t\ com a chegada dos criadores 
de gado que aumentaram progressivamente seu ritmo de entrada até. atingir o 

( 

r: 
r: 
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- - pique máximo na década de 70. Durante esse período muitos Javaé morrem devido 
aos deslocamentos forçados, perda de locais de roça, importação de doenças, 
alcoolismo, fome, etc. 

Saindo das pequenas aldeias no interior da ilha, a população Javaé passou 
progressivamente a se concentrar em Kanoano, a partir de 1950. A população dessa 
aldeia alterna seu local de residência com a Aldeia de Damiana da Cunha (atual 
Barreira Branca), onde se fundou o Posto Indígena de mesmo nome em 1952. Com a 
fundação do P.I. Canoanã por volta de 1960, essa aldeia transforma-se 
definitivamente em polo aglutinador de toda população Javaé, num processo que 
terminou no final da década de 70, quando reuniu toda a população do grupo. 

A partir daí, essa população passa a retornar a seus locais de origem, dentro de 
um contexto de recuperação territorial apoiado pelas administrações da Funai de 
Gurupi. O processo atual de movimento populacional indica um crescimento das 
aldeias menores e de uma tendência muito grande de se formarem outras, 
principalmente a partir de cisões ocorridas nas maiores aldeias. Aldeias tradicionais, 
corno Wari-wari, Barreira Branca e Boto Velho, recuperaram sua população, 
voltando a ser o que eram na década de 30 a 40._ 

- - 

- 
- 

5 MODO DE VIDA E USO DOS 
NATURAIS 

RECURSOS 

5.1 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E TERRITÓRIO 

Os Javaé, como os demais grupos de língua e cultura Karajá, se vêem como 
pertencentes a parentelas de vivos (wasy) e de mortos l1vabàdc), associadas 
respectivamente aos lugares onde vivem concretamente e onde viveram seus 
ancestrais. 

Dessa maneira, todo o território Javaé se liga a parentelas específicas, grupos 
de descencentes bilaterais, reconhecidas pelos nomes de seus líderes ancestrais 
masculinos. As parentelas que ocupam esses territórios, contemporaneamente, 
evocam o nome desses seus ancestrais para justificarem direitos ou reivindicações. 

Os Javaé, como os Karaiá, organizam-se basicamente através de famílias 
extensas que formam essas parentelas com expressão territorial. Suas menores 
aldeias são formadas por apenas uma família extensa, onde geralmente o sogro vive 
acompanhado pelas famílias dos genros; as grandes, por uma reunião de parentelas· 

· formadas por coligações de famílias extensas. Componentes de uma mesma 
parentela costumam, também, apresentar-se espalhados por diversas aldeias, o que 
impediu, historicamente, a existência de hostilidade entre aldeias. 

É, uma base sociológica que apresenta considerável potencial de segmentações, 
uma vez que, às Famílias em situações consideradas desvantajosas, resta sempre o 
recurso de emigrar, sozinhas ou coligadas com outras. 

Esses rápidos movimentos de ida e vinda de famílias, de fundação e abandono 
de aldeamentos, embora possam nos parecer, a nós povos sedentários, como 
excepcionais, não o são para os três grupos Karajá. Além dessas cisões semi 
definitivas, as aldeias Karajá, Karajá do Norte e Javaé experimentam, uma vez por 
ano, uma relativa dispersão de seus moradores devido à maior autonomia das 
famílias durante o estio, "verão". 

- ..... 

- - - 
260 F.SltIDOS DO MEIO A.'"TRÓPICO - COMUNIDADES 11'/DiGENAS 



r: 
r- 

r: 
r: 
r 

r- 

r 

r: 

r: 
r: 
r: 

r: 

r 

Essa dispersão, embora fosse mais intensa até a década de 50 e 60, ainda 
ocorre, parcialmente, na maioria das aldeias. 

Para melhor explorarem os recursos do rio, a população das grandes aldeias, 
divide-se em unidades sociais menores, formadas desde por um simples família 
nuclear até por várias famílias extensas coligadas. Espalhando-se por praias, furos, 
lagos e subindo afluentes do Araguaia, procuram, com grande mobilidade, explorar 
as espécies vegetais e animais que a estação do ano oferecia. O "tempo das praias", 
portanto, subdivide-se cm "tempo da tartaruga e seus ovos, do tracajá e seus ovos", 
"tempo do crumata" e assim por diante. 

Essas famílias extensas que sozinhas ou coligadas vivem de maneira 
independente durante o verão são a base e o limite do sistema político dos povos de 
língua Karaiá. Canalizar o máximo de benefícios para sua própria família e para sua 
parentela ainda é, hoje cm dia, o horizonte político de muitas lideranças. 

A reunião anual das famílias, no período das chuvas, causa um aumento 
considerável da atividade política, através da formação e atualização de um 
complexo sistema de alianças, onde facções são feitas e desfeitas, consagram-se 
lideranças e afastam-se outras. 

A religião Javaê, e Karaiá, enfatiza a ligação dos vivos com seus ancestrais 
masculinos. t essa relação que determina a formação de grupos rituais e o lugar do 
indivíduo no cosmos. 

Todo homem Javaé pertence ao grupo de praça, ijoi, ao qual pertencia seu pai. 
Os iioi são grupos de homens que "encarnam" seus ancestrais masculinos. São 
significativamente chamados de "mortos", worosy. Durante todo as cerimônias do 
ano, os dois ijoi Javaé, hirêtu e saura, atuam como grupos de trabalho, na pesca, 
caça, coleta, além de grupo de consumo de alimentos. A importância dos ijoi como 
organizadores e "animadores""da vida religiosa Javaé é fundamental. A distribuição 
pelos ijoi informa sobre a posição de suas parentelas e de seus ascendentes no 
conjunto do grupo indígena. O status individual da pessoa, por outro lado, também 
se expressa, cm boa parte, pelo seu papel particular dentro de seu ijoi. 

Além dos xarnãs, somente os membros do ijoi podem exercer a interlocução 
xamànica com os seres que vivem nos três planos do cosmos (três planos celestes, a 
superfície da terra e o mundo subterrâneo). Cada estação do ano se manifesta pela 
recepção a um determinado espírito. Essa intermediação da sociedade masculina na 
ligação com diversas categorias de seres sobrenaturais é vital para que a comunidade 
assegure seu bem- estar e a continuidade da oferta de recursos naturais do rio. 

Essa ênfase na atuação dos xamãs e grupos masculinos como interlocutores 
privilegiados do cosmo e defensores da segurança da comunidade, contra as forças 
que a ameaçam, terminou por dar à sociedade masculina um papel diferenciado 
dentro da sociedade Javaé e dos grupos de língua Karajá de uma forma geral. Toda 
aldeia é conceitualmente dividida entre o espaço das mulheres e o espaço "sagrado", 
masculino. É pela importância religiosa dos ijoi, que vêm de seu potencial xarnãnico, 
que se compreende o prestígio das cerimônias de iniciação masculina. 

Para enfatizar a formação anual de novos membros do ijoi é feito, durante a 
época das chuvas, um complexo conjunto de rituais que culmina com o Heiohoky, a 
"festa da Casa Grande". Nessa cerimônias, a comunidade interage com uma série de 
seres de diversos domínios do cosmo. Os "formandos" iniciam um aprendizado 
formal, onde atividade guerreira e atividade xamãnica se confundem, de como se 
relacionar com os diversos seres que compõem o cosmos. 

ESJUDOS 00 MEIO ANTRÔPJCO - COMU:-:IDADF.S IXDiG.ENAS 261 



- 
Além do Hetohoky, durante a estação das chuvas, é feito o Jweruhokã ("festa da 

grande sopa"), que marca, no calendário Javaé, a proximidade da época da colheita. 
Nas duas festas a presença de gêneros agrícolas é marcante. No lweruhuky, o xamã, 
apoiado pelos grupos de praça, os ijoi, se dirige aos seres dos domínio celestes 
invocando sucesso na colheita. 

- - 
Seu "ano religioso", como se vê, manifesta-se através de um elaborado 

calendário ritual que não se interrompe nem nos pequenos acampamentos de verão 
nas praias, como também na época das chuvas, nas aldeias maiores. Na época das 
chuvas, como vimos, recebem a visita de seres de diversos domínios que são 
hospedados na Casa Grande, terminando por se tornarem aliados da comunidade 
porque esta observou as regras de comportamento adequadas. 

Durante as festividades do verão, as ijasó anaràky, a comunidade entra em 
contato com os seus ancestrais longínquos, os ijaso, senhores dos animais do céu, da 
água e da terra. Boa parte dos ijasõ vive sob as águas de lagos, ipucas e riachos da 
Ilha do Bananal. Os ijaso vão liberando esses animais, que conceitualmente, "fazem 
parte" do seu corpo, para o consumo dos humanos. Contam apenas aos xamãs onde 
podem ser encontrados os animais. · 

A atuação dos xamãs, da comunidade organizada e dos ~;aso, traz, portanto, o 
alimento, animal e vegetal, para a aldeia. As ijasó anaràky tem um aspecto 
propiciatório bem claro: se os ijesõ forem bem recebidos e festejados, o fluxo de 
animais e alimentos será contínuo. Os povos de língua Karajá alimentam-se através 
dessa espécie de "comunhão" com seu passado. 

Essa concepção, de que a subsistência é garantida, entre outras coisas, por uma 
atitude religiosa correta, marca a visão tradicional e bastante comum a respeito da 
disponibilidade e inesgotabilidade dos recursos naturais. 

- 
5.2 EXPLORAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

5.2.1 Relacionamento com o Meio Ambiente e Sazonalidade 
A subsistência Javaé, como a dos demais grupos de língua Karajá, está 

profundamente marcada pela influência da pesca e da coleta daquilo que o rio 
oferece durante o ano. O "calendário social", períodos de reunião nas aldeias e 
dispersão, refletem a importância e a presença diferenciada do rio na vida desse 
grupo. 

Em geral, o ritmo de vida destes grupos divide-se em duas fases distintas: 
durante o verão (período de estio), a importância da pesca e da coleta de produtos do 
rio e da mata é predominante. Em pequenos grupos familiares os Javaé se dispersam 
pelas praias, lagoas e demais pontos piscosos do interior da ilha ou nas cercanias do 
rio J avaés e de seus formadores. 

No período das chuvas, tendem a concentrar- se mais nas aldeias e a restringir 
o alcance de sua expedições de pesca e coleta às cercanias. É o período de maior 
intercâmbio social, atividade ritual, etc .. É, também, o período onde a pesca, devido 
ao aumento da quantidade da água, não é tão produtiva. Conseqüentemente, o 
período das chuvas é, finalmente, o tempo de se dedicar às atividades agrícolas e à 
caça, "ilhada" nos poucos locais não inundados durante o inverno. 

A divisão entre os dois regimes de vida não é rígida. As atividades agrícolas 
exigem que os trabalhos preparatórios (derrubada, coivara, et.) iniciem-se durante o 

- - - 

- 
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5.2.2 

verão. Caçadas durante o verão também são comuns. Expedições de coleta, embora 
mais freqüentes durante o verão, também são feitas durante o inverno. 

Em relação aos Karajá, uma das características do regime de subsistência Javaé 
é a maior importância que tradicionalmente dão às atividades agrícolas. Já desde o 
início do século são tidos como mais "ricos" em gêneros agrícolas e enfeites que seus 
vizinhos Karajá. Até hoje em dia as roças Javaé são mais ricas e diversificadas que as 
dos Karajá. 

O comércio entre os dois grupos, no início do século, era baseado no 
fornecimento, pelos Karaiá, de produtos de ferro, utensílios de pedra e tecidos que 
conseguiam por intermédio dos brasileiros. Os Javaé, por outro lado, forneciam-lhes 
urucu, araras, cobertores de algodão e mantimentos de origem vegetal(Ehrenreich 
(1888): 1948, 25- 6; Krause (1910): 1940- 4, vol. 90,188). 

Atualmente, as espécies mais cultivadas são a mandioca mansa e brava (para o 
fabrico de farinha), diversas variedades de milho, arroz, diversas variedades de 
banana, cana-de-açúcar, mamão, batata-doce, cará e inhame principalmente. A 
coleta de espécies vegetais compreende principalmente pequi, caiá, oiti, cajú, bacaba, 
mangaba, anaiá, açaí, diversas espécies de favas, babaçu e rnacaúba. 

Ecossistemas Explorados 
Os Javaé vivem na Ilha do Bananal, uma depressão no Brasil Central que 

possui uma ampla rede de drenagem formada por rios de médio e grande portes, 
riachos, nascentes, ipucas e vários lagos. 

Os solos são, geralmente, ácidos, de baixa fertilidade natural. Na parte oriental 
mais elevada da Ilha do Bananal, que corresponderia ao território Javaé, ocorrem 
também solos profundos, com vegetação típica de floresta e cerrado (Ministério da 
Agricultura/ IBDF 1981, 27). A vegetação se compõe de cerrados, cerradão, mata 
seca e inundada, extensos campos inundados e vegetação de encostas secas e de 
bancos de areia {idem 1 981, 2 7). 

Os Javaé são tradicionais habitantes, como os Karajá, dessas "áreas de 
transição", em termos ambientais, entre a província do cerrado e o domínio 
amazônico. 

Para a Localização de uma aldeia Javaé importa não só a rentabilidade perene 
da área contígua, em termos de pesca e coleta, mas também a localização próxima 
de terrenos de mata seca onde possam fazer suas roças. A localização de suas aldeias 
nas proximidades de matas, e sua maior produção agrícola entre os grupos Karajá, é 
uma característica Javaé, como já vimos. A relativa pobreza dos solos Karajá e a 
melhor qualidade dos solos em território Javaé colabora para entendermos essa 
diferença da importância da agricultura na subsistência Javaé. 

Toda aldeia Javaé se localiza, ademais, próxima a uma série de praias, lagos, 
ipucas e córregos utilizados seqüencialmente para pesca e coleta de espécies distintas 
durante todo o ano, principalmente durante o verão. O vasto interior da ilha, 
historicamente o território Javaé, está totalmente marcado por uma série de roteiros 
de pesca e coleta ligados a parentelas de aldeias específicas. 

Elevações suaves ou pequenos morrotes, sempre raros na paisagem plana da 
ilha, são utilizados como cemitérios. 

O cerrado e cerradão das proximidades da aldeia são percorridos por mulheres 
e crianças, principalmente no verão, em busca de frutos espécies vegetais silvestres. 
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As matas seca e inundada são utilizadas para <caça e para obtenção de madeira. 
Todo o território próximo ou relativamente distante da aldeia é também percorrido 
em busca de espécies utilizadas para elaboração de artesanato, remédios etc .. 

Esses condicionantes limitam em muito o número de locais considerados como 
"habitáveis" pelos Javaé. Foi a existência de um número limitado de locais não 
inundáveis e apropriados para habitações que provocou, durante a período da 
invasão do parque indígena por criadores, a superposição de áreas habitadas por 
índios e chegantes, bem como a posterior expulsão dos primeiros para a aldeia 
Canoanâ. 

O recente crescimento populacional da última década se liga à recuperação 
territorial porque permitiu ao grupo recuperar e percorrer, de uma maneira mais 
completa, parte importante desses tradicionais roteiros através dos quais conseguem 
sua subsistência. 

6 REIAÇÃO DO GRUPO COM A SOCIEDADE 
NACIONAL 

6.1 UTILIZA~O DOS RECURSOS NATURAIS 

6.1.1 As Caravanas e a Pesca Clandestina 
Como já foi visto em 3.1.3., o território Kar~já e Javaé foi historicamente 

utilizado, e ainda é nos dias de hoie, para a pesca profissional durante os meses do 
verão. Esses pescadores são originários do estados do Centro-Oeste, como Tocantins, 
Goiás, Mato Grosso, bem como do Sudeste, S. Paulo e Minas Gerais. 

A Ilha do Bananal, apesar da atual legislação federal de 1989 que proíbe a 
pesca profissional nos trechos superior e médio do Araguaia (Ilha do Bananal e a 
montante), continua a ser percorrida clandestinamente por pescadores que 
promovem uma verdadeira devastação da fauna, principalmente ictiológica. A 
operação impune das "caravanas" por quase meio século contribuiu- em muito para 
explicar a baixa geral do rendimento da pesca entre os Javaé, seja no curso principal 
do rio que tem o nome da tribo, seja nos lagos e ipucas interiores à }lha. 

Como já vimos no item 3.2. os Javaé têm um longo e doloroso processo de 
relacionamento com os pescadores profissionais, os "rnariscadores", e as caravanas. 

Os Javaé, que desde o final da década de 50 assistiam passivamente à 
exploração de seu território por essas "caravanas" e "mariscadorespassaram. desde 
o final dos anos 70, a cobrar um "pedágio", ou seia, uma taxa pela utilização dos 
lagos e pela quantidade de peixe conseguido e a exigir uma série de medidas que 
visam proteger suas reservas naturais de alimento. A princípio esse "pedágio" era 
cobrado pelas chefias dos postos da Funai; posteriormente passou a ser cobrado 
pelas lideranças da aldeia. 

A pesca, além disso, tem que ser feita observando-se certas condições: é 
proibida a utilização de redes de malha larga e o fechamento da boca dos lagos (o 
que permite uma varredura quase completa do pescado existente em seu interior), é. 
proibida a pesca de alevinos (pirarucus não . plenamente desenvolvidos) e outros 
métodos de pesca considerados predatórios. Até o início dos anos 80, e até hoje em 
algumas aldeias, cada caravana deveria levar, obrigatoriamente, um "guia" Javaé, 
que recebe urna "diária" dos pescadores e que teria a função de conferir o 
cumprimento das condições estipuladas, além de trabalhar como braçal. Muitas 

- - 
- 
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vezes os "guias" eram comprados com cachaça e, nessas condições, não conseguiam 
exercer fiscalização alguma. 

Os ganhos dos Javaê, seia através dos "pedágios", seja através da prestação de 
serviços como guias, são ínfimos ante o alcoolismo e o prejuízo ambiental causado 
pelos "caravaneiros'', que regularmente invadem o parque indígena com seus 
caminhões, geradores e balcões frigoríficos. 

A Funai, através da ADR de Gurupi, atualmente, não aprova e combate 
ativamente esse "aluguel" dos lagos. Os postos de vigiância, no entanto, carecem de 
meios ·para controlar a entrada dos "caravaneiros", que possuem longa tradição de 
evitar a fiscalização seia indígena, seja da Funai. A clandestinidade em que operam 
limita a avaliação do custo dessas caravanas para o meio ambiente. - 

A repressão ao comércio de pescado, promovida através dos fiscais da SEMA do 
Tocantins, Mato Grosso e Goiás, tem desestimulado a ação dos pescadores 
profissionais em anos recentes. 

A pesca esportiva, principalmente no alto Araguaia, também colabora em 
muito para o a diminuição da fauna ictiologica do seu médio curso. De um total de 
capturas estimado em cerca de 3.000 toneladas/ano no rio Araguaia, calcula-se que 
os pescadores profissionais sejam responsáveis por apenas 22°0, e os "esportivos" por 
cerca de 78%. 

FOR~ DE INSERÇÃO NA ECONOMIA REGIONAL 

Os Javaé e a Pesca Profissional 6.2.1 

r 

r 

,,,-. 

Atualmente a pesca profissional entre os Javaé tem um papel bastante discreto 
no seu regime de subsistência quando se compara à sua importância em anos 
recentes. Colaboram nesse sentido a distância de centros consumidores regionais, a 
repressão ao comércio de pescado por parte da SEi\lA do Tocantins e Goiás, a 
inexistência de apoio para financiamento e dificuldades de comercialização e a 
diminuição da rentabilidade da atividade devido à uma diminuição geral da pesca na 
região. 

Vendem peixe, ainda, aos compradores que os procuram em suas aldeias, a 
fazendas, patrimônios e cidades próximas. A espécie mais procurada para venda é o 
pirarucu, vendido em "mantas", salgadas para conservação. 

A pesca do pírarucu, que se intensificou a partir do final da década de 50, foi, 
até o início dos anos 80, como a mais importante fonte de renda para os Javaé. 

A princípio era um negócio que envolvia apenas o pescador e o dono do barco 
regatão, o comprador. Devido às freqüentes trapaças dos compradores, os 
responsáveis pelo posto do SPI e da Funai foram progressivamente se envolvendo 
nos negócios. A princípio apenas fiscalizando as transações, provavelmente a pedido 
dos próprios Javaé. Já em 1963, Valentim Gomes, titular do P.1. Darniana da Cunha, 
"equipava" turmas de mariscadores, ou seja, fornecia-lhes sal, linha (para conserto 
de redes) e provisões (farinha principalmente) para os longos períodos que 
permaneciam nas lagoas, descontando daquilo que os pescadores conseguiam com a 
venda de peixe. Ao que tudo indica esse esquema de aviamento, capitaneado pelo 
Posto manteria-se intermitentemente, até o início dos anos 70, quando foi ampliada 
a participação do posto, através da retenção de uma porcentagem nos ganhos com a 
pesca profissional de pirarucu. 
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O chefe de Posto Albertino Soares, durante o final da década de 70, conseguiu, 
convencendo os pescadores da aldeia, que reunissem toda sua produção num galpão 
especialmente construído e a vendessem coletivamente, sob supervisão do chefe de 
Posto, por preços e condições de comercialização amplamente vantajosas em relação 
às vendas individuais feitas anteriormente. 

A nova modalidade de vendas ocasionou ganhos significativos para a 
comunidade. Muitas vezes, utilizando-se do caminhão ou do trator do posto, o 
produto da pesca era comercializado diretamente por representantes dos pescadores 
que, juntamente com o chefe de posto, percorriam os pontos de compra, em geral as 
cidades nas margens da Belém-Brasília. O chefe do posto, através da utilização do 
caminhão da comunidade, levava pescadores e canoas para as lagoas e outros 
pontos piscosos durante o verão. Nas viagens de volta, trazia a produção de 
pírarucu, que não raro chegava a encher completamente a carroceria. Os gastos com 
gasolina, óleo e manutenção do veículo eram também descontados dos ganhos dos 
pescadores. 

Uma porcentagem de cada quilo de peixe vendido - cerca de 15 a 20~o utilizado 
para a formação de um fundo comum para a. "comunidade". Esse "imposto" era 
utilizado, a princípio, para a compra de sal e linha. Posteriormente passou a ser 
utilizado em outros projetos. 

O "marisco" trouxe também urna série de produtos, antes proibitivos, pelo seu 
preço, aos Javaé: bicicletas, relógios, rádios, gravadores, "voadeiras'' (barcos de 
alumínio). motores Yarnaha 25hp etc., adquiridos através dos barcos regatões, do 
comércio de Gurupi ou do Posto Indígena da Funai, que atuava como "patrão", 
aviando a produção dos índios. 

Durante o "boorn" do marisco a atividade agrícola foi muito prejudicada, de 
maneira semelhante com o que ocorreu entre os Tapirapé e Karajá. Como a maioria 
dos homens, durante o verão, dedicavam-se à pesca profissional através de 
excursões grupaís a lugares muito distantes da aldeia, os trabalhos de preparação 
das roças foi seriamente prejudicado entre 1979 e 1984. 

A conseqüência mais visível do abandono das atividades, agrícolas foi, 
naturalmente a quebra de produção, principalmente de farinha de- mandioca, que 
passou a ser comprada no comércio regional de Gurupi, Formoso do Araguaia, São 
João do Javaés ou junto aos mesmos compradores de peixe que visitavam a aldeia 
regularmente. 

Inaugurava-se uma perigosa dependência do regatão e/ou da compra de 
farinha fora da aldeia. inseridos num círculo vicioso (não "podiam" deixar de pescar 
devido às dívidas contraídas com o regatão, ao mesmo tempo que não dispunham 
de tempo, sementes e implementes para o reinício da atividade agrícola), os Javaé 
estiveram muito perto de perderem sua relativa autonomia em relação à sociedade 
brasileira no que diz respeito à produção de alimentos essenciais. 

A diminuição da importância da pesca profissional praticada pelo grupo 
indígena só viria a ocorrer alguns anos depois, a partir de 1985, concomitantemente 
com uma maior fiscalização por parte dos órgãos ambientais estaduais e federais no 
combate ao comércio de espécies silvestres, a diminuição da demanda por peixe pelos 
compradores, o desinteresse (gerado pela impossibilidade de saldarem suas dividas e 
terem que devolver as mercadorias que lhes foram adiantadas) dos pescadores com o 
esquema de trabalho "aviado" pelo posto, por comerciantes ou por regatões. 

Embora em escala menor que a praticada por volta de 1980, a pesca 
profissional continua corno importante fonte de renda para as comunidades Javaé. 

- 

- 
- 
- - 
- 
- - - 
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Atualmente funciona em Canoanã a Cooperativa Agropesqueira dos fndios Javaé, 
organizada pela própria comunidade com o apoio da ADR Gurupi nos mesmos 
moldes das anteriores que existiram entre os Javaé de Canoanã. A única, e 
importante, diferença é que a atual é dirigida pelos próprios pescadores Javaé, e não 
pelo chefe do posto. 

Os Projetos de Desenvolvimento Comunitário 
Como já vimos no item 3.1.3., os projetos de desenvolvimento comunitário 

implantados pela Funai a partir dos anos 70 causaram uma intensificação dos 
vínculos econômicos dos Javaé com o comércio regional. Marcaram também um 
período de intervenção ativa dos chefes de posto na economia do grupo, atuando a 
princípio como intermediários e, posteriormente, como "patrões" dos índios. 

A partir de 1970, os Javaé, através do P.l. Canoanã, começam a ser atingidos 
por urna série de projetos de "desenvolvimento comunitário", elaborados a partir do 
Departamento Geral de Projetos Comunitários da Funai ou então por iniciativas dos 
próprios chefes de posto, sem apoio de dinheiro por parte do órgão indigerústa. 

foram projetos variados: de corte e costura, de formação de "roças 
comunitárias", de comercialização de produtos da roça e da pesca, de fabricação de 
farinha, para formação de uma serraria, formação de um pomar e de capacitação 
profissional de Javaé para exercerem cargos tais como motorista, vaqueiros, 
tratorista, atendente de enfermagem e monitores bilingues, etc .. 

Em Canoanã houve a formação de um contingente da Grin - Guarda Rural 
Indígena. Além de servirem como "escolta" na retirada de posseiros, o batalhão da 
Grin Javaé se dedicava a outras tarefas policiais {confisco de bebidas alcoólicas nas 
biroscas dos patrimônios, acompanhavam os fiscais do D.G.P.I. nas cobranças de 
arrendatários recalcitrantes, prendiam índios bêbados, etc.) e serviam como mão-de 
obra às ordens do chefe de posto para diversos tipos de trabalhos : consertos de 
cercas, currais, formação de grupos de trabalhos para as "roças comunitárias", etc .. 

Depois da desativação da Grin, seus integrantes passaram a gravitar em torno 
ao posto, sendo parte deles absorvidos como motoristas, vaqueiros, ajudantes na 
serraria, etc .. 

No final dos anos 70 também existiam roças comunitárias de arroz e milho, da 
qual partipavam praticamente todos os homens da comunidade. A condução dos 
trabalhos da roça era feita por dois Javaé escolhidos em reuniões, onde também a 
comunidade decidia o que e onde plantar. A vinda de cada um para os trabalhos era 
controlada por uma ficha de freqüência, preenchida pelos índios e pelo chefe de 
posto. Após a colheita era feita a distribuição, conforme a ficha de cada um. 

Em 1976, a área da roça comunitária era de 60ha. de arroz e 90ha. de milho, 
segundo relatório de uma equipe da Funai (Melo: 1976, 29). Grande parte da 
produção dessas roças era vendido para a fazenda e Fundação Bradesco, do outro 
lado do rio. Bananas, mel, arroz, peixe, milho e muitas outras coisas ainda hoje são 
vendidas nesses locais. Além desses, a produção das roças comunitárias era vendida 
em Porto Piauí, Barreira do Pequi, Goiânia, Anápolis e Brasília, graças à utilização 
do caminhão do posto. As despesas com sua manutenção eram posteriormente 
subtraídas, através de um percentual, dos ganhos individuais, da mesma maneira 
que se fazia com o "imposto" do peixe. 

Além de prover ao consumo do posto, as roças comunitárias não deram lucro 
significativo, o que em parte explica seu abandono depois da transferência de 
Albertino. Em 1975 ou 1976, Albertino Soares, com os recursos da comunidade 
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originários da venda de peixe, iniciou o maior dos "proietos de desenvolvimento 
comunitário" : uma gigantesca plantação de cebola, com água irrigada. Foram 
construídas centenas de metros de canaletas para o transporte de água e irrigação, 
desde o Javaés até o campo de cultivo. Apesar da produção ter sido um êxito, a 
comercialização foi um fracasso. Houve uma supersafra nas regiões produtoras, o 
preço caiu, não se encontraram compradores e a pouca cebola, que não apodreceu 
nos galpões abarrotados, foi vendida por um preço ínfimo, ao longo da Belém 
Brasília. O "projeto do Albertino" marcou o ponto máximo de envolvimento dos 
Javaé com o Posto da Funai. Seu saldo foi uma grande decepção nas formas de 
trabalho não-tradicionais. Depois desse projeto nunca mais os Javaé se envolveram 
com a mesma intensidade cm projetos elaborados pelo posto. Algumas formas de 
trabalho coletivo, no entanto, perduraram e foram assumidas pela própria 
comunidade. É o caso da Cooperativa Agropesqueira dos Índios Javaé, que vimos 
acima. 

- - 
Outras Formas de Inserção na Economia Regional 

Desde a década de 50, como já vimos em 3.1.3., os Javaé se envolvem 
sazonalmente na prestação de serviços à agricultura regional. No início dessa 
década, grande parte da população de Barreira Branca, por exemplo, se deslocava 
para as fazendas localizadas a leste, provavelmente nas cercanias do alto curso do 
rio Formoso, para trabalharem como mão-de-obra temporária na colheita do arroz 
(Peret ; 1988, i.p.). Esse envolvimento em grande escala cm atividades agrícolas não 
se repetiu na história Javaé. 

É comum, no entanto, a prestação de serviços esporádicos em fazendas, como 
braçais, em determinadas épocas do ano, quando existe uma demanda por mão-de 
bra. É uma ocupação restrita a um número extremamente reduzido de homens de 
algumas aldeias, como Canoanã e Barreira Branca. 

Os Javaé, que já chegaram a vender gêneros agrícolas e farinha às fazendas, 
aos posseiros, corrutelas e cidades próximas, atualmente são compradores desses 
gêneros, apesar da reocupação territorial ocorrida após 1991 ter favorecido a 
reocupação de suas antigas aldeias e áreas de roça. Subsistem negócios esporádicos, 
principalmente a partir de Canoanã. 

Os diversos empregos ligados à Funai (braçais, vaqueiros, chefes de postos, 
motoristas, tratoristas, auxiliar administrativo etc.), às secretarias estaduais (TO) de 
Educação (professores, porteiros, secretárias, merendeiras, etc.) e Saúde (monitores, 
atendentes), além das aposentadorias, geram uma renda considerável para as aldeias 
Javaé, utilizada para a compra de mercadorias nos comércios regionais. 

O processo de recuperação territorial teve inúmeras conseqüências para os 
Javaé no que tange às suas relações econômicas e sociais com os não-índios. 

A retirada de centenas de posseiros do parque índigena, a partir de 1995, 
terminou com os povoados de Barreira do Pequi e Porto Piauí, além de inúmeras 
fazendas, retiros e núcleos de moradores do interior da ilha. Esse processo de 
desocupação terminou com o ativo comércio e venda de produtos agrícolas e peixe 
para seus antigos "vizinhos". Por outro lado a formação ou reocupação de seis novas 
aldeias e o funcionamento de dois postos de vigilância criaram uma série de novos 
empregos ligados à Funai e secretarias de Educação e Saúde do Tocantins. 

A importância decrescente da pesca do pírarucu, e do comércio de gêneros 
agrícolas com seus antigos vizinhos, parece ter sido compensada pela criação de 
empregos gerados pelas secretarias estaduais e governo federal. 

- ·- ·- - - 
-· - 
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6.3 PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS EM 

CURSO NA REGIÃO - 

r: 

As relações dos Javaé com seus vizinhos regionais são determinadas em boa 
parte pelo andamento do processo de ocupação das terras indígenas. O 
arrendamento irregular, promovido pela Funai até o final da década de 80 e a 
posterior retirada dos posseiros causaram uma grande tensão na relação entre 
índios e brancos. 

Outro foco de tensão permanente dos Javaé com as lideranças políticas dos 
municípios vizinhos e com o governo do Estado do Tocantins é a questão da 
utilização do Parque Indígena do Araguaia pelas projetadas estradas que fariam a 
ligação com o médio Araguaia. 

O governo Estado de Goiás, antes da separação do Tocantins, Juntamente com 
a Sudeco tinha o projeto de construir, em 1979, a BR-242, que cruzaria a ilha na 
altura de Canoanã (no lado Javaé) e Santa Isabel (Karajá). Em 1984, novamente com 
o apoio da Sudeco, o governo do estado tenta implantar a G0-262, na altura-da 
Aldeia Boto Velho (no lado Javaé) e Macaúba (Karajá). 

Ambas tentativas falharam pela reação dos Karaiá. no caso da BR-262, e dos 
Javaé de Boto Velho, no caso da G0-242, que chegaram a impedir a entrada de 
máquinas no parque indígena, pelos protestos de organizações ligadas à conservação 
ambiental e da própria esfera governamental (a presidenta do IBDF, na época, 
demitiu-se como forma de protesto pela passagem da G0-242 pelo PNA e PU), falta 
de verba e muitos outros fatores. 
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,. No início de 1989, o governador do nascente Estado do Tocantins, Siqueira 
Campos, anuncia o projeto de "municipalização da Ilha do Bananal", que consistia 
em dar aos núcleos de invasores do PIA e PNA o statw, de "municípios ecológicos", 
que se encarregariam da preservação dos parques. Lideranças Javaé e Karajá, 
revoltadas com o proieto, que, na prática, significava passar o controle da ilha para 
os invasores, dirigiram-se em caravana para Miraccrna do ~arte a fim de protestar. 
O governador sequer se dignou a recebê-los, mas o projeto, de qualquer forma, foi 
arquivado. 

No segundo semestre de 1989, urna nova tentativa do governador Siqueira 
Campos. Através de uma firma de São Paulo, a -:,..;.cv Produções Culturais, o 
governador elabora um projeto de "recuperação ecológica da Ilha do Bananal". 
Consistia em aproveitar o potencial turístico da ilha com a construção de hotéis, 
estradas e "exploração em escala comercial da piscicultura". :\ festa do lançamento 
do proieto. na aldeia Santa Isabel, foi um anticlfrnax. ,\s lideranças Kar~já e Javaê, 
reunidas, resolvem, de maneira unânime, rechaçar o projeto na presença do 
governador Siqueira Campos, dos jornalistas dos principais jornais do Sudeste com 
passagem paga pelo governo do Tocantins, de prefeitos e vcradores da região etc .. 

As lideranças políticas tocantinenses argumentam que a ilha impede a 
comunicação dos estados de Mato Grosso e Tocantins na altura do médio Araguaia, 
impossibilitando, por exemplo, que muitos municípios ribeirinhos do Mato Grosso 
possam atingir o Tocantins e a Belém-Brasília . 

Argumenta-se, também, que o calcário existente no município de Lagoa da 
Confusão poderia ser transportado, pela fracassada Trnnsaraguaia, para as lavouras 
mato-grossenses marginais ao médio Araguaia. 
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As últimas tentativas do governo do estado em 1989, no entanto, mostram 
que o governador Siqueira Campos e seu secretário de Fazenda e ex-diretor da 
Sudeco, Renê Pompeu de Pina não vêem as estradas apenas como meio de circulação. 
O obietivo primordial das estradas é o mesmo dos proieto de "municípios ecolôgicos" 
e de "recuperação ecológica": descaracterizar a Ilha do Bananal como área de 
preservação ambiental e de domínio indígena e passá-los ao controle do governo do 
estado através de um processo se "municipalização", ignorando que tanto o PIA 
como o PNA são patrimônios da União. 

Todos esses projetos ligados ao governador Siqueira Campos se caracterizam 
pela inexistência de estudos sobre como afetariam os Javaé e Karaiá, 
desconhecimento do direito especffico de grupos indígenas, não-discussão de 
medidas mitigatórias ou de indenização e uma certa indigência técnica na elaboração 
e apresentação das propostas. 

Até onde se sabe apenas um cacique, entre os sete atualmente existentes entre 
os Javaé, alinha-se, politicamente, com as propostas de Siqueira Campos para a ilha. 

Nos municípios a leste da Ilha do Bananal, principalmente Gurupi, Formoso do 
Araguaia e Colinas do Tocantins desenvolveu-se há pelo menos uma década uma 
agricultura mecanizada voltada principalmente para a produção de grãos (milho, 
soja e principalmente arroz) para exportação. 

O Projeto Rio formoso, de plantação de arroz irrigado através do 
bombeamento das águas do rio Javaés, é talvez o mais conhecido deles, localizando 
se nas proximidades da Aldeia de Boto Velho. Ao sul da Ilha do Bananal desenvolve 
se o Projeto Luís Alves, junto à margem direita do Araguaia, e também voltado para 
a produção de arroz, do qual participa o governo do Estado de Goiás. 

Além dessa agricultura mecanizada, grandes projetos agropecuários foram 
implantados na região, principalmente através da política de incentivos fiscais do 
governo federal a partir da década de 70. A pecuária extensiva tradicional também 
ocupa papel importante na economia dos municípios onde está a Ilha do Bananal. 

Nenhuma dessas atividades, agricultura mecanizada e pecuária, no entanto, 
pode ser apontada como geradoras de empregos e muito menos empregos para 
índios especializados na exploração de um ambiente aquático. Isso ajuda a 
compreender a pouca demanda de mão-de-obra indígena e o relativo .distandamento 
dos Javaé em relação ao contexto econômico regional. 

- 

- 

6.4 INTERCÂMBIO SOCIAL E REPRESE.NTAÇÃO POLÍTICA - Como foi dito acima, as relações dos Javaé com seus vizinhos regionais são 
determinadas em boa parte pelo andamento do processo de ocupação das terras 
indígenas. 

As recentes retiradas de posseiros isolaram os Javaé em relação a seus vizinhos 
regionais. Por um lado, a retirada dos criadores interrompeu anos de relações 
fundamentalmente nocivas, porque baseadas na violência da expropriação de terras 
a que foram submetidos os Javaé, mas que tinham um aspecto positivo, como 
comércio e um reduzido intercâmbio social. -: 

Os antigos invasores, apesar de terem sido retirados em violência, indenizados 
e assentados ainda guardam ressentimento, lamentando o não-reconhecimento de 
alegados "direitos de posse". Boa parte da região se solidarizou com os criadores 
ocupantes do parque indígena, o que gera um sentimento inarnistoso geralmente 
velado, explícito em determinadas circunstâncias, em relação aos Javaé. 

- 

- 
- ._. 

- ._, 
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r: 
r 
r: A-classe política da regi~o e do estado se confundem com a elite local que cria 

gado em terras indígenas. E o caso, por exemplo, do deputado federal Udson 
Bandeira (PMDB/ TO), cuia família há décadas cria gado em terra indígenas e que 
tentou desacreditar o processo de desocupação promovido pelo Grupo de Trabalho 
lnterinstitucional (GTI), junto aos posseiros. 

Esse antagonismo de interesses que opõem brancos e índios limita a 
participação política de Javaé nas câmaras dos municf pios vizinhos e dificultam 
alianças com os partidos locais. A distância dentre as aldeias e as cidades também 
dificulta em muito a participação dos Javaé de processos eleitorais. Em comparação 
com os Karajá, a participação Javaé na vida política dos municípios vizinhos é muito 
pequena. Não existe atualmente nenhum vereador Javaé, eleito através de uma 
plataforma "étnica". 

Existe urna pequena comunidade de Javaé "crentes", nas aldeias de Boto Velho 
e Canoanã, a maioria ligada à Assembléia de Deus dos municípios e povoados 
vizinhos. 

r: 
r: 
r: 
r: 

7 CONDIÇÕES DE VIDA 

7.1 ASSISTÊNCIA: SAÚDE E EDUCAÇÃO 
r: 

r: 

Os Javaé recebem assistência da Funai através da Administração Regional 
(ADRf de Gurupi (TO) e de dois postos indígenas, o P.I. Canoanã e o P.I. Barreira 
Branca. A assistência na área de saúde e educação vem, num processo iniciado no 
governo Collor, progressivamente passando a esferas estaduais. Ainda hoje, no 
entanto, a Funai mantém assalariados nessas áreas. 

A assistência de saúde, ademais, conta com o apoio da r~S-Fundação Nacional 
de Saúde - e do Rotary Club, através do Dr. Otto Austel, e de seu Projeto 3H 
(Hungry, Health, Humanity). Atuando coniuntarnentc com a ADR de Araguaína, 
esses órgãos e instituições estão instalando urna rede de abastecimento de água na 
maioria das aldeias (ver abaixo descrição de infra-estrutura cm cada aldeia). 

O atendimento de saúde nas aldeia é descontínuo e carente de medicamentos e 
profissionais habilitados. A maioria dos doentes são encaminhados e atendidos em 
hospitais da rede pública ou particular em Cristalãndia, Formoso do Araguaia e 
Gurupi principalmente. Casos mais graves são removidos para Goiânia e Brasília. O 
principal recurso de saúde é o transporte de que as comunidades dispõem para a 
remoção de doentes. 

Os Javaé estão incluídos no PEBA, Projeto de Alfabetização Bilfngüe do 
Araguaia, realizado através do convênio Sumrner lnstitutc of Linguistics e Museu 
Nacional, que produziu material didático específico para esse dialeto da língua 
Karajá. 

r: 
r: 

r: 

r 

Existem professores indígenas atuando em todas as aldeias. O ensino, na 
maioria das aldeias se limita à 2u série do 1 ° grau. e em boa parte delas, como 
veremos, até a 4ª série. A alfabetização é feita em Javné e, progressivamente, através 
do que se chama de "transição", passa-se à introdução do português. A utilização da 
língua indígena é, portanto, instrumental e visa a capacitar o estudante a ler e 
escrever em português. 

,--. 
r> 
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As deficiências ao acompanhamento das atividades dos professores indígenas e 
não-indígenas, e a falta cursos de reciclagem mais freqüentes, limitam a eficiência 
do ensino bilíngüe, tal como foi idealizado. A continuidade dos estudos, depois da 4ª 
série, também é um limite grave do ensino oferecido aos Javaé. Os adultos 
"alfabetizados" pelo PEBA, na maioria dos casos, conseguem, depois de deixar a 
escola, apenas assinar o nome. 

7.2 INFRA-ESTRUTURA DA FUNAI E PROJETOS EM ANDAMENTO 
NAS ALDEIAS 

7.2.1 P.I. e Aldeia Canoanã 

Instalações do posto: casa residencial em alvenaria, escritório em alvenaria 
com radiocornunicador. 

Educação: escola em alvenaria com duas salas de aula e casa do professor 
contigua. 

Saúde: enfermaria em alvenaria com ambulatório, salas para consultórios; 
residência contigua. Cisterna com bomba elétrica e caixa de 5.0001 com distribuição. 
A FNS está ampliando a rede de abastecimento instalando caixas d'água de 5001 nas 
casa com cisternas individuais. Pretende-se também terminar as obras de 
canalização da água para toda a aldeia. 

Outros: a aldeia dispõe de luz elétrica e postes instalados na rua principal; 
galpão aberto com cobertura de amianto para reuniões; sede da Cooperativa 
Agropesqueira dos lndíos Javaé em alvenaria, forro em gesso e ar-condicionado; 
galpão fechado para depósito de ferramentas e fábrica de gelo instalada. Estava 
previsto para dezembro um curso sobre como processar o pescado e curtir couros de 
peixe em conjunto com SETAS/ TO; PROCEDE/ Cuiabá e Funai. 

Recursos humanos: chefe do PJ., auxiliar de enfermagem, dois professores 
não-índios com habilitação até 4". série e um até 5ª. série; dois professores indígenas 
para alfabetização, uma merendeira e uma monitora de saúde não-índia. 

Transporte: caminhão F-4000 e linha de ônibus do outro lado do rio. 

- 

7 .2.2 Aldeia Wari-wari 
Educação: a escola funciona em residência abandonada de posseiro, adobe e 

telha, necessitando reforma. Está-se iniciando a construção de uma escola em 
alvenaria através de obra contratada pela secretaria de Educação. 

Saúde: a FNS está instalando a canalização da água e caixa d'água, 

Recursos humanos: dois professores indígenas lecionam alfabetização até 2ª. 
série. Não tem agente de saúde. - 

Transporte: camionete F-1000 e linha de ônibus. 

7.2.3 Aldeia São João 
Educação: escola em adobe com cobertura de palha 

Saúde: sistema de captação de água e cisterna; enfermaria a ser construída 
pelo Rotary Club. 
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Recursos humanos: monitora de saúde indígena; dois professores indígenas 
lecionam alfabetização até a 2ª. série. 

Outros: existe gerador e radiocornunicador. 

Transporte: linha de ônibus. 

r: 7 .2.4 Aldeia Txuiri 
r 
r· 
r: 
r- 

r- 

r: 
r: 
r 
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r: 
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r- 
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Instalações da Funai: posto de vigilância em alvenaria. 

Educação: escola estadual em alvenaria com três salas de aula. 

Saúde: Posto de Saúde São João do Javaés em alvenaria. A Prefeitura de 
Formoso do Araguaia, após a retirada dos posseiros do parque, removeu os 
equipamentos e móveis que existiam no posto de saúde. 

Recursos humanos: três prof essorcs, uma secretária e um diretor de escola 
não-índios, um porteiro e ,um professor índios; um auxiliar administrativo não 
índio; um funcionário da Funai que atua na fiscalização. 

Transporte: Toyota e linha de ônibus regular. 

7.2.5 Aldeia Cachoeirinha 

7.2.6 

Educação: escola com cobertura de palha 

Saúde: cisterna cm construção. 

Recursos humanos: professor indígena cuida da alfabetização. 

Transporte: linha de ônibus regular 

Aldeia Boto Velho 

7.2.7 

Educação: escola em alvenaria 

Saúde: sala de atendimento. Cisterna com bomba e caixa d'água de 1.0001 e 
distribuição em cinco torneiras. Está previsto que o Rotary e a Funai implantarão, 
futuramente, rede de abastecimento de água nas casas. 

Recursos humanos: professora indígena para alfabetização e professor não 
índio até 4ª. série; monitora de saúde indígena. 

Transporte: linha de ônibus 

Recursos humanos: professor índio para alfabetização, 

P.I. e Aldeia Barreira Branca 

instalações do posto: casa-sede em alvenaria com radiocomunicador; espaço 
coberto para reuniões; gerador de energia inoperante. 

Saúde: enfermaria e residência em alvenaria; cisterna com bomba e caixa 
d'água para distribuição. 

Educação: escola em alvenaria com duas salas de aula. 

Recursos humanos: monitor de saúde contratado pelo Estado do Tocantins; 
dois professores indígenas lecionam até 4ª. série. 

l:.STUDOS 00 MEIO t\,'-:TROPICO ~ COMUNIDADES t.,DÍGE,'IIAS 273 



Transporte: camionete F-1000 com carroceria de nadeira: linha de ônibus. 
Barco de alumínio, "voadeira", com motor, adquiridos pela FNS para uso exclusivo 
em atividades relativas à saúde. 

7.3 ALIMENTAÇÃO 
'-,,,1 

Apesar dos inúmeros projetos implantados entre os Javaé que tentaram 
transformar pescadores em agricultores sedentários e vaqueiros, a subsistência do 
grupo, atualmente como no passado, está baseada na sua relação com o rio, 
complementada pela atividade agrícola. 

Os Javaé vivem principalmente da pesca e coleta daquilo que o rio lhes oferece 
sazonalmente, combinadas pelo que conseguem nas suas lavouras tradicionais (roça 
de toco) de arroz, mandioca e milho. O rio e as roças formam a base de sua 
subsistência. A coleta de espécies vegetais silvestres também desempenha papel 
importante. 

A reocupação das aldeias abandonadas na década de 70 trouxe uma melhoria 
geral da alimentação por ter permitido a seus habitantes recuperarem seus antigos 
circuitos de pesca e coleta, além de suas áreas dr roças. O período de "confinamento" 
em Canoanã teve como conseqüência uma diminuição das áreas exploradas e uma 
maior dependência do posto, de empregos e dr projetos elaborados a partir da Funai. 

Esse maior domínio do meio ambiente que tradicionalmente exploram está 
ligado também ao já mencionado incremento do crescimento demográfico dos 
últimos anos. 

O aumento do número de pessoas assalariadas nas últimas duas décadas 
causou um aumento geral da compra de gêneros agrícolas no comércio regional e 
uma diminuição da área plantada nas aldeias. O dinheiro dos salários é também 
empregado na compra de produtos industrializados corno material para pesca, 
roupas, óleo de cozinha e querosene, artigos de ferro, açúcar, sal, etc .. 

Os Javaé, tradicionalmente "ricos" em produtos agrícolas, não conseguem, 
hoie. ter autonomia nos gêneros considerados essenciais, como farinha de mandioca 
e arroz. Com exceção da época de colheita do milho, arroz e da preparação da 
farinha, existe, no restante do ano, uma falta crônica desses gêneros, o que 
compromete a qualidade da alimentação do grupo. 

- 
- 
- 

- 

- 
- 
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CAPITULO VI - AVA-CANOEIRO 

r 1 NOME 

r: 

Ava-Canoeiro. Em Goiás e Tocantins são também chamados de cara-preta. 
Nos séculos XVlll e XlX e até 1960 eram conhecidos também como "Canoeiros", 
simplesmente. Eram também designados, no século XIX, como "Carijós". A 
designação Avá-Canoeiro surgiu no início da década de 70, durante os trabalhos de 
contato com o grupo do Araguaia. Os Avá-Canoeiro falam uma língua da família 
lingüística Tupi-Guarani, do tronco Tupi. Existem diferenças dialetais significativas 
entre os grupos do Araguaia e do Tocantins. 

r 

r: 

r 
r: 2 LOCALIZAÇÃO 

r: 
r=, Existem atualmente dois grupos Avá-Canociro já contatados e vivendo em 

contato permanente com a sociedade nacional. Localizam-se no Estado de Goiás, na 
Terra Indígena Avá-Canoeiro, nos municípios de Minaçu, Colinas e Cavalcante; no 
Estado de Tocantins, no Posto lndígena Canoanã, no Parque Indígena do Araguaia, 
no município de formoso do Araguaia. Estes grupos são chamados de grupos do 
(rio) Tocantins e grupo do (rio) Araguaia, respectivamente. 

Além destes grupos já contatados, existem mais dois grupos ainda não 
contatados pela Funai. Um deles se deslocaria provavelmente pela região serrana dos 
formadores do alto rio Tocantins (GO) e o segundo se localizaria no norte da Ilha do 
Bananal (TOJ, no interior do Parque Nacional do Araguaia e do Parque Indígena do 
Araguaia. 

Apenas o grupo do Araguaia deve receber influência da hidrovia, uma vez que 
o grupo do Tocantins encontra-se muito a montante do trecho do rio Tocantins que 
será aproveitado pelo empreendimento. Este relatório, portanto, analisa, 
principalmente, a situação do grupo do Araguaia. 

r 
r: 

r: 

r: 

3 TERRITÓRIO 

3.1 HISTÓRICO DO CONTATO 

A história dos Avá-Canoeiro foi dividida cm três fases: 

3.1.1 Primeira fase (1 724/6 - 1820/30) 

r>, 
r: 

Os estudos lingüísticos e históricos feitos por Nimuendaju em 1914 (apud 
Baldus 1970, 71) e por Rivet (1924, 171) afirmam que os Avá-Canoeiro são 
descendentes dos Carijó de São Paulo que teriam sido trazidos para Goiás, em 1724 
ou 1726, pela bandeira de Bartholomeu Bueno, filho do Anhangüera, para 
auxiliarem na def esa contra os índios habitantes do território e auxiliares nos 
trabalhos de mineração. Uma vez em território goiano, e com o colapso da bandeira, 
teriam recuperado sua existência como grupo autônomo, permanecendo no 
território. A etnografia da região, em datas anteriores a 1724, não menciona a 
existência do grupo, o que reforça a tese de Rivet e Nimuendaju. Estudos 
lingüísticos, feitos por Aryon D'Alligna mais recentes, no entanto, afirmam que a 

r>. 
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língua dos Ava-Canoeiro tem mais ligação com dialetos da família Tupi-Guarani do 
norte do país, o que contraria a explicação da origem meridional do grupo. 

A menção mais antiga de sua localização é a de Silva e Souza, em 1812, "nos 
rios Tocantins, Paranã, Manoel Alves, Barra da Palma ( ... ); ainda que se diz terem a 
sua principal aldeia entre as serras que ficam ao lado do Duro, onde tem 
estabelecimento, em que da nossa parte se não tem chegado" (Souza, 1849: 495), 

A primeira fase da história inclui as primeiras duas fases anotadas pelo 
etnógrafo Curt Nirnuendaiu que vão desde a sua retirada do convívio com os 
paulistas até seu aparecimento como tribo hostil no final do século Ã'VIII. O 
etnógrafo alemão supõe que o grupo vivesse "engarrafado" (ilhado) pelos Akwe em 
lugar desconhecido. Depois da atração dos Ak.we e de sua reunião nos aldeamentos 
depois de 1780, os Canoeiro aparecem como índios de canoas do alto Tocantins e 
seus afluentes. Essa fase durou apenas trinta e poucos anos (Nimuendaju apud 
Baldus: 1970, 71 ). Cunha Mattos em 1824 também escreve que os Canoeiro só 
aparecem no alto Tocantins depois do afastamento dos Akwe e da liberação dos 
territórios primitivamente ocupado pelo grupo (Mattos: 1875, 19). Após 1780 .os 
Canoeiro aparecem hostilizando os núcleos garimpeiros que então se instalavam no 
alto Tocantins. 

A grande ameaça à população garimpeira que se instalava na serra dourada e 
no alto Tocantins eram os Kaiapó, ao sul, e os grupos Akwc, ao norte. Em meio a 
esses grupos populosos, e hostis, a aparição ou os ataques Canoeiro eram 
certamente confundidos. 

São escassas as informações acerca dos Canoeiro neste período. São 
erroneamente chamados de "xavanres- de canoa" por Alencastre (apud Nirnuendaju, 
1942:4) em oposição aos "de terra" (Ak.we). Pelo que se deduz das informações do 
General Couto de Magalhães (1957: 99-100),"acometiam" aos navegantes do 
Maranhão em "levíssimas" canoas. 

-· 

A localização do grupo feita por Silva e Souza em 1812 , em função de sua 
ligação com os rios e de suas relações hostis com as vilas próximas: "( ... )gyram em 
canoas que fazem, pelos rios Tocantins, Paranã, Manoel Alves, Barra da Palma, 
aonde tem feito muitos estragos'tsouza, 1848: 495). 

O mesmo autor informa que, em 1789, Tristão da Cunha e Menezes, 
governador de Goiás, ordenou ao sargento José Luiz, o mesmo empregado na 
"pacificação" dos Kaiapó meridionais, que atacasse o "gentio Canoeiro", que tinha 
feito despovoar grande parte das fazendas da vizinhança do rio Maranhão. "E com 
efeito entrou pelo rio Paranã e Tocantins em seu segmento; e em alguns encontros 
em que teve, ainda que sahiu ferido, fez grande mortandade, resistindo-lhe esta 
nação, investindo as mesmas mulheres, e um grande séquito de· cães bravos que 
traziam" (Souza, 1849: 463). Segundo Americano Brasil (1924: 192),o resultado 
dessa expedição contra os Canoeiro foi um "grande massacre" praticado pelos 800 
homens que, a mando do governador de Goiás, atacaram estes "índios e 
prosseguiram em direção ao Pará , tentando utilizar-se e consolidar a ligação entre 
as províncias por via fluvial (Souza, 1849: 463). 

- - 
- - 
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3.1.2 Segunda fase (1820- 1908) 
Se, no período anterior, a localização dos "Canoeiro" era dada em função de sua 

distribuição ao longo dos rios, já neste período vamos encontrá-los estabelecidos nas 
altas montanhas, que ficam entre o rio Maranhão e os povoados de Santa Tereza e 
Amaro Leite. Tinham também algumas aldeias no rio Canabrava, e outros lugares. 

"Esta pequena tribo ClJ:JOS guerreiros se calculam cm 300, são os mais cruéis 
inimigos dos habitantes da comarca" (Mattos, 1824, 1875:19). Talvez a utilização 
cada vez maior do Tocantins, e de seus afluentes, para a comunicação com o norte 
da provinda e com o Pará, além das bandeiras punitivas que lhes foram destinadas, 
fizeram-nos abandonar sua localização anterior. Neste período, a localização mais 
provável do grupo, anteriormente à sua "expansão para oeste" .a partir de 1844 
(Rivet, 1924: 175) é aquela fornecida por Cunha Mattos e citada acima. 

Esta localização de 1824 reflete, cm relação àquela de 181.2, um considerável 
deslocamento em direção ao sul. Repelidos das margens do Tocantins e estabelecidos 
nos sopés das serras Dourada e do Estrondo, continuaram suas relações hostis com 
a população regional. 

Chegam a ameaçar a ocupação de extensa área do meio norte goiano, fazendo 
com que diversos governos da província dirigissem contra este grupo inúmeras 
expedições oficiais. 

Rayrnundo José da Cunha Mattos, "governador das Armas" da província, 
escrevia em 1824: "Os índios com as suas hostilidades têm despovoado mais de 80 
grandes prédios no districto de Amaro Leite, São Félix, Carmo. Chapada e Palma. No 
districto de Carmo septentrional estão desertas mais dr <JOO fazendas pelas mesmas 
causas; e no de Hõres. o mais rico em gados de tod •.. ,1 província, vão as fazendas 
ficando em deplorável decadência" (Mattos 1875, 18). E. logo mais adiante, o mesmo 
autor acrescenta que os Canoeiro têm destruído diversas fazendas e que 'já 
chegaram a interceptar as comunicações do distrito de Amaro Leite" (Mattos 1875, 
19). 

Em 1823, recebeu Cunha Mattos uma embaixada de emissários do governador 
do Pará que traziam "aterradoras notícias do ataque dos Canoeiro a Paranatinga, 
São Félix e Amaro Leite" (Brasil 1924, 192). "Todas as providências anteriormente 
tomadas por Cunha Mattos em relação aos Canoeiro foram aprovadas pela portaria 
de 25 de outubro de 1823, quando os mesmos teriam destruído mais de 300 
fazendas nos distritos auríferos de Amaro Leite, Descoberto. Carmo, Chapada, São 
félix e Palma, chegando a- ponto de cortarem a comunicação do norte com o sul" 
(Brasil 1924, 197-8}. As "providências" a que se refere o autor não chegaram a ser 
definidas. Presume-se que sejam expedições punitivas, que terminaram por não se 
realizar: "Tinha o governador das armas uma grande expedição prompta para seguir 
até a habitação destes índios, quando a lei de 20 de outubro de 1823 dispoz que tal 
objecto ficasse sob a dependência do governo da província, o que inutilizou o 
propósito do marechal" (Brasil 1924, 266). 

Ainda em 1823, após a derrota das tropas portuguesas no norte da província, 
o governador das armas de Goiás rumou para Cavalcantc, dando "novo vigor à 
expedição contra os índios Caiapós e Canoeiros" (Brasil 1924, 266). A bandeira 
acabaria sendo cancelada por problemas políticos L" ."i1prsar do pouco efeito da 
bandeira, resultou a vantagem de não haverem os índios Canoeiros atacado os 
districtos de Amaro Leite desde então até agora" (ldl'rn 192-1, 226}. Há ainda outra 
notícia de expedição enviada para combater os índios da província e liberada pelo 
mesmo C. Mattos, e que provavelmente entrou cm contato com os Canoeiros em 
maio de 1824 (Idem 1924, 226). 
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Nesse período, os Canoeiro chegaram a interromper as comunicações da 
capital da província, Vila Boa de Goiás, com diversas cidades e vilas. Foram 
ameaçados, principalmente, os caminhos que ligavam Vila Boa a Porto Real (atual 
Porto Nacional) e a Natividade. Para se manter a continuidade das comunicações da 
Capital da Província com esta última, o Alferes Alfredo Ramos Jubé à frente de 20 
praças, se instalou onde hoje existe a cidade de Peixe, impedindo que os Canoeiro 
atacassem os viaiantes que, de Vila Boa, se dirigiam a Natividade, atravessando o rio 
Tocantins. Ramos Jubé, aliado às famílias que se instalavam no local, conseguiu 
expulsar os Canoeiro da região, pondo fim aos "sanguinários ataques" e "repelidos 
incêndios" causados pelos índios, fundando a Vila de Santo Antônio do Peixe 
(Ferreira 1958, 335). 

Além dessas rotas, os Canoeiro ameaçaram também o caminho entre rio Preto 
e Palma por São Félix e Chapada (Rivet 1924, 172).0s Canoeiro transformaram-se 
num sério obstáculo para o desenvolvimento do meio-norte goiano, sendo 
responsabilizados pela decadência da região (Mattos 18 7 5, 14). 

Na realidade, o grupo tinha sua importância na história da incipiente 
ocupação do território goiano realçada, nesse período, devido à sua localização : em 
plena área de expansão da pecuária regional e em meio à rota de contato (o rio 
Tocantins) que ligava os dois mais importantes pólos de desenvolvimento regionais 
(a capital da província e Porto Real). 

Além das expedições punitivas, para permitir o estabelecimento da população 
regional e a continuidade das comunicações com o norte da província, foi construído 
um "fortim" na margem direita do Paranatinga, próximo à sua confluência com o 
Tocantins (Mattos spuâ Rivet 1924, 1 72). 

A campanha de extermínio dos Canoeiro, defendida por alguns, contava, na 
época, com teóricos, como Americano Brasil, que viam nos Canoeiro assaltantes 
desapiedados que roubavam por cobiça e matavam por prazer. A campanha contra 
este grupo era baseada na sua descaracterização como índios. "Os Canoeiro eram 
mestiços dos índios Carijós com os negros fugidos dos quilombos. ( ... ) Não são 
verdadeiros selvagens, mas um estranho amálgama, em que predomina o 
banditismo" (Brasil 1924, 199). O mesmo autor escrevia em 1823: "No curso da 
história ver-se-hà, ora os Canoeiro roubando donzellas, ora entrando nas egrejas e 
tudo massacrando, como em Palma, ora destruindo e incendiando fazendas e 
localidades". (Brasil, 1924: 196). 

Provavelmente como reação aos conflitos, cada vez mais violentos desde o 
início do século, alguns grupos Canoeiro iniciaram, entre 1844 e 1865 (Rivet 1924, 
175), um processo de deslocamento em direção ao Araguaia. 

Esse processo é, generosamente, chamado de "expansão para oeste" pelo 
etnógrafo francês Rivet (1924, 175), o que certamente transmite uma idéia pouco 
correta daquilo que foi um processo de deslocamento motivado provavelmente pelo 
desejo de fuga e de busca de regiões menos ocupadas. 

Parte do grupo, no entanto, permaneceu na região que ocupavam desde 1824, 
perambulando entre as montanhas escarpadas e de difícil acesso da região, sendo 
contatados pacificamente somente em 1983. 

Outra parte do grupo dirigiu-se, a princípio, para o Araguaia, e até o término 
do século já tinha atingido as proximidades da Ilha do Bananal, onde os 
remanescentes do grupo do Araguaia foram capturados pela Funai em 19 73, entre 
os rios Javaés e Formoso. 
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O primeiro viajante a anotar a presença destes índios próximos _ao 
Araguaia foi Couto Magalhães, em 1862., sendo que os autores anteriores 
provavelmente não se enganaram em não assinalar sua presença no local (como 
Silva e Souza, cm 1812; Cunha Mattos, em 1824, e Castelnau, em 1844). 

Em 1862, época da viagem de Couto Magalhães. os Canoeiro aparentemente 
teriam estendido seus ataques às vilas de Pilar e Crixas. consideravelmente a oeste 
das freguesias de Água Quente, Amaro Leite e São Félix, onde sua presença fora 
registrada havia 40 anos por diversos viajantes. Os conflitos continuam, 
aumentando a área de conflagração e as bandeiras oficiais. Em 1862 o então 
presidente da Província, General Couto de Magalhães. assinala sua presença: "A 
poucas léguas do lugar em que estou, jazem as ruínas do extinto arraial de· 
Tesouras, cujos habitantes eles mataram e cuias casas assolaram sem a menor 
piedade, entregando a povoação a um incêndio, que tudo devorou, à exceção da 
paredes e muros de pedra, que ainda existem. Além desse, existem as freguesias de 
São Félix, Cocal, Água Quente e Amaro Leite, cujos sertões foram os mais ricos em 
população de gado, reduzidos a cinzas por eles, além de Crixás e a vila de Pilar, que 
foram dizimadas" (Magalhães 195 7, 101 ). O mesmo autor diz ainda que atacaram, 
também, a vila de Santa Rita. 

Rivct (1924, 171) considerava ser mais provável que os índios da baciado rio 
Claro fossem grupos Bororo ou Kaiapo do Sul, que a percorriam na época. Essa 
informação parece correta, dada a distância das outras áreas onde a presença dos 
Avá-Canoeiro foi assinalada nesse período. Parece haver uma tendência, nessa época, 
de chamar grande parte dos grupos hostis de "Canoeiros". 

Além dos contatos hostis, outros, de natureza diversa, foram realizados. Nesse 
período parece haver existido alguma forma de convívio pacífico entre alguns dos 
bandos Avá-Canoeiro e a sociedade regional. Couto de Magalhães encontrou "um 
casalzinho deles" (Canoeiro) na freguesia de Entre Rios, cm dezembro de 1861. 
Visitando a aldeia de Estiva em outubro de 1862, Couto dr Magalhães encontrou 
dois Canoeiro vivendo reunidos junto aos Xercntc e Karaiá e ainda diversas 
mulheres "que se deixaram prender e foram domesticadas" e que viveriam com a 
população regional (195 7, 102-3). O mesmo autor se refere a "tentativas de 
catequese" que teriam sido infrutíferas junto aos Canoeiro. 

Tendo diversos grupos espalhados por uma área tão grande, como a que vai do 
alto Tocantins ao Araguaia, os Canoeiro tiveram experiências de contato muito 
diversas com a população regional. 

Posteriormente à sua chegada nas proximidades do Araguaia, na década de 60 
do século passado, alguns grupos rumarão para as imediações da Ilha do Bananal, 
aonde sua presença ser registrada por Krausc ( 19-W-·H Vol. 69, 225). Segundo o 
etnógrafo alemão, os Canoeiro habitavam o interior da Ilha do Bananal já em 1908, 
sendo temidos pelos navegantes que preferiam acampar na margem esquerda do 
Araguaia, evitando assim o lado da ilha. No interior desta última, à altura do "Furo 
de Pedra", existiria uma aldeia em constante guerra com os Javaé, (Krause epud 
Rivet 1924, 170). Atualmente existe um lugar com esse mesmo nome na parte norte 
da Ilha, próximo à aldeia Karajá de Macaúba. 

Desde a sua instalação no interior e mesmo cm regiões próximas à Ilha do 
Bananal, os Canoeiro entraram em conflito com os lavaé, que, nesta época ( 1860- 
1908), habitavam o interior da ilha e os afluentes do rio Javaés. Iniciadas neste 
período, as relações hostis entre os dois povos perduraram até a captura dos 
Canoeiro, ou Avá-Canoeiro, em 1973. 
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Neste período iniciaram-se as relações, também hostis, entre os Canoeiro e os 
Karajá, habitantes do Araguaia e de seus afluentes. No início do século, as relações 
entre os dois grupos já eram francamente hostis (Kissernberth apud Baldus 19 70, 
71; Krause apud Rivct 1924, 170). Através da história oral Karaiá sabe-se que o 
contato com os Canoeiro limitou-se aos grupos Karaia que habitavam o norte da 
Ilha do Bananal. 

As "hostilidades" entre os grupos Karaiá e Javaé, e os Ava-Canoeiro, 
limitavam- se a encontros inesperados, principalmente durante o verão, quando os 
Ava-Canoeiro se aproximavam das áreas ribeirinhas habitadas pelos Karaiá à 
procura de ovos de quelônios. No restante do ano, as áreas de perambulação dos 
grup(?s não se misturavam. Os Karajá nas margens dos rios e os Ava-Canoeiro nas 
florestas, campinas e outras zonas de terras firme. Nos rápidos encontros, 
disparavam algumas flechas em direção ao grupo inimigo e rapidamente 
procuravam se afastar do local, que passava a ser evitado. Apesar do susto e 
ferimentos causados por flechadas, não havia assaltos a aldeias, retaliações, mortes, 
etc. Conhece-se apenas um caso de perseguição e rapto de um Canoeiro por um 
cacique Karaiã do norte da Ilha. 

3.1.3 Terceira fase (1908 - 1998) 
Ao iniciar-se o século XX, os Canoeiro viviam numa extensa área que ia desde 

os sopés da Serra Dourada até o interior e leste da Ilha do Bananal. 

Como em outros períodos de sua história, sua localização é dada pelos 
conflitos que tiveram com a população que, através de pecuária ou da mineração, 
ocupava as regiões onde habitavam desde o século XVlll ou aonde tinham ido 
buscar refúgio a partir da primeira metade do século passado. 

A partir de 1908, os conflitos envolvendo os Canoeiro não mais atingiram 
regiões meridionais como aquelas assinalados por Couto Magalhães. Ao que parece, 
parte do grupo que se dirigiu ao Araguaia prosseguiu rumo norte até atingir a 
região do atual município de Píum, a leste da Ilha do Bananal. Enquanto se dava 
este movimento em direção norte, completado provavelmente antes de 1940, os 
grupos que ficavam a meio caminho, entre os do leste da ilha e os do-alto Tocantins, 
e que entraram em choque com a população dos atuais municípios de Porangatu, 
Gurupi e Santa Teresa, deixam de ser mencionados a partir de 1940. Não se sabe que 
destino tiveram, se foram mortos ou se teriam se mudado para leste ou oeste. 

Separados, os grupos do Araguaia e do Tocantins passam a ter histórias 
diferenciadas. 

Os grupos do alto Tocantins permaneceram, entre l 940 e 1998, nos municípios 
de Santa Teresa, Cavalcante e Campinaçu. Prosseguiram os conflitos armados com 
fazendeiros e demais ocupantes da região. 

A primeira frente de atração oficial para os Avá-Canoeiro dÕ alto Tocantins 
iniciou seus trabalhos por volta de 1946 com a fundação, pelo CNPl, do Posto 
Canoeiro na Serra das Trombas, na região do rio Canabrava. 

Embora tenha, denunciado perseguições feitas aos índios por membros da 
família Correia em 1946, não se sabe, pela leitura dos relatórios escritos pelos 
responsáveis pelo posto, se foram tomadas providências para evitá-las ou para 
responsabilizar os culpados. Segundo participantes da frente de atração ,os índios 
nessa época teriam suas aldeias na região de: Dueré, Natividade e Peixe. 
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A frente construiu estradas, alegou manter contato visuais com índios, iniciou 
a entrega supostamente bem-sucedida de brindes mas, inexplicavelmente não 
conseguiu estabelecer nenhum contato mais concreto com os Avá-Canoeiro. 

Os serviços dessa primeira frente perduraram até 1950 provavelmente, quando 
foram desativados. 

É surpreendente o pouco resultado conseguido numa época em que expedições 
punitivas ou de extermínio empreendidas pela população regional conheciam 
perfeitamente a localização das suas aldeias. 

De 1946 a 1969, não existe qualquer informação exceto depoimentos vagos 
indicando sua presença em Formoso, Santa Teresa, Campinaçu, Porangatu e Gurupi. 
Em 1969, diversas notícias descrevem-nos como atacando os rebanhos a leste da 
Ilha do Bananal nos municípios de Dueré, Natividade e Peixe (OESP 29.08.1969). 

Os trabalhos de atração só seriam reiniciados em 1969, depois que fazendeiros 
dos municípios de Cavalcante e Niquelândia reclamaram providências à Funai ante o 
abate de gado praticado pelos Avé-Canoeiro. 

Ainda em 1969, fazendeiros do distrito de Colinas trnunicíplo de Cavalcante) 
estiveram na sede do órgão pedindo a intervenção da Furtai para que cessasse o 
ataque dos índios aos rebanhos da região. Segundo os fazendeiros, os índios usavam 
lanças com pontas de ferro e eram chamados de "quilombos" na região. 

Em setembro de 1969, autoridades policiais e a própria Funai receberam 
queixas de fazendeiros de Colinas de que suas fazendas estavam sendo invadidas por 
desconhecidos. Alguns animais teriam sido mortos "de maneira rudimentar e outros 
encontrados com marcas de instrumentos perfurantes, acreditando-se que de lanças" 
(OESP, 25.09.69). A Prefeitura Municipal de Cavalcante tem registradas queixas com 
depoimentos de quatro fazendeiros. No ano seguinte, uma outra notícia dá conta de 
que os proprietários de fazendas no município de Cavalcante, denunciaram às 
autoridades goianas como "invasores de fazendas e ladrões de gado" os "Cara 
Preta". 

Os trabalhos das frentes de atração da funai permaneceram operando durante 
a década de 70, sem conseguir nenhum contato com os índios e cercadas de 
denúncias de corrupção e envolvimento de funcionários na compra e venda irregular 
de terras então ocupadas pelos Avá-Canoeiro 

Foi localizada uma aldeia, nas margens do rio Maranhão, no município de 
Cavalcante, formada por quatro casas de pau-a-pique dispostas em linha semi 
circular. No seu interior foram encontrados fusos. cerâmica, artefatos de couro e as 
flechas com ponta de ferro características do grupo. O antropólogo George Zarur, da 
Divisão de Estudos e Pesquisas da Funai. esteve na região e declarou estar 
convencido da existência de circuitos de contato pacífico dos Avá-Canoeiro com a 
sociedade regional. 

Enquanto a Funai prosseguia sua ineficiente atuação, desde o início dos anos 
70 diversos fazendeiros interessados na ocupação das terras dos índios pagavam ou 
mantinham grupos de jagunços armados para "limpar" a área. Data dessa época o 
abandono das aldeias que o grupo mantinha próximas aos córregos Jacira, 
Descobertas Limeira, Boa Nova e Abaixo. 

Em grande parte devido a esses ataques no final da década de 70, os Avá 
Canoeiro da Mata do Café, se dirigem para leste, cruzando o rio Maranhão e 
buscando refúgio nas serras do município de Cavalcante. Parte do grupo, no 
entanto, permaneceu instalada nas serras de Minaçu, onde fariam contato em 1983. 
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De todos os ataques recebidos, um que se deu por volta de 1966 foi 
especialmente violento. fazendeiros e moradores conseguiram surpreender uma 
aldeia inteira, matando cerca de 15 pessoas, a maioria de seus componentes, e 
dispersando os sobreviventes. Os corpos das vítimas foram postos numa das 
habitações que foi, por sua vez, incendiada. A surpresa parece ter sido tamanha que 
os atacantes chegavam a disparar sobre pessoas imobilizadas que pediam clemência. 
O pai de lawi, que vive hoie no P.l. Avá-Canoeiro, teria sido executado com um tiro 
à queima-roupa, no crânio, quando estava de cócoras protegendo a cabeça com as 
duas mãos, conforme reconstituição dos acontecimentos feita pelos próprios Avá 
Canoeiro. 

A maior parte dos pais, esposos, irmãos e parentes dos que hoje se encontram 
no P.l. Avá-Canoeiro foi morta nesse ataque. t bastante provável que a dispersão 
havida por ocasião do ataque tenha separado indivíduos ou grupos de maneira 
definitiva. 

É muito estranho que na mesma época em que aldeias eram atacadas por 
criminosos na Mata do Café e toda a população regional acompanhava os 
deslocamentos do grupo , nenhuma notícia era veiculada pela frente de atração para 
a delegacia da Funai ou para a imprensa. 

Tão pouco a polícia da região ou os recursos legais à disposição da Funai eram 
mobilizados. Dificilmente poderia-se alegar desconhecimento dos fatos .uma vez que 
os assassinatos de índios constituíam-se em pequenos escândalos regionais, sendo 
comentados à boca-pequena por grande parte da população local até os dias de hoie. 

Os trabalhos da frente de atração da Funai no alto Tocantins prolongaram-se 
inutilmente até os dias de hoje, sem nenhum resultado. Em outubro de 1983 um 
grupo Ava-Canoeiro, remanescente da aldeia da Mata do Café, formado por duas 
mulheres uma menina e um menino resolveram fazer contato com regionais. 

Em abril de 1985, finalmente, o antropólogo André Toral, então chefe da 
Frente de Atração, e o delegado da Ajudãncia de Araguaína, conseguiram a 
interdição daA.I. Avá-Canoeiro,-através da Portaria 1850/E. 

Foi assinado em 198 7, um convênio entre Furnas e Funai, através de seus 
presidentes, para que a primeira custeasse parte da assistência aos índios já 
contatados, como uma forma de indenização pela ocupação do território Avá 
Canoeiro. A Funai, através de Sidney Possuelo, que dirige a Coordenadoria de Índios 
Isolados, incluiu no convênio os custos dos trabalhos objetivando localizar e 
estabelecer contatos com os arredios que ainda perambulam pela área. 

Em 1988, os Avá-Canoeiro que estavam no P.J. Canoanã, remanescentes dos 
grupos do Araguaia já contatados, foram transferidos para o acampamento da 
FAAC, no alto rio Tocantins. A tentativa fracassou ,e, pouco tempo depois, os Avá 
Canoeiro do Araguaia, conforme seu desejo, já haviam retornado para o P.I. 
Canoanã. 

Os Avá-Canoeiro do alto Tocantins encontram-se divididos em dois grupos. 
Um deles, contatado em 1983, vive próximo ao Posto de Atração. O outro grupo, 
arredio, perambula pela A.L Avá-Canoeiro e interflúvio dos rios Preto e Bagagem, 
nas serras próximas ao rio Maranhão. 

O ponto de dispersão desse grupo parece ser o mesmo dos outros arredios e 
contatados do alto Tocantins: a Mata do Café e as serras do municípios de 
Niquelândia, Cavalcante e Minaçu, ao longo do alto rio Tocantins, de onde teriam 
saído no final da década de 70. 
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Grupos do Araguaia (1940-1973): 

Os Ava-Canoeiro do Araguaia, remanescentes dos grupos que vieram do alto 
Tocantins, via Crixás e Pilar ou então por Natividade, Peixe e Gurupi, terminaram 
por se instalar nos atuais municípios tocantinenses de Formoso do Araguaia, 
Cristalãndia, Pium e Dueré. Essa região, a leste da Ilha do Bananal, sofreria uma 
intensificação de seu processo de colonização com a descoberta de cristal de rocha e 
ouro a partir do final da década de 30 e na década de 70 com a instalação da Belém 
Brasília e da ocupação dos campos marginais dos rios Araguaia e Javaés pela 
pecuária. 

De 1940 até a década de 70 pouco se sabe dos . -wá-Canoeiro. exceto que· 
continuaram os conflitos com garimpeiros e fazendeiros. da mesma forma que 
continuou o abate de gado. Os remanescentes das perseguições por se estabelecer 
entre os rios Formoso e Javaés. 

É-provável que, nesse período.adentrassem eventualmente na ilha, nessa altura 
inteiramente ocupada por criadores de gado, em geral de origem maranhense. 

Com os a proictos agropecuários por parte da Sudam. BASA e Polamazõnia, o 
quadro da economia regional modificou-se substancialmente, havendo uma 
dinamização e inserção cada vez maior da economia regional na economia nacional. 

r: 

,-\ área provável de ocupação do grupo de 1940 até a época de atração, 1973, 
terminaria por restringir-se, a partir da década de iO, as terras de algumas fazendas 
dos municípios de formoso do Araguaia, Cristalândia e Dueré e às localizadas 
próximas aos rios Formoso e Javaés. 

As primeiras tentativas de se estabelecer contato com esse grupo no nosso 
século aconteceram por volta de 1940, quando o lnspo D. Sebastião Tomaz .da 
Prelazia de Conceição do Araguaia ,fez uma tentativa frustrada de aproximação 
pacífica com os Avá-Canceiro da Ilha do Bananal, tendo estes lhe atirado algumas 
flechas. reafirmando seu desejo de se manterem bolados. As tentativas de se 
estabelecer contato com o grupo do Araguaia só seriam retomadas 30 anos depois 
pela Funai. 

A frente de atração da Funai para estes índios iniciou seus trabalhos em 1970, 
mas somente a partir de 1973, com a nomeação de .vpocna Mcirelles, foi tomada a 
decisão de se resolver rapidamente o "problema" criado pela permanência dos Avá 
Canoeiro nas fazendas da região. 

Havia uma pressão concreta, por parte da opinião pública, do governo 
(especificamente do Minter), da imprensa que deslocou correspondentes para a área, 
e dos donos das fazendas locais para que se estabelecesse o contato com os Avá 
Canoeiro no menor prazo de tempo possível, solucionando-se rapidamente o caso. A 
situação do grupo, ademais, enxovalhava a reputação da Funai e da política 
governamental para a ocupação da Amazônia, n •. 1 medida e:m que: se tornava 
notória, graças às denúncias saídas na imprensa, a existência de um grupo indígena 
encurralado e sistematicamente perseguido por f azcndeiros estabelecidos na região 
através do incentivo oficial. 

Em novembro de 1973, o enviado especial do ior nal O Estado de S.Paulo, 
Mário Chimanovith, anotou uma série de depoimentos da população regional de 
Dcrilândia, pequeno povoado com menos de cem pessoas, fundado por pecuaristas 
cm 1963, junto à futura fazenda Lago Bonito. Segundo informações recebidas, ali já 
haviam sido descobertos rastros e restos de antigos acampamentos. Segundo a 
notícia, a pequena população de Dorilândia vivia num clima de tensão, motivado 

r 

r 

r 
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- 
pela vizinhança dos Ava-Canoeiro, apesar de não se registrar nenhum conflito onde 
as vitimas tenham sido brancos. No armazém do comerciante mineiro Joaquim 
Rodrigues, "autoridade máxima da vila", Apoena encontrou uma flecha Avá 
Canoeiro com ponta de metal. lndagando pelo sertanista quanto à origem da 
mesma, o comerciante eximiu-se de qualquer responsabilidade respondendo que a 
flecha era um presente de Pio, o gerente da Fazenda Lago Bonito: "Os Cara-Preta 
tinham matado duas vacas do Dorival Roriz e estavam preparando a carne no pasto 
quando os vaqueiros chegaram de surpresa. Foi uma correria danada.os índios 
fugiram abandonando tudo. Foram recolhidos quase 90 flechas, muitos arcos e mais 
de uma dúzia de redes de dormir. O Pio, depois.me deu a flecha de presente ( ... )". 
Apesar do comerciante afirmar que na ocasião, em outubro de 1972, não houve luta 
entre índios e vaqueiros, a sua história foi considerada estranha, levando-se em 
conta o valor que as flechas têm para os Avá-Canoeiro (OESP, 14.11.73). Os Ava 
Canoeiro teriam roubado, anteriormente, três burros de carga de um vaqueiro de 
Dorilândia. 

Como resultado da perseguição que lhes era movida pelos fazendeiros da 
região, que chegaram, inclusive, a se utilizar de cães de caça para acuar os índios, a 
técnica do "namoro" na atração seria substituída pela tentativa de se estabelecer 
"contato à primeira vista" (OESP, 30.10.73). 

Finalmente, cm dezembro de 1973, os expedicionários da Funai auxiliados por 
batedores Xavante conseguem surpreender e capturar os Avá-Canoeiro, na Mata 
Azul, localizada nos limites das fazendas Lago Bonito e Canuanà. 

Em 1978, na aldeia Javaé, de: Canoanã, ainda corriam diversos boatos sobre o 
que havia realmente acontecido no momento do contato. Algumas versões afirmam 
que, ao invadir o acampamento dos - Avá-Canoeiro e ao serem recebidos com 
flechadas, os Xavante teriam respondido com tiros. 

Esses boatos dão conta que uma menina, ou um rapaz, segundo outra versão, 
teria morrido cm conseqüência dos ferimentos recebidos. 

Outras versões correntes em Canoanã dizem que os homens do pequeno grupo 
Avá-Canoeiro só pararam de disparar flechas e oferecer resistência quando viram as 
mulheres e crianças dominadas pelos atacantes mais numerosos. Nesse momento, 
teriam deposto seus arcos e flechas. As fotografias tiradas na Fazenda Canoanã 
mostram, de fato, marcas de equimoses no rosto de uma mulher.o que contribui 
para o fortalecimento da hipótese de Juta corporal no momento do contato. 

Depois de contatados, os índios deixaram seu acampamento na Mata Azul e se 
dirigiram.junto com a equipe de atração, para a sede na fazenda, localizada a 15km 
do local. Posteriormente foram levados para o posto indígena e aldeia Javaé de 
Canoanã, no Parque Indígena do Araguaia. Parte do grupo, no· entanto, teria 
conseguido escapar. A preocupação de Apoena depois desse contato seria a de 
recolher o restante do pequeno grupo de 12 índios" (OESP, 13.12.73).- 

Apesar do contato, todo um passado de perseguições e mortes não poderia ser 
esquecido: "Os Avá-Canoeiro , contudo, entristecem-se e mostram-se assustados 
ante a presença de um outro branco que deles se aproxima, reconhecendo, talvez, no 
homem o mesmo agressor que até bem pouco tempo o perseguiu com violência" 
(OESP, 13.12.73). 

Apesar do grupo já contatado, as dúvidas sobre os que permaneciam na mata - 
ainda arredios - eram decisivas para manter o êxito da expedição em suspense. A 
transferência do grupo, decidida quatro dias apenas depois do contato, seria 
realizada dentro de duas semanas. Aparentemente o pessoal da Funai e a direção da 
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fazenda-esperavam apenas a conclusão dos serviços de atração e o fim da cobertura 
jornalística para transferir os Ava-Canoeiro para longe da Fazenda Canoanã. -A 
atração, no entanto, havia chegado num impasse, pois não se conseguiria entrar em 
contato com o grupo que ficara na Mata Azul, nem os já contatados pareciam 
dispostos a guiar os expedicionários até seus companheiros. Empreendiam, todas as 
noites, longas caminhadas levando grande quantidade de mantimentos e 
retornavam pela manhã à sede da fazenda onde estavam provisoriamente 
instalados. 

r: 
r: 
r: 

Estas incursões noturnas levaram Apoena Meir ellcs a certificar-se da existência 
de um grupo arredio na região e que estaria sendo alimentado pelos contatos (OESP, 
19.12.73). 

r- Posteriormente, anunciou-se que o grupo contatado não seria transferido para 
uma "reserva definitiva", permanecendo nas instalações da fazenda até que fossem 
terminados os trabalhos de atração. Depois que o grupo arredio fosse contatado 
poder-se-ia pensar na escolha de uma reserva. "O presidente da Funai, General 
lsmarth de Araújo, tomou esta decisão após receber um relatório do antropólogo 
Roque de Barros Laranja, que faz estudos sobre o grupo, informando que os índios 
mantêm contatos com o restante do grupo ainda isolado". A mesma notícia estima 
em 14 o número de índios ainda arredios (OESP, 28.0Q. 74). 

A presença dos Ava-Canoeiro na sede da fazenda. no entanto, era uma espécie 
de "acusação viva" das violências cometidas contra este grupo por funcionários da 
fazenda, o que se evidenciava pelas marcas de balas em seus corpos. (OESP, 
13.12.-73). 

r: 
r: 
r: 
r> 

,- 

Não houve nenhuma manifestação da Funai a respeito se reservar a área da 
floresta Mata Azul, zona de perambulação do grupo nas últimas décadas, nem sobre 
a interdição ou definição de qualquer outra área destinada aos arredios ou aos já 
contatados. Poucos d.ias depois do contato a expedição de contato foi desmobilizada. 

No primeiro semestre de 1974 os Avá-Canoeiro já contatados foram 
transferidos para o P.l. Canoanã. Não se sabe, até hoje. qual o destino dos demais 
componentes do grupo. Não foram montadas outras expedições de contato para os 
Avá-Canoeiro do Araguaia. Carente de recursos. os funcionários da Funai 
responsáveis pelos Ava-Canoeiro reunidos no P.I. Canoanã assistiram, impotentes, à 
morte de três dos oito índios contatados por gripes e outras moléstias ainda em 
1974. 

r- 

r> 

r: 
r: Foram abandonados também todos os projetos de se reunir a população Avá 

Canoeiro do Araguaia num posto indígena a eles dcsti nado e de se definir uma área 
para poderem explorar e viver. 

Apoena Meirelles afirmou posteriormente a André Torai que todo o grupo 
existente na Mata Azul havia sido trazido para a fazenda (Meirelles, informação 
pessoal em 1985}. 

Os Avá-Canoeiro do Araguaia que permaneceram arredios continuam se 
deslocando na região. As notícias mais recentes localizam-nos no interior da Ilha do 
Bananal, na Mata do Mamão, na sua parte norte. 

Em 1980, informações que circulavam por Santa Tcrczinha, no Mato Grosso, 
davam conta que os Karajá, ou os regionais, haviam descoberto aproximadamente 
dez corpos de índios, presumivelmente Ava-Canoeiro. mortos por fazendeiros na 
ponta norte da ilha. Os índios teriam buscado rcf ugio numa pequena mata, na 
época das chuvas, quando foram encontrados e mortos a tiros. O boato teria sido 
transmitido, posteriormente, por um radiograma do chefe do P.1. Macaúba à direção 
da Funai de Brasília. 

r: 

r: 
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Em fevereiro de 1998, André Tora! recolheu na aldeia Boto Velho, a mais 
nortista das aldeias Javaê e próxima à parte norte da llha do Bananal, inúmeras 
informações que dão conta da passagem de Ava-Canoeiros arredios na região. São as 
seguintes as informações recolhidas: 

Na cabeceira do Lago Randitoró (Orenioky, em Javaé) o fazendeiro Adontino, 
de Gurupi, teria encontrado uma cabana. Na beira do mesmo Lago Randitoró, um 
vaqueiro teria encontrado dez a 15 cacirnbas utilizadas pelos arredios para beber 
água na estação seca. Foram, também, vistos rastros de dez a 1 S pessoas descalças 
nas cabeceiras do Lago Jatobá (Xiriorõ, em Javaé) em 1994. Nas proximidades do 
Lago Wariwari um outro vaqueiro teria visto, recentemente e mais de uma vez, 
"movimento" de gente andando na mata. Um retíreiro no lago de Pataca, ou no 
Mururé, também teria visto, recentemente, uma fileira de gente andando no varjão. 

De qualquer forma o que fica demonstrado, de forma clara , é a possibilidade 
concreta da existência de outros grupos Avá-Canoeiro na parte norte da ilha. A 
existência desses arredios e a inexistência de iniciativas oficiais de encontrá-los 
deixa-os expostos à ação de criminosos, sem que a FW1ai ou a sociedade nacional 
tomem conhecimento. 

3.2 HISTÓRICO DO TERIUTÓRIO 

Sua localização atual é praticamente a mesma do início do século XX: nas 
cercanias e no interior da Ilha do Bananal e nas serras ao longo da bacia do alto rio 
Tocantins (também chamado Maranhão) e do rio Paranã. 

Até 1850 aproximadamente todos os grupos Avá-Canoeiro encontravam-se na 
região do alto rio Tocantins, que pode ser descrito como seu centro de dispersão. A 
partir de 1850 alguns grupos do alto Tocantins dirigem-se para oeste até atingirem 
as imediações do rio Araguaia. A partir daí os grupos do Araguaia e do Tocantin 
foram progressivamente se. afastando. Desde 1860, é provável que os dois grupos ja 
tenham perdido o contato entre si. 

Os grupos que, a partir do alto Tocantins, dirigiram-se para oeste, atingiram 
as imediações do rio Araguaia provavelmente por volta de 1850. Tomaram então 
rumo norte, em direção à Ilha do Bananal, atingindo-a provavelmente por volta de 
1880. Em 1908,sua presença no interior da ilha era bem conhecida e eram 
registrados choques contínuos dos "Canoeiros" com os Karajá e Javaé. Também no 
início do século grupos Karajá que viviam próximos à ponta norte da ilha 
mantinham contatos hostis com os "Canoeiros", o que demonstra que esse últimos 
já haviam cruzado toda a ilha no sentido longitudinal ainda antes do término da 
primeira década do nosso século. Até a data do contato de um dos grupos do 
Araguaia, em 1973, sua presença foi registrada nos municípios tocantinenses de 
Formoso do Araguaia, Dueré, Gurupi, Porto Nacional, Pium e Cristalãndia, todos à 
leste e no interior da ilha do Bananal. 

O grupo contatado em 1973 percorria, na ocasião, uma extensa área entre os 
rios Formoso e Javaés. Era um grupo que praticava intenso e incessante 
nomadismo, estendendo-se por quase toda porção oriental da Ilha do Bananal, bem 
como pela região a leste. Após o contato, foram transferidos para a aldeia Javaé e 
Posto Indígena Canoanã, no interior do Parque Indígena do Araguaia, município de 
Formoso do Araguaia (TO). Em 1988 foram transferidos para a área interditada 
Ava-Canoeiro, no município de Minaçu e Cavalcante, no alto rio Tocantins (GO). A 
experiência de reunião dos grupos não deu certo.e pouco tempo depois o grupo do 
Araguaia já havia retornado ao P.I. Canoanã. 

- 
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- 
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As informações relativas aos grupos Avá-Canoeiro ainda arredios no interior 
da Ilha do Bananal assinalam sua presença na sua parte centro-norte, 
principalmente nas cabeceiras Mata do Mamão, nas terras do Parque Nacional do 
Araguaia, do lhama. 

Grupos do Tocantins permaneceram na região dos formadores do alto rio 
Tocantins praticamente nos mesmos locais onde sua presença era registrada desde os 
primeiros anos do século XIX : nas serras próximas aos rios Maranhão, Paranã e 
Cana Brava. A partir de 1940 tem uma área de perambulação compreendida num 
triângulo formado pelas cidades de Santa Tercza, Niquelãndia e Cavalcante. Nesta 
região tinham algumas poucas aldeias na Mata do Café (uma floresta irregular que 
se estenderia desde Santa Teresa, onde atualmente passa a Belém-Brasília, até. as 
margens do Tocantins (ou Maranhão no seu a1to curso), bem como no distrito de 
Colinas, município de Cavalcante. 

No início dos anos 70, os ataques que sofreram por parte de regionais 
obrigaram-nos a abandonar as aldeias que mantinham próximas aos córregos 
Jacira, Descoberta, Boa Nova e Abaixo, todas na Mata do Café. Fugindo dos ataques, 
dirigem-se para leste, cruzando o rio Maranhão no final da década passada e 
refugiram-se nas serras do município de Cavalcante. 

O grupo que fez contato com os regionais em 1983 é remanescente desses 
originários da Mata do Café . 

Outros grupos Avá-Canoeiro permaneceram sem contato até os dias de hoje, 
nas serras próximas ao rio Maranhão, nos municípios de Mínaçu e Cavalcante. 
Podem ser sobreviventes daqueles da Mata do Café, ou ainda serem originários do 
distrito de Colinas ou do município de Niquelândia. 

Os quatro Avá-Canoeiro que fizeram o contato em 1983 foram reunidos em 
um dos locais que habitaram nos últimos anos, próximos à foz do Córrego do 
Macaco junto ao rio Maranhão. Em 198 7 foram transferidos para alguns 
quilômetros rio Maranhão abaixo, na sua margem esquerda (no município de 
Minaçu) entre a barra dos córregos Baixão e João Florêncio (localizados na margem 
oposta). 

r: 

r: 
r: 
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r 
r- 3.3 SITUAÇÃO ATUAL DA TERRA 

r": 

Os Avá-Canoeiro do Araguaia, já contatados, encontram-se vivendo no Posto 
Indígena Canoanã, localizado nas margens do rio Javaés, na Ilha do Bananal, 
sudeste do Estado de Tocantins. O P.I. Canoanã fica no interior do Parque Indígena 
do Araguaia. O PIA tem uma área de aproximadamente 1.395.000 hectares. Sua 
planta de delimitação de 1984 estabeleceu os limites pelos quais será feita sua 
demarcação física, prevista para agosto de 1998 pela Diretoria de Assuntos 
Fundiários da Funai. 

r: Os Avá-Canoeiro ainda sem contato permanente encontram-se vivendo no 
norte da Ilha do Bananal, nas áreas do PIA e do Parque Nacional do Araguaia 
(Ibarna- Ministério do Meio Ambiente). São os seguintes os decretos presidenciais e 
portarias do presidente da Funai relativos à Ilha do Bananal: 

r 
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- Decretos p_residenciais relativos à Ilha do Bananal 
Número data objeto - 
47.570 

71.879 
84.844 

01.03.73 
24.06.80 

Cria PNA. Sua área compreendia a totalidade 
da llha do Bananal 
Reduz a área do PNA para o terço norte da 
ilha, limitado pelo paralelo 10"5 O', num total 
de aproximadamente 460.000 ha. 
Cria PIA. Sua área compreendia os dois terços 
restantes da ilha, ao sul do PNA. 
Retifica Decreto 68.8 73 
Redefine limites PNA e PIA. Inclui a aldeia 
Karaiá de Macaúba e exclui aldeia Javaé dê 
Boto Velho da área do PV\. 

- 
31.12.59 

68.873 05.07.71 

69.263 22.09.71 

Portaria do _p_residente da Funai relativa à Ilha do Bananal 

1.875/E 1985 Interdita aproximadamente 145 .080ha. do 
PNA E.ara os Javaé do Boto Velho. 

Não existe, portanto, nenhuma área específica para os Avá-Canoelro do 
Araguaia. Logo após a captura do grupo que vivia entre os rios Formoso e Araguaia, 
cm 1973 eles foram transferidos para o P.1. Canoanã. O território em que o grupo 
vivia, que incluí as terras da Agropastoril Canuanã S.A., de propriedade do grupo 
Bradesco, não foi, conseqüentemente, reconhecido pela funai. Esse procedimento, 
irregular, alienou esse território que poderia ser descrito como tradicional, à época. 

- - 
- 

Em 1991 a Funai criou o Grup_o de Trabalho Intcrinstitucional (GTI), que 
reúne órgãos federais, estaduais e organizações não-governamentais para promover 
a desocupação do Parque Indígena do Araguaia, totalmente ocupado -por retireiros e 
pequenos criadores. Dos cerca de 900 ocupantes e invasores do Parque Indígena do 
Araguaia, restam ainda cerca de 208, na sua parte reunidos na parte sul da Ilha do 
Bananal. O Parque Nacional do Araguaia, ligado ao Ibama, que ocupa, 
aproximadamente, o terço norte da Ilha do Bananal.continua ocupado por um 
número indeterminado de invasores, na sua maioria pequenos criadores ou 
retireiros a serviço de grandes fazendeiros de municípios tocantinenses a leste da Ilha 
do Bananal. Essas ocupações na parte norte da ilha são especialmente preocupantes, 
pois ali estariam refugiados os Avá-Canoeiro ainda arredios. A situação fundiária do 
PlA e do PNA, território tradicional Karajá e Javaé, já foi examinada nos itens 3.2.5: 
e 3.3. da Parte 1 do Diagnóstico Ambiental do Estudo de Impacto Ambiental Javaé. 

Os Avá-Canoeiro do Tocantins tiveram o início da regularização das terras que 
ocupavam cm 1985 através da Portaria nv. 1850/e, de 08.04.85, assinada pelo 
então presidente da Funaí, Nelson Marabuto Domingues, que interditou, para fins 
de atração, uma área de 38.000 hectares localizada nos municípios de Cavalcante e 
Minaçu (GO). A portaria destinava-se a preservar as áreas de perambulação dos 
Avá-Canoeíro ainda arredios e preservar a área então ocupada pelo grupo que fez o 
contato em 1983. Vale a pena ressaltar que a área selecionada representava a área 
ocupada pelo grupo referido e que correspondia à sua zona de refúgio nas décadas 
de 70 e início de 80. Ressalte-se, ainda, que foi a primeira área destinada aos Avá 
Canoeiro cm toda sua história. Posteriormente, através da Portaria Ministerial n=. 
598, de 02.10.96, publicada no Diário Oficial da União de 04.10.96, e.assinada pelo. 
então ministro do Justiça Nelson A. Jobim, a área, doravante denominada Terra 
Indígena Ava-Canoeiro, é declarada como de posse permanente dos índios, A Funai, 
segundo a mesma portaria, deverá promover sua demarcação administrativa para 
posterior homologação pelo presidente da República. Essa nova portaria retifica a 

- 
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.localização da área, situada nos municípios de Colinas e Minaçu (GO). A área 
encontra-se, no entanto, invadida por um grande número de ocupantes, que 
esperam a indenização para se retirarem. 

3.4 POPUIAÇÃO 

A população atual do grupo está dividida entre os que já mantêm contato 
permanente com a população brasileira e os que ainda encontram-se sem contato 
permanente com a sociedade nacional. 

·Contatados: 

Sem contato: 

15 

Total : 

25 (estimativa) 

40 

r: 
,-.. 
,,-. 

1 (• 

Esse total encontra-se assim dividido: 

3.4.1 Avá-Canoeiro já Contatados 
Os A vá-Canoeiro já contatados estão assim divididos: 

3.4.1.1 Grupo do Araguaia 
Nº Nome Idade aproximada Sexo 
1 Tutau 65 M 
2 Tatxia 65 F 
3 Makakira Kaokama 40 F 
4 Agademi 30 M 
5 Txiele 20 F 
6 Davi 22 M 
7 Sirlene menos de 15 F 
8 Diogo menos de 15 M 
9 Brena menos de 15 F 
3.4.1.2 Grupo do Tocantins: 
Nº Nome Idade aproximada Sexo 
10 Mátxa 55 F 
11 Nakwátxa 55 r 
12 Tui e 26 F 
13 Iawi 30 M 
14 Trumak menos de 15 M 
15 · Putitxawa menos de 15 F 

3.4.2 Avá-Canoeíro sem Contato com a Funai 
3.4.2.1 Grupo do alto Tocantins 

r 
r 
r 
0 

r-. 

Aproximadamente dez pessoas (estimativa). 

r: 
r: 
r 
r- 

3.4.2.2 Grupo do Araguaia : 

Aproximadamente 15 pessoas (estimativa). 

A estimativa total de população dos Avá-Canociro sem contato com a Funai é 
de 25 pessoas, divididas entre os grupos arredios do Araguaia e Tocantins. 
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3.4.3 

- 
Histórico da População Avá-Canoeíro 

A estimativa mais antiga de sua população é de 1.824, quando os "guerreiros" 
da tribo foram calculados em 300 (Mattos, 1875:19). lsso daria um total ao redor 
de mil pessoas, o que parece ser exagerado. 

Alguns autores já disseram que o grupo nunca foi numeroso. Como sua 
presença, no entanto, era registrada em diversas áreas de Goiás e Tocantins, 
conseqüência de sua contínua movimentação e agressividade, sua população foi 
constantemente superestimada. 

O grupo que se deslocou para o Araguaia conseguiu preservar sua população, 
apesar dos conflitos com a população regional e com os Karajá -e Javaé da parte 
norte da Ilha do Bananal, que inclusive chegaram a aprisionar um· Canoeiro no 
início do século (Kissenberth 1912, 44 apud Baldus 19?0, 70- 1 }. A partir dos anos 60 
a ocupação da região por fazendas de criação de gado fez com que sua zona de 
perambulação fosse reduzida. Passaram a sofrer sangrentos ataques de fazendeiros, 
e muitas pessoas morreram em função dos ataques e da piora de suas condições de 
vida de uma maneira geral. 

Os grupos do Tocantins experimentaram processo semelhante. Com a 
ocupação de suas terras em meados dos anos 50 e 60 deste século passaram a ser 
caçados pela população regional vizinha. Aldeias inteiras foram eliminadas e os 
grupos sofreram enorme perda populacional. Divididos em bandos com acentuado 
nomadismo continuaram a ser perseguidos pela população local, em represália pela 
morte de animais ou pelo desejo de se apossarem das terras em que viviam. 

De uma maneira geral, a população Avá-Canoeiro como um todo, que 
provavelmente nunca ultrapassou 300 pessoas, sofreu a maior queda no seu 
número entre 1960 e 1970, quando foi encurralada pelo processo de ocupação dos 
estados de Goiás e Tocantins. 

-· - 
- 

- 

- 

Se o pequeno número atual de remanescentes, no entanto, vai conseguir 
sobreviver como um grupo indígena e como uma pequena comunidade, autônoma 
em termos de intercâmbio social e cultural.é um problema ainda sem resposta. 
Historicamente, os bandos Avá-Canoeiro conseguiram sobreviver isoladamente 
mesmo com contingente populacionl menor. Os mais jovens, no entanto, ressentem 
se muito do isolamento da região onde vivem atualmente, seja no Araguaia, seja no 
Tocantins. 

- - 
Uma medida urgente para reforçar seu contingente populacional é a Funai 

tentar contatar os ainda arredios, para reuni-los, futuramente, junto aos demais na 
área Indígena Avá-Canoeiro. São também necessárias medidas destinadas a 
melhorar as condições de vida no alto Tocantins, seriamente 'ameaçadas pela 
construção e operação da UHE Serra da Mesa, pelas invasões na área Indígena e, 
principalmente, pela precariedade da assistência oferecida pela Furtai, especialmente 
na Area de saúde. 

Os arredios do Araguaia: pelas notícias de imprensa qu( acompanhou a 
captura do grupo do Araguaia em 1973 sabe-se que, do grupo que-estava na Mata 
Azul, apenas oito pessoas aceitaram o contato (JB, 25.01.74). O restante permanece 
arredio. O grupo que aceitou o contato era formado por três homens adultos, 
Tutau, Tutxi e Agapi, três mulheres adultas, dois meninos (na épocà), Agademi e 
Putxikao, e uma menina, Makakira Kaokama, 

' --1 

- ·- 
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- Agademi, Agapi e uma das mulheres não aparecem nas fotos tiradas pelos 
jornalistas no momento do contato. É de se supor que somente mais tarde tenham 
se juntado ao grupo, tendo permanecido, nesse ínterim, com o grupo arredio. 

O total dos não-contatados varia segundo as agências jornalísticas que 
mandaram correspondentes ao local em 19i5: seriam sete (JB, 25.01. 74 e OESP, 
13.12.73) ou 14 (OESP, 28.06.74}.. Yagom, Tutxi, Emwatum e Agapi morreram seis 
meses após serem contatados por Apoena Meireles, chefe da equipe da Funai. - 

r: 
,- 

r: 

4 MODO DE VIDA E USO DOS RECURSOS NATURAIS 

r 

O modo de vida Avá-Canoeiro parece marcado por uma série de adaptações à 
vida nômade e a condições de existência extremamente adversas. Ao contrário do 
que se poderia supor, o regime de intenso nomadismo é uma contingência histórica 
que atingiu os grupos Avá-Canoeiro em épocas diversas e com resultados também 
diferentes. Nada indica que sela um grupo com uma cultura plenamente adaptada a 
esse regime. Ao contrário, tudo leva a crer que se trate de grupo com formas de 
subsistência, como agricultura combinada com caça, coleta e abates, que indicam 
um nomadismo sazonal, muito distante do regime de contínuos· deslocamentos a 
que vem sido forçado nos últimos 100 anos. 

Os grupos do alto Tocantins, forçados a deslocamentos contínuos há pelo 
menos quatro décadas, suspendem a prática de atividades como agricultura e 
cerâmica, reiniciando-as quando se lhes oferecem condições. Já os descendentes dos 
grupos que saíram cm direção ao Araguaia por volta de 1840-60 não cultivam 
nenhuma espécie vegetal, vivendo exclusivamente de caça, coleta e da pilhagem das 
roças e rebanhos regionais. 

Atividades não compatíveis com a vida nômade foram esquecidas. Numa 
análise de sua cultura material, constata-se que os grupos· do Araguaia, ao 
contrário daqueles do Tocantins, não mais praticam, além da agricultura, a 
cerâmica, a música com flautas, fabrico de cachimbos e o tabagismo. A conclusão 
que se tira ao se comparar a cultura material dos dois grupos é que os grupos Avá 
Canoeiro há mais tempo em deslocamento contínuo, como os do Araguaia, 
perderam e/ou deixaram temporariamente de fazer uma série de itens de sua 
cultura material. Ao passo de que os que permaneceram no alto Tocantins, e só 
recentemente foram forçados a adotar deslocamentos mais intensos, guardaram 
uma série de conhecimentos e atividades. Pode-se dizer, dessa forma, que 
onomadismo adotado foi e é aculturativo, ímplicando numa simplificação de sua 
cultura material. 

r, 

r: 

r: 

r: 
r: 

r: Deve-se destacar, no entanto, a facilidade adaptativa que essa cultura 
permitiu-lhes passar, no século XIX, de índios de canoas para um ambiente de 
serras, com agricultura e nomadismo sazonal. Depois, alguns bandos aparecem 
como exclusivamente caçadores e coletores. numa zona de transição de cerrados 
para floresta amazônica.corno é a Ilha do Bananal, enquanto outros combinam 
agricultura, roubos e abates para se manterem vivos. Contcrnporanearnente, alguns 
grupos conseguem sobreviver quase que exclusivamente de pilhagens de roças, 
abates combinados com caça e coleta insignificantes. 

A sua capacidade de refazer suas vidas, adaptando-se a diferentes ecossistemas 
e contextos que habitam é muito grande. Permitiu-lhes sobreviver em ambientes 
muito diferentes, como as serras do alto rio Tocantins e a Ilha do Bananal. 

r: 

r: 
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Sua "cultura material" restringe-se a algumas poucas dezenas de itens, dos 
quais os únicos que não possuem função eminentemente prática são os 
instrumentos musicais e cachimbos. A pintura corporal e a plumária praticamente 
desapareceram. 

Os Ava-Canoeiro, por outro lado, incorporaram uma série de elementos de 
origem brasileira à sua cultura material, principalmente alimentos e artigos de 
metal. Provavelmente essa incorporação se deu antes de sua introdução em 
território goiano e de caracterizarem-se corno grupo isolado. Depois de retirarem-se 
do convívio com a sociedade co)onial,a aquisição de tais produtos passou a ser 
problemática. Recorriam com freqüência a roubos, assaltos e mesmo pilhagens até o 
século passado. Atualmente limitam-se a furtos ou aproveitamento dos restos de 
produtos de metal que a população abandona, como carcaças de carro, latas e 
outros produtos de metal que encontram em depósitos de lixo na periferia de 
cidades, fazendas e povoações etc. 

É tradicional,nesse grupo, a utilização de instrumentos e ferramentas de metal. 
Desenvolveram técnicas de trabalhar o metal a frio, dando-lhe a forma apropriada 
para a função a que se destina. Assim, feixes velhos de molas de carros abandonados 
transformam-se em lâminas de facões rústicos, tambores de gasolina em pontas de 
flechas, pregos de cerca em furadores, anzóis etc. Suas flechas com ponta de metal 
talvez seiam o mais característico produto da manufatura Avá-Canoeiro, conhecidas 
e registradas por diversos autores desde o início do século XIX. 

Outros artefatos de sua cultura material revelam a proximidade de artigos da 
cultura regional. O abate de gado e de eqüinos era tão freqüente que deu origem a 
toda uma série de artigos feitos de couro, chifre, cascos e crinas, cordas velhas, 
pedaços de tecido, sal (que encontram em rnangedouras nos pastos), fios de náilon, 
sacos, instrumentos e produtos agrícolas que encontram em abrigos dos regionais 
nas roças. 

Por sua estreita ligação com todos esses produtos e pela importância da criação 
e das roças regionais nas sua alimentação chega-se a duvidar que os deslocamentos 
Avá-Canoeiro tenham como objetivo isolá-los da população regional. Parece mais 
provável, ao contrário, que seu objetivo fosse encontrar uma região onde pudessem 
manter uma posição intermediária em relação à sociedade nacional: nem totalmente 
isolados, nem totalmente próximos. Seu habitat, num passado recente, deveria 
coadunar essas duas premissas aparentemente contraditórias: perto dos brancos 
para disporem de seus recursos, mas com uma ocupação rarefeita de maneira que 
pudessem encontrar refúgio em caso de perseguição. A região ideal, sob a ótica Avá 
Canoeiro, finalmente, deveria, também, oferecer-lhes permanentemente caça e 
coleta. 

- 
- 

'.._/ 

5 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E TERRITÓRIO 
Como estratégia de sobrevivência.os Avá-Canoeiro vivem em pequenos grupos 

com alta mobilidade,que se deslocam sobre grandes extensões de territórios do 
Centro-Oeste brasileiro, nos estados de Tocantins e Goiás. Nesse sentido, não se 
distinguem de outros grupos tupi, como os Guaiá do Maranhão e outros, forçados 
por contingências históricas a um eterno deslocamento. 

.... 
- 
·- 
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Os grupos Ava-Canoeiro oscilam entre dois tipos de regimes de subsistência. 
Nenhum dos dois pressupõem, no entanto, independência e isolamento total dos 
recursos da sociedade regional. O primeiro aponta para um isolamento maior, 
combinado com certo grau de fixação a uma região bem definida. O segundo grupo 
pressupõe rigoroso nomadismo e maior dependência dos recursos da população 
regional, de suas roças e rebanhos. 

O primeiro tipo de regime de subsistência era praticado na área do alto rio 
Tocantins, em épocas anteriores à década de 70, quando foram deslocados das férteis 
matas da região. Existem numerosos depoimentos que apontam para a existência de 
boas roças de milho, posteriormente aproveitadas pela população chegante. 
Praticavam a agricultura em terras de mata alta combinadas com a caça e a coleta. 
Alternavam, portanto, expedições de caça e coleta com as tarefas impostas por uma 
atividade agrícola regular. 

O grupo do Araguaia, ao contrário dos grupos do Tocantins, abandonam por 
completo a atividade agrícola, adotando um intenso nomadismo, com abates 
constantes de gado e eqüinos. Depois do contato.em 1973, os Avá-Canoeiro 
instalados no P.I. Canoanã não desenvolvem nenhuma atividade agrícola. Ao 
contrário, quando a fome apertava era comum, até o final da década de 80, os Avá 
Canoeiro mais velhos voltarem às suas práticas costumeiras, abatendo gado das 
fazendas vizinhas, em que pese as reclamações dos proprietários e dos funcionários 
da Funai, que temem pela sua segurança. 

O grupo do alto Tocantins tem uma atitude diferente em relação às atividades 
agrícolas: o local onde foram instalados logo após o contato,em 1983, no Córrego 
do Macaco, foi escolhido por eles mesmos em grande parte por ser local de antigos 
roçados, como provam os muitos claros preexistentes nas matas, antes da 
derrubada promovidas pelo funcionários da Funai. De maneira independente, 
fizeram também grandes derrubadas numa ravina a uns 800 metros do Posto, 
separados das roças da Funai, dedicadas ao plantio de milho, arroz e feijão. Embora 
de maneira irregular, cumpriam todas as tarefas do calendário agrícola . 

Concluindo, a atividade dos Avá-Canoeiro de Minaçu em relação aos trabalhos 
agrícolas parece ser um grupo forçado a praticá-los em escala reduzida ou mesmo 
de forma intermitente por condições históricas adversas. Contando apenas com um 
homem e três mulheres como força de trabalho, os resultados que obtêm, no 
entanto, deixam a desejar e fazem com que muitas vezes recorram ao pessoal da 
Funai para ajudá-los em trabalhos que exigem mais braços. 

Já a atitude do grupo do Araguaia em relação aos trabalhos agrícolas parece 
ser a de pessoas de tal modo adaptados à vida nômade que jamais, em toda sua 
existência em isolamento, praticaram qualquer tipo de plantio. Descendentes dos 
que saíram há mais de um século da região do alto Tocantins, eles são 
provavelmente a quinta ou sexta geração de homens e mulheres a viverem em 
intensa movimentação, não praticando atividades como a agricultura e cerâmica, 
incompatíveis com o tipo de nomadismo exercido. 

O abate de animais, embora se intensifique quando os grupos se encontram em 
contínua movimentação, nem por isso cessa quando essa movimentação diminui o 
suficiente para o estabelecimento de pequenos roçados. O minúsculo grupo formado 
por três mulheres e um rapaz, não obstante sua fragilidade frente aos numerosos 
moradores da região do alto Tocantins, até pouco tempo antes do contato perseguia 
a criação regional, dando cabo de numerosos porcos e galinhas e pilhando diversas 
roças ao longo do tempo do peculiar coexistência com a população regional. O 
grupo do Araguaia, imediatamente após o contato.em 1973, quando tinham 
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"franquia" aos rebanhos da fazenda Canuanã S.A., abatiam e comiam um boi a cada 
três dias (OESP, 24.01.74), o que certamente era uma média anormal favorecida 
pela excepcionalidade do contato recente. 

Depois do contato, via de regra, não contam mais com a clandestinidade que 
lhes permitia o abate de animais e a pilhagem de roças. Atentos à sua proximidade, 
os proprietários, agora, estão prontos a atribuir-lhes responsabilidades no caso de 
qualquer desaparecimento de animais ou produtos da roça. O contato, portanto, 
limita as possibilidades de conseguirem alimentos subtraindo-os de seus vizinhos. 

Existe, também, o temor de que voltem à sua vida independente, que se traduz 
nas admoestações dos funcionários da Funai para que não voltem ao isolamento de 
suas longas expedições por serras e matas. Insistem com os índios para que não 
abandonem o posto, o que certamente contribuiria para sua desativação e, segundo 
a ótica de funcionários da Funai, sugeriria sua pusilanimidade no cumprimento da 
tarefa de fixar os índios, definitivamente, junto a um posto. 

A permanência junto ao posto impossibilita os índios de conseguirem 
aí.mentação conforme faziam no passado, o que os coloca na dependência dos 
funcionários governamentais. Do ponto de vista Avá-Canoeiro.parece haver, 
conseqüentemente, uma expectativa dara de serem alimentados por esses 
fur • cionários, que procuram impedir que consigam sua alimentação da maneira 
tradicional. A lógica do pensamento dos Avá-Canoeiro recém contatados parece ser: 
"se vocês (funcionários da Funai) procuram nos impedir de procurarmos nossa 
alimentação, tal como vínhamos fazendo, então cuidem para que não passemos 
fome". 

- 
- 
- 
-· 

- 
Por outro lado, as iniciativas dos funcionários da Funai de não alimentá-los e 

de instar para que mantivessem suas roças e para que caçassem por conta própria 
não eram entendidas, pelos Avá-Canoeiro, como forma de dar-lhes mais autonomia 
e respeitar suas particularidades e alimentação. Eram, antes, entendidas como 
mesquinhez, que não raro geravam ressentimento. · 

Viver junto com Avá-Canoeiro significa, para os funcionários da Funai, 
destinar-lhes o papel de "índios", numa comunidade à parte. Para os índios, que 
taJvez vejam com mais realismo sua fragilidade frente à sociedade brasileira, viver 
ao lado dos brancos significa viver contando com seus recursos e adotando muitos 
de seus hábitos. 

- 

- - 
Tendo sua subsistência baseada na caça, coleta e abate da criação regional, os 

Avá-Canoeiro do Araguaia, depois de sua captura,em 1973, passaram a sofrer 
penúria alimentar regular. Sua sedentarização impedia a prática da caça e coleta tal 
como faziam. A perda da clandestinidade, também dificultava os abates dos 
rebanhos regionais. O regime de subsistência dos Avá-Canoeiro de Canoanã, 
portanto, se dividia em dois períodos: o da falta de comida, quando fixados no 
posto, e os períodos de fartura, mais raros, que aconteciam após as caçadas,quando 
tinham carne e produtos de origem vegetal. Obtinham esses últimos através das 
trocas de carne de caça com produtos agrícolas dos Javaé. 

Passados 25 anos após o contato,os Avá-Canoeiro do Araguaia continuam não 
adaptados a um estilo de vida sedentário e totalmente dependentes do pessoal da 
Funai para a obtenção de produtos de origem agrícola e da carne,que antes con 
conseguiam por conta própria. 

- 
- .•.. 
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6 ECOSSISTEMAS EXPLORADOS 

r: 
r: 

Os Avá-Canoeiro do Araguaia, grupos arredios e com contato permanente com 
a sociedade nacional, vivem no interior da Ilha do Bananal, uma depressão no Brasil 
Central que possui ampla rede de drenagem formada por rios de médio a grande 
portes, riachos, nascentes, ipucas e vários lagos. 

Os solos são geralmente ácidos, de baixa fertilidade natural. Na parte oriental 
mais elevada da Ilha do Bananal, que corresponderia ao território Javaé, onde vivem 
os Avá-Canoeiro já contatados e arredios, ocorrem, também solos profundos, com 
vegetação típica de floresta e cerrado. A vegetação se compõe de cerrados, cerradão, 
mata seca e inundada, extensos campos inundados e vegetação de encostas secas e 
de bancos de areia (Ministério da Agricultura/ lBDF 1981, 2 7}. 

A Ilha do Bananal pode ser descrita, em termos ambientais, corno uma área de 
transição entre a província do cerrado e o domínio amazônico. Para um grupo 
indígena, como os Ava-Canoeiro do Araguaia, que pode ser descrito como caçadores 
e coletores, a área é excepcionalmente propícia, uma vez que lhes oferece os recursos 
de caça e coleta, como o ref úgio natural de que necessitam para escapar de seus 
perseguidores regionais e grupos indígenas, como os Karaiá e Javaé, hostis até um 
passado recente. Zonas de floresta, corno a Mata do Mamão. na parte norte da ilha, 
e os campos cerrados abundantes na região oferecem-lhes a proteína animal e as 
espécies vegetais que compõem a base de sua alimentação. 

.---- 

7 RELAÇÃO DO GRUPO COM A SOCIEDADE 
NACIONAL 

(' 

Os Avá-Canoeiro do Araguaia, desde o início do século, encontram-se vivendo 
nas imediações da Ilha do Bananal, território historicamente ocupado pelos Karaiá e 
Javaé, O escasso relacionamento dos nove Avá-Canoeiro do Araguaia com a 
população e a economia regional dos municípios a leste da llha do Bananal devem 
ser estudados à luz das relações da sociedade regional com as sociedades Javaé, entre 
a qual vivem os Ava-Canoeiro e Karaiá. Os projetos governamentais e não 
governamentais para a região por outro lado Já foram descritos no itens "Relação 
com a sociedade nacional" constante dos capítulos destinados aos Javaé e aos Karajá 

Embora, como já foi dito, não sejam objeto principal desse EIA, os Avá 
Canoeiro do Tocantins recebem o impacto da Hidrelétrica da Serra da Mesa, 
atualmente em fase de operação e operada por Furnas Centrais Elétricas SA., 
subsidiária da Eletrobrás. A hidrelétrica é vizinha e contígua à T.I,. Ava-Canoeiro. 
Furnas, através de um convênio celebrado com a Funai, e aprovado pelo Congresso 
Nacional através do Decreto Legislativo nº. 103 de 1996 (publicado no Diário Oficial 
da União de 25.10.96),deverá creditar mensalmente o equivalente a 2% do valor a 
ser distribuído título de "royalties" aos municípios inundados pelo reservatório da 
hidrelétrica. Os recursos serão administrados pela Funai, com a interveniência do 
Ministério Público federal, até que a comunidade indígena seia considerada em 
condições de administrar diretamente estes recursos. Todos os concessionários da 
utilização da hidrelétrica, os atuais e os que vierem a sucedê-los, ficam obrigados a 
manter e cumprir integralmente os convênios e termos de cooperação celebrados 
entre Furnas e Funai. Além da área inundada de parte da terra indígena, esta ainda é 
cortada por estradas, linhas de alta tensão e outras obras da Hidrelétrica Serra da 
Mesa. 

r 

Í' 

r: 

r: 
r: 
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8 CONDIÇÕES DE VIDA - 
8.1 HISTÓRICO DE ASSISTÊNCIA AO GRUPO 

Durante os séculos XVlll e XIX,a presença de indivíduos Avá-Canoeiro isolados 
é registrada em diversos aldeamentos governamentais.corno Mossãmedes 
(Alencastre: 1864, 287), Jamumbu ou São José do Araguaia ou São Joaquim 
(Souza Spínola in Almeida, 1980 anexo; Cunha Mattos s/d 26, 35 7) e Santana do 
rio da Velha (Saint-Hilaire 1975, 143). Foram provavelmente capturados ou 
contatados isoladamente. 

A rigor nunca houve um grupo Avá-Canoeiro, propriamente dito, aldeado ou 
recebendo assistência. Esses indivíduos isolados . mesclaram-se ao restante da 
população indígena dos · aldeamentos ou extinguiram-se naturalmente. 
Permanecendo arredios, os grupos Ava-Canoeiro rechaçaram qualquer 
aproximação com aqueles que pretendiam "civilizá-los", atitude constante desde o 
século XVIII até os dias de hoie. 

Entre os grupos indígenas que viviam em Goiás os Avá-Canociro destacam-se 
como historicamente hostilizados e hostis a índios e brancos. A violência do 
relacionamento entre essas sociedades nunca permitiu o estabelecimento de 
assistência regular. 

- 

8.2 ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS DO ARI\GUAIA - 
Apesar das diferenças culturais e da relação tradicionalmente hostil entre os 

Avá-Canoeiro e os Javaé. os contatados em )973 vivem há 25 anos no P.1. Canoanã, 
voltado ao atendimento da população Javaé. Um único funcionário braçal da Frente 
de Atração, João Batista Cruz Araújo, descendente dos Tuxá da Bahia, permaneceu 
como encarregado de prestar "assistência" aos Avá-Canoeiro. O único recurso 
destinado especificamente a esses Avá-Canoeiro, de 1973 até 1988,foi o referente ao 
pagamento do salário desse funcionário. Atualmente, mesmo esse reduzido 
atendimento foi cortado. Os Avá-Canoeiro do Araguaia não recebem. atualmente, 
nenhum atendimento específico. 

Estabelecidos no amplo arruamento de casa paralelas ao rio que compõe a 
aldeia e PJ. Canoanã, os Avá-Canoeiro receberam uma casa próxima ao posto, 
construída pela F unai no setor 'branco" da aldeia. 

Ali permaneceram expostos à visitação de posseiros do interior da ilha, 
ansiosos para verem os lendários "cara-preta", turistas, caravaneiros. antropólogos e 
demais visitantes do P.I. Os Avá-Canoeiro habitaram, por alguns meses do segundo 
semestre de 1979, uma casa em ruínas que ficava nas margens do Tio Javaés, 20km 
a montante do P.J. Canoanã. Ao que tudo indica, os Avá-Canoeiro não se adaptaram 
bem ao local e retornaram, antes do final do ano, para perto do posto. 

Posteriormente, em 1988, os Avá-Canoeiro do Araguaia foram reunidos aos 
seus parentes do Tocantins. A transferência, no entanto, não foi. bem sucedida e 
pouco tempo depois voltaram ao P.l. Canoanã. 

- 
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8.3 SAÚDE-E EDUCAÇÃO 

r: - 

r- 

8~4 

Nunca houve qualquer programa de saúde ou de educação voltados 
especificamente aos Avá-Canoeiro no P .1. Canoanã. Essa falta de cuidados causou a 
morte de quatro dos capturados em 1973, pouco tempo depois de sua chegada ao 
P.I. Canoanã, vítimas de moléstias contra quais não dispunham de defesas 
orgânicas. 

As crianças Avá-Canoeiro assistiam às aulas na escola do posto, voltada 
exclusivamente à alfabetização bilíngüe Javaé-Português, o que lhe trazia muitas 
dificuldades, uma vez que sua língua é completamente diferente do Javaé. Isso 
talvez explique o fato de que as crianças Avá-Canoeiro praticamente não 
freqüentaram, nem freqüentam, a escola do P.I. Canoanã. Todos os Avá-Canoeiro, 
atualmente, são analfabetos. Os mais jovens conseguem, a muito custo, desenhar o 
próprio nome. 

A descrição da infra-estrutura da Funai no P.I. Canoanã pode ser encontrada 
no capítulo que trata do povo Javaé. O P.I. Canoanã encontra-se jurisdicionado à 
Administração Regional da Funai de Gurupi (TO). 

ALIMENTAÇÃO E SUBSISTÊNCIA 

r: 

r: 

r=: 

r> 

r: 

r: 

r 
r: 

Como já foi visto, a fixação dos grupos Avá-Canoeiro trouxe problemas 
graves à sua subsistência. Sua alimentação, quando isolados, era baseada na caça, 
coleta e abate da criação regional através de um regime de intenso nomadismo. 
Depois do contato e de sua fixação junto ao.posto passam a sofrer fome crônica, 
dependendo dos funcionários da Funai para conseguirem o alimento que antes 
conseguiam por conta própria. Jamais se dedicaram, de forma independente, às 
atividades agrícolas, dependendo das iniciativas dos funcionários da Funai. Em anos 
recentes.os mais velhos, Tutau e Tatxia, passaram a receber aposentadorias do 
Funrural, o que atenuou sua penúria ·alimentar. 

A inexistência de perspectivas de subsistência revela-se no destino de Putxikao 
Butiguara, o mais jovem dos Avá-Canoeiro contatados cm 1973. Não conseguindo 
nenhuma atividade de sustento na aldeia Canoanã. Putxikao passou a viver em 
Formoso do Araguaia, "amigado" com uma regional com a qual teria tido uma 
filhinha. Trabalhava como braçal em variadas atividades, como pedreiro, em 
plantações de arroz etc. Por volta de 1994, ao aplicar veneno em uma plantação 
sofreu grave intoxicação. - Seu corpo inchou desmesuradamente; posteriormente 
desinchou, mas o seu estado de saúde permaneceu muito grave. Foi transferido às 
pressas para Goiânia, onde morreu. Seu destino, igual ao de muitos trabalhadores 
rurais brasileiros, mostrou a impossibilidade dos jovens Avá-Canoeiro em viverem 
na sua própria comunidade, preservando suas tradições e, nesse caso, sua vida. 

Já o grupo do alto Tocantins, no P.I. Ava-Canoeiro, enfrenta problemas 
semelhantes. Também não conseguem prover sua alimentação por conta própria, 
uma vez que no grupo existe apenas um homem, três mulheres (duas com mais de 
50 anos) e duas crianças. O convênio com Furnas e assistência dos funcionários da 
Funai, por outro lado, garantem-lhes a alimentação essencial. Ao contrário do 
grupo do Araguaia, no entanto não passam fome regularmente. 

C5IUD0S 00 MEJO A.''TitOP!CO - COMUNIDADES 1:>:DIGEõlv\S 299 



8.5 PERSPECTIVAS 

Além do problema de alimentação, os grupos já contatados enfrentam o 
problema maior que é o de conseguir parceiros para sua continuidade física e social. 
Os pequenos grupos Ava-Canoeiro que foram atraídos no século passado 
desapareceram através da miscigenação com a população regional ou outros grupos 
indígenas, ou em função de doenças. 

Os Avá-Canoeiro contatados nos anos recentes enfrentam os mesmos 
problemas. Makakira Kaokama, do grupo do Araguaia, teve dois filhos com um 
Javaê, que.no entanto, limitou-se à paternidade biológica, não colaborando na 
criação nem na educação dos filhos. Posteriormente casou-se com um descendente 
dos Tuxá, de nome Gildo, parente do funcionário da Funai encarregado de cuidar 
deles, com o qual teve mais três filhos. Txiele, filha do primeiro casamento de 
Makakira, casou-se com um Karaiá, de nome Kuriawá, e hoje mora na aldeia Javaé 
de Boto Velho. Os filhos dos Avá-Canoeiro capturados em 1973 têm um domínio 
passivo da língua, isto é, compreendem mas não falam o idioma de seus pais. Seus 
netos, como os filhos de Txiele, já não falam mais a língua de seus avós. 

Os Avá-Canoeiro do Tocantins enfrentam os mesmos problemas. Por enquanto 
o casal formado por lawi e Tuie não enfrenta esse problema: tiveram dois filhos.e a 
continuidade do grupo, por ora, não se encontra ameaçada. Essas duas crianças, 
quando chegarem à idade adulta, enfrentarão, no entanto, o mesmo problema de 
seus parentes do Araguaia, tendo que procurar uniões com regionais ou com outros 
grupos indígenas. 

A solução que pareceria mais óbvia para garantir a continuidade dos grupos 
do Araguaia e do Tocantins, a saber uni-los em uma só comunidade, parece cada vez 
mais distante. Separados há mais de um século, os Avá-Canoeiro do Tocantins e do 
Araguaia desenvolveram diferenças culturais consideráveis, além de diferenças 
lingüísticas que também devem ser levadas em consideração. A união dos grupos, 
promovida pela Funai em 1988, fracassou devido à falta de recursos e ao isolamento 
do P.I. Avá-Canoeiro em comparação à movimentada aldeia de Canoanã onde 
viviam anteriormente. O alto Tocantins, ademais, não oferece aos Avá-Canoeiro 
mais velhos, como Tutau, a mesma qualidade de caça que a Ilha do Bananal. 

A manutenção das frentes de atração no alto Tocantins e o início dos trabalhos 
de atração do Araguaia, prevendo-se wna futura reunião dos já contatados com os 
que serão contatados, parece ser uma medida importantíssima para a garantia da 
continuidade da etnia. 
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CAPÍTULO VII - TAPIRAPÉ 



CAPÍTULO VI TAP IRA.PÉ 
r 
r: 1 NOME 
r> 

r: 

Os Tapirapé se constituem em um dos povos indígenas mais conhecidos e 
estudados pela literatura antropológica nacional, com importantes incursões pela 
etnografia norte-americana. Em termos lingüístícos.são classificados como povo 
indígena tupi, pertencentes ao subconjunto IV da família lingüística tupi-guarani, 
em conformidade com a classificação de Rodrigues, A. (1985), onde também se 
inscrevem os Parakanã. os Asurini do Tocantins, os Suruí do Pará, os Tembé, estes 
no Estado do Pará, os Guajaiara, no Maranhão, e os Avá-Canoeiro, localizados entre 
os estados de Goiás e Tocantins. 

Ainda de acordo com a bibliografia (v. Wagley & Galvão, 1948, Schapiro, 
1968, Baldus, 1970; Wagley, 1988; Torai, 1994 e 1996), o nome que dá origem a 
este povo indígena deriva. sem dúvida, da indicação terminológica tupi-guarani 
dada ao próprio rio onde foram estes tupi encontrados e que numa tradução literal 
significa "caminho das antas" [tapira = anta, pé :: caminho), após terem-se 
refugiado de ataques Kayapó, quando habitavam as matas, no Estado do Pará. A 
relação desses tupi, numa medida espacío-ternporal. remete-nos a uma sua possível 
aproximação mais significativa com outros povos tupi da Amazônia, 
particularmente com aqueles residentes entre os rios Tocantins e Xingu, a sudeste do 
Estado do Pará, num caso mais específico, com os Parakanã e também com os 
Asurini do Tocantins e os Suruí do Pará, como poder-se-á verificar no item sobre 
organização social. 

É de se notar ainda que a língua Tapirapé aproxima-se bastante das línguas 
Parakanã, Asurini do Tocantins e Asurini do Xingu, "por seu sistema de cinco 
vogais", cf. menciona Leite, Y. (apud Wagley, oc.:25). E, como é de se supor, não são 
poucas as palavras que se pode dizer são pronunciadas e a ter significado similar 
entre esses povos. Uma delas, no entanto, denota uma particularidade mais 
significativa que pode contribuir para um melhor entendimento acerca da ocupação 
mesma e da distribuição desses povos tupi, como também quanto à relação 
socioespacial jê/tupi nesta região (v. Croquis 1, a seguirn. 

Assim é que. à guisa de exemplo. tem-se que o termo para designar branco, 
não a cor branca mas o povo ocidental, por ambos os povos indígenas, Tapirapé e 
Parakanã, é praticamente o mesmo, "tori" para o primeiro, "teria" para os 
Parakanã. E, até onde nos revelam os estudos lingüísticos e etnográficos, trata-se de 
uma denominação bastante restrita a alguns poucos povos indígenas.tais como os 
dois acima mencionados e os Suruí do Pará (cf. Pirivarí, índia Suruí casada com 
Parakanã e residente no aldeamento Paranatin, 1992, i.p.), do lado dos povos Tupi, e 
pelos Karajá e Javaé, do lado dos povos de língua jê. De todo modo, trata-se de um 
termo relacionado a alguns dos povos existentes entre os rios Tocantins e Araguaia. 
Mas não cabe aqui estender essa abordagem acerca da questão lingüística além 
dessas breves observações. 
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Figura 8.1 - CROQUIS I 

Tribos do Brasil Central 

(extraído de Wagley, 1988:51) 
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Baldus, H. (1970), o primeiro etnólogo a estudar os Tapirapé, entre 1935 e 
194 7, reserva em. sua extensa monografia sobre estes tupi não menos do que lS 
páginas para explicar "o nome e a procedência da tribo". donde. se pode destacar 
uma "provável", como diz o autor, identificação dos Tapirapé com os então 
denominados "Pirapés" e com os "Caatingas", pela expedição de Bento Maciel 
Parente, capitão-mor das terras do Pará e Maranhão, entre os anos de. 1621 e 1626. 
Tal disposição do autor cm considerar minúcias sobre o histórico desse povo 
indígena, revela algumas controvérsias nas fontes históricas qL:.c, embora 
importantes para a compreensão dos movimentos sociocspacials dos Tapirapé, 
ernface-do contexto intcrétnico existente na época, podem hoie ser consideradas mais 
substanciosas se se tomar em conta o contato dos Parakanã e dos Asurini do Xingu, 
ao início da década de 7. Lembre-se, ademais, que os Asurini do Tocantins e os Suruf 
do Pará foram contatados na primeira metade. da década de 50 (1953), cf. Laraía 
(1967:30ssJ,e formavam com os Parakanã uma mesma nação tupi (v. Magalhães 
~ 982, 1984, 1994; Andrade, 1991). Além disso, os Parakanã sempre me revelaram 
que. os_ Tapirapé são seus conhecidos há tempos. mantendo consideráveis 
semelhanças em suas formas de organização social, o que. tem sido revelado pelos 
mais antigos e repassado esse conhecimento, está claro. através da história oral, mas 
também através de contatos entre os mais jovens via reuniões e encontros 
promovidos pela Antaparna (Associação de Povos Tupi J ou pelo CMI. 
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Os Tapirapé estão atualmente localizados em duas terras indígenas distintas, 

ambas situadas no Estado de Mato Grosso, sendo a primeira denominada Terra 
Indígena Tapirapé/Kar~já, nas margens do rio Tapirapé, entre os municípios de 
Santa Tcrezinha e Luciara, junto à confluência dos Rios· Araguaia e Tapirapé, num 
perímetro aproximado de 109 ,66 km, perf azendo um total de 66.166ha., de. acordo 
com Furtai. Nestas terras habita também o povo indígena Karajá em dois outros 
aldeamentos, Ttxalá. e Tvterná. 

O aldeamento Tapirapé. aqui situado é de construção recente, denominado 
Mayterytawa (mãetery = serra, o que está junto ~1 serra; tawa = casa, aldeia - 
aldeia da serra, em referência à serra existente junto a este aldeamento, cf. 
informação de campo}, tendo esse grupo se transferido do aldeamento anterior, 
denominado Tawyao, há não mais de dois anos. ~1uytcrytawa encontra-se a 
aproximadamente um quilômetro da foz do rio Tapirapé. A distância entre 
Mayterytawa e Tawyao, não excede mais de um ou no máximo dois quilômetros, 
e esta última ainda é habitada por algumas famílias t seis ou sete) "tapijaras", como 
eles próprios definem, ou seja, famílias constituídas por homens Karaiã e mulheres 
Tapirapé. 
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Figura 8.2 - Mapa 

Terra Indígena Tapirapé/Karajá 
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A segunda terra indígena Tapirapé, denominada Urubu Branco e que não me foi 
possível conhecer, está localizada entre os municípios de Santa Terezinha, Confresa e 
Porto Alegre do Norte, possui um perímetro de 178km., perfazendo um total de 
15 7 .OOOhá, e é habitada por parte dos Tapirapé que resgataram, após anos de luta, 
um território que lhes é historicamente caro e onde se encontra um dos primeiros 
aldeamentos desses tupi, Tampi'tawa (aldeia da anta), datado do início do presente 
século, e abandonada em 194 7. Além desse aldeamento e num período anterior a 
1900, cf. Wagley (oc.:54), os Tapirapé habitavam cm outros quatro aldeamentos 
distintos: Anapatawa (abandonada em 1905 ), Chichutawa {abandonada em 1939), 
Moutawa (abandonada em 1908), Mankutawa (abandonada em 1930/32). Em 
1950,. os Tapirapé fundaram a então denominada, Aldeia Nova, conhecida depois 
como Tawyao (v. Croquis li, a seguir). 

De acordo com Torai (1994), a distância entre essas duas Terras Indígenas é de 
aproximadamente 81Km. em linha reta. Por outro lado, a distância do aldeamento 
Mayterytawa, terra indígena Tapirapé/Karaiá a Santa Terezínha é de 
aproximadamente 35 Krn., ao passo que a de Urubu Branco a essa mesma localidade 
é cerca 180Km, de acordo com informações de funcionários da Administração 
Regional da Funai, em São félix do Araguaia. 
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Figura 8.3 - CROQUIS II 

Território Tapirapé 

(extraido de Wagley, 1988:56) 
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De todo modo, é preciso que se registre uma vez mais, que o processo de 
relação social entre os Tapirapé e segmentos da sociedade regional não se constituiu, 
ou mesmo se constitui, no que possa ser entendido como harmonioso. Como bem 
afirma Torai (1994, 199b} não foram poucas as tentativas, por grandes 
proprietários de terras locais e por companhias imobiliárias paulistas etc., de 
fazerem recrudescer os Tapirapé no processo demarcatório quer da terra indígena 
Tapirapé/Karaiá, quer da terra indígena Urubu Branco. E entre ambas as terras 
indígenas Tapirapé persistem ainda hoje três fazendas (tratarei desta questão mais 
adiante). 

r: 

r: 

3 POPUIAÇÃO 

r· 

A população Tapirapé existente nas duas terras indf genas acima mencionadas 
soma um total de 430 pessoas, das quais 329 (166 homens e 163 mulheres) se 
encontram no aldeamento Mayterytawa, o qual possui não mais de 31 casas 
dispostas num grande quadrilátero, além da takana. a casa dos homens, ao centro. 

A população que se encontra na Terra Indígena Urubu Branco, por sua vez, 
soma um total 101 pessoas, sendo 44 homens e 57 mulheres, cf. Funai (ADR 
Araguaia}. dados estes referentes ao mês de julho;97. Torai (1996) informa que a 
população de Urubu Branco era de "quase noventa pessoas" no ano de 1994. 

De acordo com waglcy (oc.:54), em períodos anteriores, os Tapirapé chegaram 
a somar mais de mil pessoas e "pouco antes de 1900, havia cinco aldeias Tapirapé e) 
cada uma tinha uma população de 200 a 300 pessoas."; isto nos dá uma certa 
dimensão da dcpopulação sofrida por esses tupi num período inferior a 100 anos. 
\.'VagJey (oc.:60) menciona ainda que quando de sua chegada aos Tapirapé eles 
somavam 187 pessoas, ao passo que Baldus (oc.:73) contabilizara, cm 1935, um 
tota] de 130 indivíduos. Em sua volta aos Tapirapé, no ano de 1953, Wagley 
encontra 51 Tapirapé "vivendo em cinco casas, dispostas cm círculo, ao redor da 
takana, a casa dos homens". Quatro anos mais tarde, em 1957, Wagley retornando 
aos Tapirapé para uma breve visita contabiliza 55 pessoas em Tawyao, e oito anos 
depois, em 19ó5, apresenta um total de 79 indivíduos. Na década de 70, (197'.2.), "as 
Irmãzinhas de Jesus disseram que havia mais de 100; e, cm 1976, o governo 
brasileiro afirmou em relatório que havia 136 Tapirapé ", cf. Wagley (oc.:64/67). 

r: 

r: 

4 
/ 

HISTORICO DO CONTATO r: 

r: 

"Hoie, os índios Tapirapé habitam uma única aldeia, situada na boca do rio 
Tapirapé, no local onde este desemboca no Araguaia, ao norte do estado de Mato 
Grosso. Mais precisamente, sua aldeia localiza-se ao norte, a 11 ° de latitude e entre 
50° e 51 º de longitude. Seu habitat é marginal à bacia amazônica, uma vez que o rio 
Araguaia desemboca ao norte no Tocantins, que, por sua vez, desagua à altura do 
delta do poderoso Amazonas .... Hoje, contam pouco mais de 200 habitantes, - 
remanescentes de cerca de 1.500 índios Tapirapé que habitavam cinco aldeias, cm 
1900. 

r· 

r O território da tribo, em 1900, e antes dessa data, estendia-se para oeste do rio 
Araguaia e norte do rio Tapirapé. Era uma imensa área inexplorada em 1900, e 
ainda hoje pouco conhecida dos brasileiros .... ", cf. Wagley (1988:49). 

O texto acima, que introduz o segundo capítulo intitulado "Dizimação e 
Sobrevivência" do livro de Waglcy, dá bem a dimensão de como uma sociedade 
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indígena pode reverter um quadro que inicialmente possa parecer desanimador, em 
termos populacionais. O mesmo se tem no livro de Vidal (1978) "Morte e Vida de 
uma Sociedade Indígena", ao elaborar uma extensa monografia, além de analisar o 
processo de contato vivido pelos Kayapó-Xikrin do Cateté, possivelmente um dos 
grupos kayapó que guerrearam com os tupi do norte, dentre os quais os próprios 
Tapirapé. 

As fontes históricas indicam a presença de índios tupi na região dos rios 
Araguaia e Tapirapé há bastante tempo, e informes os mais variados datam pelo 
menos do século XVII, quando, cf. Baldus (oc.: 20/21), foram encontrados por uma 
bandeira paulista em 1613. De outro modo, é interessante observar que o rio 
Tapirapé, um dos alvos para a implantação da Hidrovia Araguaia - Tocantins, não é 
o único com essa denominação apresentado pela cartografia brasileira. Um outro rio 
Tapirapé é encontrado como tributário do rio Itacaiúnas, por sua vez afluente do 
Tocantins, nas proximidades da cidade de Marabá, ·no Estado do Pará. Isto, na 
verdade, não teria significado maior visto que rios homônimos aparecem com certa 
freqüência nessas cartas. Todavia, este caso reveste-se de interesse ante a informação 
de que os Tapirapé teriam se deslocado da região ao norte de Conceição do Araguaia, 
em meados do século passado, região esta acima -aludida, como se poderá observar 
adiante, e de estar o tributário do ltacaiúnas junto às terras dos Kayapó-Xikrin. 

Adernais, note-se que, durante o período das pesquisas de Baldus e também 
durante os trabalhos de VVaglcy, tinha-se como povo tupi conhecido, ainda que não 
contatado oficialmente, os chamados "Mudjetíre", designação Kayapó dada aos 
Suruí do Pará e os Asurini do Tocantins; contatados em 1953, cf. visto. 

Os Parakanã, habitantes nesta mesma região, residiam mais para o sul, nas 
proximidades da antiga Alcobaça, hoje Tucuruí, e mais propriamente nas 
proximidades do rio Pacaiá de Portel. Embora se tenha conhecimento desta etnia 
desde a primeira década deste século, quando expulsaram os Arara do rio Pacaiá, em 
1910, os Parakanã só vieram a ser contatados a partir do anos 70, em face da 
implantação da Transamazõnica (v. Magalhães, 1982). Quanto aos Asurini do 
Xingu, tem-se notícias desde o século passado, com as expedições de Coudrcau, por 
exemplo, ainda que seu contato com a Funai tenha-se dado igualmente a partir dos 
anos setenta, quando também foram contatados os Araweté (v . .Muller. 199 3/ 
Viveiros de Castro, 1986, respectivamente). 

Na verdade, os povos tupi acima mencionados, como também os Tapirapé, 
além de outros como os Amanayé, os Anambé, os Ternbé, os Gu~jajara e outros 
tantos, contatados ou não, se constituem no produto atual de urna grande nação 
tupi, que teria se dispersado por uma série de razões, desde cisões internas a 
conflitos com povos inimigos (kayapó, por exemplo), presença de intrusos 
colonizadores, etc.. e são hoje prováveis herdeiros de uma província cultural cupi 
Guarani, no dizer de Viveiros de Castro (1986). Esse possível cisma tupi, em acordo 
aos dados por mim coletados junto aos Parakanã, ter-se-ia dado também na 
segunda metade do século passado, cf. Magalhães (1994:88), o que de certa forma 
corrobora com os informes obtidos por Baldus anteriormente, ante os Tapirapé. 

Como se pode verificar pela bibliografia, é bem provável que com essa 
dispersão ante os Tapirapé tenham buscado refúgio, face as investidas kayapó sobre 
alguns povos tupi, a partir da segunda metade do século passado, em terras mais ao 
sul, quando então chegaram a alcançar a Ilha do Bananal, onde travaram contatos 
com os Karaiá e os Javaé, tendo sido expulsos dali por esses últimos. De fato, estes 
contatos já haviam sido relatados no século XVIII por viaiantes e funcionários de 
governo, havendo controvérsias quanto a um mesmo aldeamento abrigar os índios 
Tapirapé e Javaé, o que parece não ter sido verdadeiro, se se considerar a carta do 
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alferes - José Pinto da Fonseca, datada de agosto de 1775 e publicada em 1920, de 
acordo com Baldus (oc.: 36/3 7). - 

Controvérsias à parte sobre essa moradia conjunta ou não, mas considerando 
a presença inimiga Kayapó e Karaiá/Javaé, de um lado, e de colonizadores, de outro, 
os Tapirapé chegam ao século XIX divididos em dois bandos, sendo que um se 
encontrava ainda em terras paraenses na fronteira com Mato Grosso, enquanto que 
o outro grupo situava-se mais ao sul, ocupando a parte setentrional da Ilha do 
Bananal, cf. Baldus ( oc.: 3 i), até serem expulsos pelos Java é. Sobre este episódio é 
interessante observar as declarações de Lipkind, etnólogo norte-americano a Baldus, 
sobre uma sua passagem pela Ilha do Bananal entre 1938/39 - "Antigamente havia: 
Tapirapé morando com os Javaé, isto é, no interior da ilha do Bananal. Ao 
incendiarem um capinai, queimaram a aldeia destes últimos que, então, os 
afugentaram. Os Tapirapé atravessaram o Araguaia um pouco ao norte de Mato 
Verde, portanto, não muito longe da foz do rio Tapirapé. Isso aconteceu há cerca de 
70 ou 100 anos", (oc.iôô). Com os Karajá, entretanto, até hoje mantêm contatos 
mais amiudados, face inclusive residirem num mesmo território e representados, 
como mencionado acima, pela constituição de famílias entre si. 

De acordo com wagley (1988), a tradição Tapirapé desvela que a sua intrusão 
no atual território em que vivem data do início do século, migrantes do norte e do 
leste, subindo rios e igarapés, na tentativa de fuga dos Kayapó e dos Karajá, estes 
últimos localizados a oeste. Baldus (oc.:25) afirma que - ";\ hipótese acêrca desta 
procedência apóia-se, ainda, nas declarações que me fizeram os próprios Tapirapé. 
Dizem que moravam, antigamente, ao norte de Conceição (do Araguaia, n.m.) e 
mais perto do Araguaia do que hoje (refere-se aos dados de campo coletados entre 
1935 e 1947, n.m.j, mas que vieram pouco a pouco, mais para o sul, por medo dos 
Kayapó, e mais para o oeste, por medo dos Karajá. 

Os conflitos entre os Tapirapé e os Kayapó e mesmo os Karaiá deixaram 
seqüelas bastante graves a estes tupi, mormente no que respeita a sua de população. 
Todavia, isso acabou por fazer que em momentos outros os Tapirapé passassem a 
conviver ora ainda de forma conflituosa, ora de forma mais harmônica com os 
Karajá e J avaé. Como afirma Baldus (oc, :3 7), corroborando Cunha Matos, "pode-se 
dizer que os Tapirapé estiveram 'ocasionalmente· na !lha do Bananal, isto é, que 
certos grupos de sua tribo estiveram passageiramente lá, e, provavelmente há mais 
de 100 anos. A existência de "tipos tapirapé cn t rc os J avaé pode ser explicada, 
também, pelas numerosas mulheres Tapirapé 'importadas' pelos Karajá". 

Como afirma Wagley (oc.:60), os Tapirapé mantiveram contatos esporádicos 
com segmentos da população regional até 1939, quando ainda residiam ou tinham 
por referência maior o aldeamento Tampi'tawa, situado hoje no interior das terras 
Tapirapé de Urubu Branco. Entre 1947 e 1950. parte dos Tapirapé passou 
efetivamente a se radicar junto ao Posto do SPI, na foz do rio Tapirapé, local na 
verdade por onde já transitavam desde há tempos. xessc mesmo local, em 1950, 
construíram um novo aldeamento. Wagley, por sua vez, encontrou os Tapirapé em 
1939, residindo em dois aldeamentos distintos - Chichutawa e Tampi'tawa -, 
sendo que o primeiro era, segundo o autor, bastante pequeno e composto por não 
mais de 40 habitantes; já o segundo abrigava H; pessoas, totalizando menos de 
190 habitantes. 

Importa ressaltar, ademais, que os Tapirapé acrescentam jamais terem residido 
ao sul do rio Tapirapé, o que representa o limite mcr idional do seu atual território. 

O primeiro contato mais efetivo dos Tapirapc com segmentos da população 
regional parece ter-se dado ao início da segunda década deste século, mais 
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precisamente em 1911, quando uma expedição de caucheiros vindos do Ceará, 
liderados por A1fredo Olímpio de Oliveira, alcançou três aldeamentos Tapirapé, cf. 
menciona Baldus (oc.:46). Já por volta de 1934, é noticiado que tem iníào a 
catequização dos Tapirapé pelos dominicanos. Essa catequização teve início anos 
antes, em 1924, quando esses missionários subiam, a cada dois anos, o rio desde 
Conceição do Araguaia e permaneciam um ou dois dias junto a alguns índios, 
distribuindo determinados objetos como machado, facão, etc. 

Após esse período, somente a partir de 1932 é que se teve notícia da 
permanência de um missionário escocês, que viveu entre os Tapirapé por vários 
meses, no período de 1932 a 1935, tendo neste último período (junho a agosto, 
1935) estado com Baldus em Tampi'tawa. 

É interessante observar a descrição feita por este autor, em 1935, num 
relatório destinado ao Serviço de Proteção aos Índios./Sl'l i- "Quando, em 1935, subi 
numa ubá todo o Tapirapé, as margens estavam desabitadas, havendo um único 
morador na foz ... Em julho de 1947 existiam em Porto Velho, que fica mais ou 
menos no meio do trecho navegável, isto é, numa distância de 15 a 18 léguas da 
boca, oito casas cujos habitantes eram quase todos paraenses e viveram antes em 
diversos lugares do Araguaia ... O povoamento e, com isso, a ocupação das terras dos 
índios por essa gente começou há cerca de cinco anos ", cf. Baldus (oc.:48). 

O ano de 194 7 se constitui num marco para a história do contato dos Tapirapé 
com os regionais, corno também para a relação entre os próprios grupos Tapirapé 
então existentes. De acordo com Toral (1994:14), as terras ocupadas pelos Tapirapé 
entre 1930 e J 993, estavam representadas pela presença de quatro aldeamentos - 
Xoatawa, Tampi'táwa, X~xotawa e Tawyao. Esta última estabelecida entre 194 7 
e 1950, e que perdurou -~1.>roximadamente até 1995, quando se relocaram para. 
Mayterytawa. 

O ataque Kayapo. em 1947, aos Tapirapé de Tampi'tawa fez com que esses 
tupi se dípersassem para diversos locais em pequenos grupos, sendo que uma parte 
deles buscou refúgio junto a um posto do antigo SPI, localizado nas margens do rio 
Tapirapé. Toral menciona ainda um outro ataque Kayapó junto aos Tapirapé do 
aldeamento Xexotawa, sem que possa ser precisada a data, 'visto que não 
mantinham contato com a população regional. Todavia, eles também se 
dispersaram em dois grupos, sem que mantivessem mais contatos _entre si, segundo 
Tora] (oc.:15). - 

A situação adversa acabou por fazer com que parte dos Tapirapé de 
Tampi'tawa acatassem orientação de funcionários do SPI, para se relocarem e 
assentar aldeamento junto à foz do Tapirapé, onde se localizava a sede do posto 
indígena. Isto não fez, porém, com que o território da Serra do Urubu Branco, onde 
se localizava Tampi'tawa fosse abandonado. Ao contrário, continuava a ser o local 
preferido dos Tapirapé para as suas expedições de caça e coleta; afinal era ali que 
estava a mata - território e ambiente por excelência desses tupi. 

A partir da década de 50, com a chegada da Irmãzinhas de Jesus junto ao 
aldeamento Tawyao, os Tapirapé ali localizados passam a receber uma melhor 
assistência na área de saúde e, mais tarde, com a chegada de missionários leigos 
também na área de educação. 

Mais recentemente, a partir de meados da década de cinquenta "um novo 
conjunto de fatores ameaçou, mais urna vez os Tapirapé. Naquela época, o rápido 
deslocamento das frentes de expansão da sociedade nacional atingiu fortemente o rio 
Araguaia. . .. A localidade denominada Morro .da Areia cresceu passando a ser 
conhecida como Santa Terezinha. Em 1965, já havia um campo de pouso servido, 
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sernariálrnente, por uma linha comercíal..; Santa Terezinha tornou-se um centro de 
especulação de venda de terra ... a Companhia Imobiliária Vale do Araguaia (CIYÃ) 
foi dissolvida e substituída por outra, a Companhia Colonizadora Tapiraguaia. Esta 
reclamava uma vasta extensão de terra, do lado oeste do rio Araguaia, que incluía a 
aldeia Tapirapé, e a terra onde plantavam suas roças ... ", cr. Wagley (oc.:66/6 7). Um 
considerável número de empresas passou, então, a se instalar na região e a fazer 
pressão para uma possível ocupação das terras Tapirapé, 

"Por algum tempo, parece ter havido um plano para remover os Tapirapé de 
sua loçallzação na Aldeia Nova (Tawyao). na margem oeste do rio Araguaia, para a 
margem leste da Ilha do Bananal", cf. Wagley (oc.: idem), o que felizmente não 
acabou acontecendo. 

Torai (1994:34 l menciona que além da "tapiraguaia S. A. Agricultura e 
Comércio, ... , Codeara (do grupo econômico do Banco de Crédito Nacional - BCN) e 
Porto Velho (do grupo econômico dos fertilizantes lAPl e a Agropecuária Frenava à 
medida. que se instalavam na região essas empresas iam entrando em conflito com 
os habitantes regionais e com os grupos indígenas Tapirapé e Karaiá". Mais adiante, 
salienta Torai (oc.:id.) "A origem da titulação de terras por estes particulares é uma 
só: o loteamento denominado Tapiraguaia, de aproximadamente um milhão e meio 
de hectares nos atuais municípios de Santa Terczinha. Porto Alegre do Norte e 
Confresa", 

A ação dessas fazendas a partir do loternancto da Tapiraguaia acaba por 
repercutir também na região de Urubu Branco, onde se instalaram outros grandes 
latifundíos tais como Confresa, Codebra, Sapeva, Tapirapé e Brasil Central, cr, Torai 
{oc:35). Nessa região, "principalmente no final de Meada de 80 até os dias de hoje 
registram-se uma série de sangrentos conflitos envolvendo trabalhadores rurais e 
milícias da Colonizadora Confresa, Fazenda Piraguassu do grupo Yamar - Tapetes 
lta, fazendas Frenova, Agroselva e Tapiraguaia, nos municípios de Cedrolândia, 
Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha, Canabrava e Confrcsa", de acordo com 
Torai (oc.rid.). 

Pelo exposto, a presença de frentes colonizadoras, e com isso a de grandes 
proprietários rurais, acabou por avolumar o contato entre os Tapirapé e segmentos 
da sociedade brasileira. A pressão sobre as terras ocupadas por esses tupi acabou por 
levar a uma significativa redução cm seu espaço territorial. Ainda que a atual Terra 
Indígena Tapirapé/Karajá tenha sido demarcada ao início da década de 80, restava 
ainda todo o território de Urubu Branco, hoje em processo demarcatório, como 
mencionado. 

Em que pese a boa vontade dos Tapirapé de Urubu Branco cm deixar de lado 
"parcelas importantes de seu território, deixando 'de fora', por exemplo, áreas 
ocupadas por aldeias até a década de 70", de acordo comToral (1996:661), é preciso 
se ter em conta que os interesses de grandes proprietários de terra são mantidos. 
Deste modo, uma das recomendações a serem efetivadas neste Diagnóstico, refere-se 
ao estudo, sem prejuízo do andamento do processo demarcatório da Terra Jndfgena 
Tapirapé Urubu Branco, e que isso fique bem claro, que analise a viabilidade de 
união dessa Terra Indígena à Terra Indígena Tapirapé Karaiá. 
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5 ORGANIZAÇÃO 
TAPIRAPÉ 

SOCIAL E o AMBIENTE 

Os Tapirapé habitam um território com características amazônicas, coberto 
por floresta tropical entremeada por savanas, matas de galeria, similares ao cerrado. 
Constituem-se num povo por excelência agricultor, com fundamental ênfase dada à 
caça, mas tendo como atividades de suporte alimentar a pesca nos lagos junto aos 
rios Araguaia e Tapirapé, a de coleta de frutos e outros produtos da mata, mel e 
ovos de taratarugas, tracaiás, etc .. 

No dizer de vvagley (oc.:55) "os Tapirapé eram um povo de floresta e as trilhas 
entre as aldeias, através de densas matas, não eram cJaramente marcadas. Contudo, 
pode-se coniecturar. segundo a memória tribal, que cada aldeia nunca estava 
afastada mais de 30 a 40 quilômetros de uma savana aberta, onde gostavam de 
caçar. Uma das queixas a respeito de Chichutawa era a de situar-se a uma distância 
maior da região de savana: a seis dias de viagem a pé ao norte de Tampi'tawa. 
Todas as aldeias situavam-se na floresta, distantes dos tributários do rio Araguaia". 
Linhas antes, wagley menciona: "A distância entre uma e outra aldeia girava em 
torno de um dia de caminhada ou, como dizem os Tapirapé 'uma dormida'. Elas 
formavam um arco que começava cerca de 50 quilômetros ao norte do rio Tapirapé 
e prosseguia em curva, para o norte e leste, em direção ao rio Araguaia." 

A ocupação do extenso território Tapirapé existente desde o início do século 
por segmentos da população brasileira, principalmente a partir de meados da década 
de 50 quando se acentuou a presença de grandes proprietários rurais, fez com que 
os Tapirapé tivessem de se adaptar a uma nova situação. O desmatamento advindo 
principalmente com a implantação da pecuária na região, acabou por fazer com que 
esses tupi tivessem de caminhar muito mais quer para a feitura de roçados, quer 
para a obtenção da caça. "O abandono do sistema tradicional Ide plantioJ e o 
esgotamento dos terrenos próximo à área de refúgio para onde foram transferidos 
no início da década de 50 fez com que o rendimento da agricultura fosse muito 
reduzido", cf. Torai (1994:51). Afinal, como diz Wagley (oc.:71): "Um local ideal 
para se construir uma aldeia era justamente o de Tampi'tawa, em 1939/40. 
Situava-se no interior da floresta, cerca de 15 ou 20 quilômetros afastada da 
savana, em um terreno relativamente elevado, não inundável na estação chuvosa. A 
50 metros da aldeia havia um pequeno córrego de águas claras e próximo a ela 
ficava a floresta, isto é, as terras apropriadas para a abertura de roças". 

Se na Tampi'tawa de Wagley o igarapé distava cerca de 50 metros do 
aldeamento, sua distância hoje chega, como mencionado, a cerca de um quilômetro 
no aldeamento Mayterytawa. Para um local onde a água, retirada de poço semi 
artesiano, nem sempre está disponível no período da seca e onde não se tem água 
encanada nas casas, não é difícil supor das dificuldades existentes, em face da 
distância mencionada acima. 

- 

- 

- 

-· 

Hoje, como se afirma em Maytcrytawa, a água está distante e as roças e a 
caça se concentram mais próximas às encostas da serra e seus arredores e às 
proximidades da estrada que conduz ao aldeamento, onde ainda se tem algumas 
pontas de mata, distantes deste cerca de dez quilômetros daquele. Os animais que se 
pode obter, com certa dificuldade, são os veados mateiro e campeiro e porcos-do 
ma to, ou aqueles de porte médio, como pacas, tamanduás, e os de pequeno porte 
como cutias, tatus, macaco-prego, etc .. Importa salientar, ademais, que a caça se 
constitui numa importante atividade social, principalmente quando realizada de 
forma coletiva, ante as relações de caráter simbólico estabelecidas entre os Grupos de 
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Comer e a Associação de Pássaros, como se verá adiante. Num relatório 
encaminhado à Funai, em 1980, para Reestudo e Definição da Área do P.l.Tapirapé, 
o qual estabeleceu os limites da atual Terra Indf geria Tapirapé/Karajá, pode 
observar: "os Tapirapé continuam fazendo incursões anuais a Urubu Branco ... o 
território nunca foi de fato abandonado, as matas continuaram sendo usadas para 
plantio e os índios em suas caçadas periódicas caminhavam por toda a área 
circunvizinha. A redução territorial não implicou num abandono das terras, se elas 
não continuaram ocupadas, não deixaram de ser percorridas periódicamente", cf. 
Leão (1980:5/6, apud Tora] oc.:22). 

Talvez isso tenha acabado por conduzir, com o tempo, a uma maior valoração 
da pesca pelos Tapírapé, e não é sem razão que Baldus (oc.: 219/221) apresenta 
uma lista de 33 variedades de peixes, além de moluscos, tartarugas, tracajás, 
peremas, etc., conhecidos desses tupi. Realizada mais durante o verão, os Tapirapé 
praticam também a pesca com timbó, o que é feito via grupos familiares, além da 
pesca efetuada com flechas e armadilhas. A coleta, por seu turno, se constitui, como 
em grande parte das sociedades indígenas numa atividade consorciada às demais 
(caça, agricultura, pesca). Ou seja, não· se tem uma preocupação maior na coleta, a 
não ser com os ovos de taratarugas, com o mel, ou com algum outro produto como 
a extração de pau-brasil; mas, ainda assim, é mais comum que se a faça quando se 
tem por objetivo uma outra atividade mais específica. 

Como grande parte dos povos tupi, os Tapirapé cultivam a mandioca-doce e 
brava, esta para fazer a farinha, distinguindo cerca de cinco variedades. E, neste 
caso, encontra-se um outro aspecto que pode ser visto como elemento comparativo 
entre a sociedade Tapirapé e as demais sociedades tupi aqui já mencionadas. Refiro 
me à não-utilização do tipiti por esses índios, um tipo de prensa para espremer a 
massa de mandioca e assim extrair o ácido hídrociãníco. A mandioca entre os 
Tapirapé se constitui num dos principais produtos do roçado e, como os Parakanã e 
os Asurini do Tocantins, eles espremem a sua massa com as mãos. Embora os 
Asurini já se utilizem deste artefato há bastante tempo, os Parakanã, contatados em 
19 71, por exemplo, só vieram a utilizar o tipiti, tão conhecido em outras sociedades 
indígenas, muito recentemente, há cerca de dez anos aproximadamente, por 
influência de funcionários da Funai. Outros produtos tais como milho, amendoim, 
algodão, banana, mamão, feijão, batata-doce, cará, etc., além do arroz, são 
encontrados nas roças Tapirapé: além, disso, podem ser vistos junto às moradias pés 
de cuia, mangueiras, urucum. Ao que se sabe, os Tapirapé não plantam mais fumo, 
por terem perdido as sementes, utilizando do fumo adquirido em Santa Terezinha 
ou outras localidades. 

Torai ( 1994:52) informa que "o potencial da Área Indígena Tapirapé/Karajá é 
muito limitado e o perfil de aproveitamento econômico é incompatível com o de um 
povo eminentemente agricultor. Mais de 60% de suas terras são baixas e anualmente 
submergidas pelas águas. Outra parte importante são pastos e terrenos arenosos. As 
partes aproveitáveis, ao norte e noroeste da aldeia Tawyao, encontram-se bastante 
bem exploradas. O estabelecimento de uma nova aldeia Karaiá a aproximadamente 
500 metros de sua aldeia fez com que aumentasse a disputa sobre os terrenos 
agricultáveis". 

Atualmente, e no que diz ainda respeito às atividades econômicas, os Tapirapé 
vivem muito mais da pesca e da agricultura do que propriamente da caça e coleta. 
Além disso, mantêm uma incipiente pecuária que se resume a não mais do que cem 
ou 150 cabeças de gado. E, de certo modo, pode-se ter nas palavras de Wagley 
(oc.:95) o que tem representado essas transformações: "Depois de 1950, os Tapirapé 
foram para a boca do rio Tapirapé, (e) sua adapatação ecológica foi fortemente 
afetada." Ou ainua. referindo-se a sua última viagem a campo: "Os Tapirapé são, 
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ainda hoje, fundamentalmente, agricultores que praticam a lavoura de derrubada, 
queima e coivara. Continuam a cultivar as mesmas plantas como faziam no 
passado, embora o arroz, constitua agora um importante produto agrícola. Em 
1965, não havia nos arredores da Aldeia Nova {Tawyao), locais apropriados para a 
abertura de roças. A íloresta primária mais próxima localizava-se a uma distância 
de 10 a 15 quilômetros da aldeia." 

No que respeita à disposição espacial do aldeamento Tapírapé propriamente 
dito, Mayterytawa, visitado por um breve tempo (não pude ir à Terra Indígena 
Urubu Branco), causa certa estranheza, visto que a disposição das moradias se faz 
no formato de um grande quadrilátero, com a casa dos homens ao centro. Entre os 
Parakanã, as casas estão dispostas em acordo aos grupos de descendência existentes, 
mas não num formato geométrico claramente definido; ademais, lá a casa dos 
homens inexiste enquanto edificação física, havendo apenas um espaço aberto, 
numa clareira, distante cerca de 70 metros do aldeamento. Já no aldeamento 
Tawyao, os Tapirapé o construíram num formato circular, e ali, hoje, já não se tem 
a visão da casa do homens. 

- 
- 

Do ponto de vista da organização social, é interessante situá-la a partir do que 
menciona Wagley (oc.:101), ao reconstituir o sistema sóciocultural desses tupi ao 
início do presente século. Assim é que "compunham um sistema sóciocultural 
integrado por cinco aldeias ... constituíam um 'povo', ao invés de uma tribo 
politicamente organizada. Não havia organização tribal - chefia, conselho ou ação 
integrada. As cinco aldeias Tapirapé constituíam um povo no sentido de que 
partilhavam uma língua, instituições e padrões cu1turais comuns. Uniam-nas ainda 
o fato de constituírem unidades endogâmicas. Embora a maioria. das pessoas casasse 
em suas próprias aldeias, era possível o matrimônio entre indivíduos de aldeias 
diferentes, ficando estas, portanto, unidas por laços de parentesco." 

Esta forma de organização da sociedade Tapirapé ainda permanece, e em 
ambos os aldeamentos Tapirapé observa-se a presença de lideranças políticas 
distintas, não havendo qualquer instituição que esteja acima dessas. As decisões 
internas a cada aldeamento são tomadas no âmbito de seu próprio aldeamento; cada 
um deles se constituindo, portanto, num grupo local autônomo. Isso só se 
modificando quando da relação com a sociedade brasileira, caso. de ameaças à 
integridade física e territorial do grupo, como por exemplo durante um processo de 
demarcação de terra, como o vivido por esses tupi quer quanto à demarcação da 
Terra Indígena Tapirapé/Karajá, quer quanto ao processo de eleição das terras de 
Urubu Branco, ou mesmo, como neste caso da Hidrovia Araguaia - Tocantins 
quando, então, ambos os atuais aldeamentos se unem, através de suas lideranças, 
para discutir as formas de procedimento que irão tomar. 

A colocação feita acima por Wagley acerca da composição independente dos 
aldeamentos Tapirapé remete-nos, sem dúvida, a uma descrição de uma sociedade 
tupi muito próxima daquelas até aqui mencionadas. Os Parakanã, por exemplo, 
num período anterior ao contato também estavam separados espacialmente em dois 
grandes blocos, dos quais um deles dividiu-se primeiramente em três e depois em 
quatro grupos. À parte conflitos com outros povos indígenas ou não, trata-se, no 
mais das vezes, não mais do que cisões internas, necessárias ao estabelecimento das 
lideranças emergentes e conseqüentemente de novos grupos locais. Os Parakanã, por 
exemplo, estão noie divididos em seis aldeamentos, localizados em dois territórios 
distintos. Tal disposição sócioespacial pode igualmente ser observada entre os 
Asurini do Tocantins (v. Andrade, 1991 ). 

- 

- - 
- 
- - 
·- 
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_ -Põr outro lado, se o parentesco se constitui, sem dúvida, num dos aportes_ a 
organizar uma sociedade indígena, há também outros componentes sociais que se 
apresentam entre sociedades tupi, encontrados também entre os Tapirapé, e que 
assumem fundamental importância para a consecução das relações sociais. Um 
desses componentes, por exemplo, nos remete à divisão interna de cada grupo local 
existente, nominados através de conformações míticas que contribuem não somente 
para a explicação das relações sociais de cada grupo local propriamente dito, mas, 
mais do que isso, para a própria distribuição e ocupação sócioespacial dessas etnias. 
No caso Tapirapé, nota-se a presença de grupos internos baseados em determinadas 
configurações próprias - como Associacão de Pássaros e Grupos de Comer. 

Assim é que os Tapirapé apresentam outros princípios a organizar a sua 
sociedade que não somente o parentesco. "De certo modo, dois conjuntos de 
associações cortavam transversalmente os grupos de parentesco, constituindo 
importantes unidades sociais com relevantes funções . O primeiro deles, a Associação 
de Pássaros, denominadas genericamente Wuran lvuira, para Baldus, oc.:3231. O 
segundo conjunto, que poderíamos denominar Grupos de Festa (ou Grupos de 
Comer), era genericamente chamado de Tantanopao ltatá-upaua, para Baldus, 
oc.:3301 (Lantan, 'fogo'; opeo, 'para comer ao redor"). cf. Wagley (oc.:116). O autor 
menciona o nome de oito Grupos de Comer, durante a sua permanência em 
1939/40, sendo que cada um deles corresponde aos locais onde ancestrais 
mitológicos emergiram da terra - "Ampirapé ('o primeiro povo'), Maniutawera 
('povo da mandioca'), Chankanepera (povo do jacaré'), Chanetawa ('povo da nossa 
aldeia'), Pananiwana ('povo do rio') e Kawano t 'povo da vespa')" (oc.:128). Torai 
(oc.:27) menciona que os nomes dados aos Grupos de Comer são produto da relação, 
no campo mitológico, de um líder, denominado "capitãozinho", com seres 
cosmológicos, após a dispersão de povos tupi ao atravessar um grande rio, dentre os 
quais se encontravam os Tapirapé 

Deste modo, os Tapirapé refletem uma forma de organização social muito 
próxima a de determinadas sociedades tupi, dentre elas a Parakanã e a Suruí do 
Pará. Internamente, por exemplo, os Suruí do Pará, têm da mesma forma princípios 
organizativos de caráter clãnico, cf. Laraia (19ó 7 '19 72). No que respeita aos 
Parakanã, estão eles divididos hoje em cinco subgrupos (tendo chegado a oito antes 
do contato) que atuam quer para atividades de caráter cerimonial (o complexo 
cerimonial do cigarro, p.ex.), quer para atividades econômicas, como a caça e 
agricultura. Estes grupos estão também estabelecidos cm sua base mítica, cujos 
nomes dos filhos do herói civilizador nomeiam igualmente a esses subgrupos, cf. 
Magalhães (1991/1994), e onde o pertencimento a cada um deles, quer para filhos 
homens e mulheres, é definido pelo grupo ao qual pertence o pai; aqui, se o pai é um 
tapi'pva, seu filho e sua filha são igualmente tapi'p\·a. Entre os Tapirapé, por sua 
vez, "a transmissão ao 'grupo de comer' específico se faz através da bilinearidade 
homossexual (os filhos pertencem ao grupo do pai e as filhas ao da mãe), segundo 
Torai toe, :61 ). Esses grupos, de comer e o da associação de pássaros, têm as suas 
relações perpassadas pelas categorias de idade e pela amizade formal, instituições 
importantes para a realização das atividades sociais. econômicas e políticas dos 
grupos locais e da sociedade Tapirapé, a ter como palco para a sua realização a casa 
dos homens. 
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Um outro elemento fundamental para a consecução das relações sociais entre 
as sociedades tupi aqui mencionadas é a casa dos homens denominada entre os 
Parakanã, os Asurini do Tocantins, a (o) tekatm\i1, , .. Magalhães, 1991/1994, 
Andrade, 1991; ou a tavire dos Asurini do Xingu 1,·. ,\lullcr, 19921. Os Tapirapé a 
denominam takana e abarca também toda a representatividade não somente do 
cotidiano masculino e dos ensinamentos nele contidos - um espaço político- 
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pedagógico -, como costumo me referir ao falar da tekatawa, mas também carrega 
o simbólico contido na relação entre os mundos terreno e sobrenatural. 

Entre os Tapirapé, a takana parece representar tanto a casa dos homens, 
propriamente dita, como também a casa cerimonial, onde são realizadas as 
cerimônias do aruanã, no que se aproximaria dos Asurini do Tocantins, ao passo 
que entre os Parakanã a casa, ou, o espaço destinado à reunião dos fumantes 
encontra-se separado da casa cerimonial. 

- 
- - 

6 SITUAÇÃO ATUAL DAS TERRAS 
...,,. 

Aldeamento Mayterytawa, Terra Indígena Tapirapé/Karaiá. 

A Terra Indígena Tapirapé/Karajá encontra-se homologada e registrada no 
SPU, mediante Portaria 1.093/E, datada de 26 de agosto de 1981, cf. VVagley 
( 1988 L e, ao que se tem conhecimento, não tem havido tentativas mais recentes de 
invasão da mesma. 

- - - - 
Aldeamento Tampi'tawa/ Terra Indígena Urubu-Branco - 

As terras pertencentes aos Tapirapé do aldeamento Urubu-Branco por sua vez 
foram recentemente, a partir de 1993, identificadas através de um grupo de 
trabalho constituído pela Funai, coordenado por André Toral. Este grupo realizou o 
levantamento fundiário e delimitou esse território; todavia, somente em 1997, ao 
que se tem de informações, a demarcação dessas terras Tapirapé estão sendo 
viabilizadas, através do PPTAL/G7 (Projeto Integrado de Proteção às Terras e 
Populações Indígenas da Amazônia Legal). 

- - 
-· 

7 ASSISTÊNCIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO 
O antigo Serviço de Proteção aos Índios (SPI), até a segunda metade da década 

de 60, e a Funai a partir de 196 7, de certo modo, sempre prestaram assistência 
médica à população Tapirapé. Além disso e a partir das décadas 'de 30 e 40, os 
Tapirapé contam com a visita de missionários católicos e evangélicos. 
Anteriormente, alguns missionários da Ordem Dominicana já haviam estado entre 
estes tupi, como também é registrada a presença de missionários evangélicos 
durante a década de 20. A partir de 1951, com a efetiva presença da Irmãzinhas de 
Jesus, tem-se solidificado um prestativo auxílio no que respeita principalmente à 
área de saúde, com o treinamento de enfermeiros indígenas, repensáveis pelo 
atendimento à população Tapirapé. 

No que tange à educação, Mais recentemente, desde os anos 70, missionários 
leigos da prelazia de São Félix do Araguaia iniciaram um trabalho .de alfabetização 
bilíngüe, inclusive com a publicação, neste ano de 1997, de um pequeno livro sobre 
os mitos Tapirapé, o que tem contribuído também e de forma significativa para uma 
melhor compreensão por parte dos Tapirapé da realidade por eles vivenciada ao 
longo dos anos, principalmente no que se refere à disputa pela ter rar às invasões das 
terras Tapirapé por fazendeiros, enfim dos conflitos existentes. 

Quanto a este tópico, é mister que se tenha corno recomendação básica à área 
de saúde a necessidade de se estabelecer-poços artesianos e rede d'água em todas as 
casas dos aldeamentos. Além disso, é necessário que seja verificada a viabilidade ou 
não de se implantar energia elétrica, a fim de que possam ser melhor acondicionados 
certos medicamentos. 

- - - 
- - - - ·.1 - - - - - 
- 

·- - 
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FIGURA 8.4 - CROQUIS III 
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FIGURA 8.5 - CROQUIS W 
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CAPíTULÕ VII 
, 

KARAJA DO NORTE 

1 NOME 
Atualmente são conhecido como Karaiá do Norte. Entre os demais grupos de 

língua Karajá são conhecidos como ixybio1·va ou ainda de iram mahãdu ("turma. de 
baixo"), em oposição aos demais grupos Karaiá, chamados de tbõõ mahãdu ("turma 
do alto"). A referência para a denominação do grupo é dado pela sua localização ao 
longo -de um eixo, o rio Araguaia (turma de baixo = do norte, do baixo rio 
Araguaia; turma do a1to = do sul, do alto e médio Araguaia). 

Os Karaiá do Norte eram, e são ainda, conhecidos como Xambioá na literatura 
etnológica. São chamados de "Karajá", simplesmente, pela população regional e de 
"Xarnbioá", mais frequentemente, ou "Karaiá do Norte", muito raramente, desde o 
século passado, por viajantes, missionários e, mais recentemente, por funcionários 
do SPI e da Funai. 

Os membros do grupo indígena quase nunca se utilizam da palavra Xarnbioá 
para se auto referirem. Xambioá vem de ixybiowa ("amigo do povo") que era como se 
chamava uma aldeia que existiu na foz do rio de mesmo nome, a montante do atual 
Posto Indígena. Especulativamente, pode-se supor que o nome tenha sido aplicado a 
todos seus habitantes e, posteriormente, a todos os Karaiá do Norte. Mais 
comurnente serve como designação da atual região da cidade de Xambioá. 

- 
A autodesignação Karajá do Norte, e o desuso do termo Xarnbioá, indica o 

desejo do grupo em identificar-se, prioritariamente, com a macroetnia, em 
detrimento de sua microidentidade (Maia: 1987, 7). Sua denominação atual enfatiza 
sua ligação com uma matriz cultural comum a todos os grupos Karaiá. 

Xarnbíoá designa também um dialeto específico da família linguística Karajá 
pertencente ao tronco Macro-Jê. Os outros dois dialetos, o Javaé e o Karaiá 
propriamente dito, designam também os outros dois grupos falantes de línguas da 
mesma família. 

2 - LOCALIZAÇA.O 
Os Karajá do Norte, o mais setentrional dos trcs grupos de língua Karajá, são 

tradicionais habitantes da região do baixo Araguaia e, especificamente, das 
proximidades de seu trecho encachoeirado. 

As duas aldeias atuais, Xambioá e Kurehe, no município de Araguaína (TO), 
localizam-se na margem direita do Araguaia, distantes (seis quilômetros) uma da 
outra, e a aproximadamente (100km) a montante da cidade de Xambioá e a 
(150km), por estradas de terra e asfalto, de Araguaína e (70km) de Santa Fé do 
Araguaia, no norte do Estado do Tocantins, que são os centros urbanos mais 
importantes para o grupo. 
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3 TERRITÓRIO 
A localização de suas duas aldeias atuais, portanto, estão dentro daquilo que 

poderia-se considerar área tradicional do grupo, que compreendia diversos trechos 
ao longo do baixo Araguaia. 

Em 1888 os Karajá do Norte possuíam quatro grandes aldeias entre a 
corredeira Pau-d'Arco (nas proximidades da atual cidade com esse mesmo nome) e a 
grande cachoeira de São Miguel. Suas excursões de caça, entretando, levavam-nos 
até as proximidades de São Vicente do Araguaia (atual Araguatins), de onde foram 
expulsos pela colonização (Ehrenreich (188 7) 1948, 155). Sua área de ocupação 
durante o início do século, 7º 30' até 5° 50' de. latitude sul, ou seja, por mais de 
240km ao longo do Araguaia. Da data de visita de Ehrenreich (188 7), até 1920 não 
existem informações a respeito da localização de suas aldeias. É provável que com a 
drástica redução da população cm função de doenças, os remanescentes tenham se 
fragmentado e instalaram-se nas proximidades dos nascentes, núcleos regionais 
vizinhos. Por volta de 1920/30 a população Karajá do Norte encontrava-se 
espalhada por volta de 8 aldeias e/ou grupos -locais, todos localizados no baixo 
Araguaia. 

Além dessas, são mencionados outros locais, que talvez constituem pontos 
tradicionais de aldeamentos ou se foram ocupados em função do desejo de manter 
relações com o adventício. É o caso, por exemplo, dos arranchamentos estabelecidos 
por algum tempo junto ao garimpo Pedra-Pedra, no local denominado Karabitxana. 
Além da grande redução populacional, a população remanescente encontrava-se 
dispersa em locais distantes uns dos .outros, como Araguanã e aldeia da foz do 
Cabirirú, 

Grande parte dos habitantes dessas aldeias foram reunidos pelo SPl nas 
proximidades do loca] denominado Agua Fria, que é o nome de um tributário da 
margem esquerda do Araguaia, logo ao norte dos limites da atual reserva, onde o 
órgão pretendia estabelecer um posto para o grupo (Mensageiro do Santo Rosário: 
junho de 1944, 61 apud Ehrenreich: 1948, 21). À essa primeira tentativa de 
implantação do SPI no final da década de 40, teria se seguido outra, igualmente 
mal-sucedida, dessa vez na aldeia Kabiriry (que significa "estrada da bacaba''), 
localizada junto à barra do rio homônimo (que também aparece grafado como 
Cabiruru ou Cabiriru). no limite sul da atual reserva. 

Ainda no início da década de 40, o Posto do SPI. e a população Kar~já alí 
reunida, foi transf erida para o local onde se encontra hoje, entre o rio Matinha e o 
Córrego da Paca. 

Em seguida a essa última transferência, se deu a definitiva reunião dos 
habitantes das aldeias remanescentes e das famílias que viviam juntas, com a 
população regional ribeirinha. 

Af permaneceram até o verão de 1985, quando pouco mais da metade de sua 
população se instala em Kurehe hawa, a seis quilômetros do Posto Xambioá. A 
tendência verificada em 1987, é a de permanência dos dois grupos locais, com 
população equivalente, paralelamente a um discreto crescimento de população que 
se registra atualmente. 
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3.1 HISTÓRICO DO CONTATO COM OUTROS GRUPOS INDÍGENAS 

3.1.1 

Esse grupo de língua Karaiá localiza-se ao norte da extensa área ocupada pelo 
grupos indígenas de língua ligadas ao tronco Gê, que vivem no Brasil central. 
Tiveram contatos históricos com diversos grupos Kaiapó, Timbíra e Akwe. Entre os 
primeiros destacam-se os Irã-amrãíre (os Kaiapó de Pau d'Arco). que se extingiram 
junto à missão dominicana de Conceição do Araguaia nas primeiras décadas deste 
século, os Metuktire e os Xikrim, que atualmente vivem no Pará. Entre os Timbira, 
mantiveram mais contato com os Apinaié. Os Akwe Xerente, principalmente no 
século passado, também mantiveram relações com os Karajá do Norte. 

No século XIX essas relações tornaram-se geralmente conflituosas, a exceção 
aqui seria representada por alianças de duração limitada com os Xerente contra as 
guarnições militares, principalmente em função da alteração da localização dos 
grupos indígenas devido à chegada da colonização neo-brasileira. Há indícios 
seguros, que nos séculos anteriores houve considerável intercâmbio social, 
principalmente com os grupos Kaiapó, dentre os quais se destacam os Xikrim, que 
ainda praticam rituais aprendidos dos Karajá do Norte, e os Metuktire, que 
conservam inúmeras peças de sua cultura material, principalmente cestos e 
plumárias, também "importados" dos Karaiá do Norte. Segundo o antropólogo 
Terence Turner, que estudou os grupos Kaiapó, os Metuktire referem-se aos Karajá 
do Norte como uma espécie de "cultura mãe", o que nos dá idéia da profundidade 
dos contatos entre esses grupos indígenas. 

No século XIX, ainda, mantiveram relações quase sempre conflituosas com os 
Tapirapé, grupo de língua Tupi- Guarani, quando este último deslocou-se em áreas 
marginais ao baixo Araguaia no seu movimento rumo sul. 

O Contato com a Sociedade Brasileira: do Século XVI ao Início de 
1900 

t provável que os Karaiá do Norte, como os Karaiá, tenham sofrido ataques de 
expedições escravagístas vindas de São Paulo, no século XVII. Não eram, no entanto, 
alvo preferencial dos paulistas, que preferiam as aldeias Karaiá do médio curso do 
Araguaia. Não há registros de semelhantes expedições no século XVIII. 

Seu contato com "brancos", no início do século XIX, se restringia apenas a 
traficantes, missionários e aventureiros que atingiram o baixo Araguaia vindos do 
Pará. Chegaram ao início do século XIX relativamente preservados e eram 
considerados como o mais numeroso dos grupos Karajá do Araguaia. 

Suas grandes aldeias, localizadas nas imediações do trecho encachoeirado do 
Araguaia, eram vistas como obstáculos à navegação e ocupação das áreas marginais 
ao rio. Para marcar a ocupação branca, e o uso estratégico do rio como meio de 
comunicação da província de São Paulo e Goyaz com o norte, durante boa parte do 
século XIX, os govervos provinciais do Pará e Goyaz investiram na manutenção de 
presídios, guarnições militares, missões, não só para conterem eventuais agressões 
dos Karajá do Norte, como para transformá-los, em tese, em elemento colonizador 
da região. 

Conflitos advindos da implantação de guarnições e colonos no baixo Araguaia, 
fizeram com que os Karajá do Norte saíssem de seu isolamento e procurassem o 
contato com as autoridades coloniais. A política de "pacificação", e aldeamento 
dirigida aos Karaiá e Javaé certamente havia chegado ao seu conhecimento. Durante 
o governo de Fernando Delgado (1809-20), uma delegação de Karajá do Norte esteve 
na capitania de Goiás, manifestando desejo de serem aldeados tAlencastre: 1865, 
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100). O governador, não lhes deu a menor importância, uma vez que nesse período 
a "catequese" (aldeamentos governamentais) estavam em completo abandono em 
Goiás. 

3.1.2 

Talvez a razão para o envio de emissários fosse mais o desejo de arranjar uma . . 
forma de convivência com os colonos e guarnições militares, que se instalavam no 
baixo Araguaia do que propriamente o desejo de se transferirem para os 
aldeamentos reais. que aliás deveriam conhecer graças aos demais grupos Karaiá que 
lá viveram. Seja como fôr, as tentativas feitas pelos Karalás no Norte cm normalizar 
nas suas relações com a sociedade brasileira não foram consideradas. 

Em 1813, iniciam-se os conflitos desse grupo com as guarnições militares, que 
durariam até o final do século. Nesse ano, aliados a grupos "Akwe", provavelmente 
Xerente, arrasam o presídio de Santa Maria. A partir da segunda metade do século 
amiudam-se os ataques dos Karajá do Norte às guarnições militares dos Martírios e 
Santa Maria principalmente. 

São também registrados choques armados na Missão de Chambioás, onde um 
missionário "Capuchinho", comanda a ação repressiva do destacamento ali 
estacionado, que causou a morte de cerca de 30 índios. 

A maioria dos ataques dos Karaiá do Norte, foram dirigidos contra os militares 
através dos quais tentavam-se afirmar a presença brasileira no baixo Araguaia: 
presídios, acampamentos, destacamentos e embarcações militares, mesmo sob forte 
escolta. A razão dessa "preferência" é explicável: os militares encarregavam-se em 
controlar a presença indígena, justamente nas proximidades das maiores aldeias 
Karajá do Norte. Adotavam, por força da missão a que estavam destinadas, uma 
política certamente bastante repressiva em relação aos grupos indígenas da região, 
apoiada no uso das armas. 

Os núcleos pioneiros, não-militares, em função de sua fragilidade à 
(relativamente) numerosa população indígena, certamente não adotaram um 
comportamento declaradamente hostil frente aos índios, deixando ao exército o 
papel de gendarme. 

Nos últimos anos do século XIX e primeiras décadas deste século, os Karaiá do 
Norte sofreram enormes perdas populacionais, devidas principalmente às doenças e, 
numa escala muito menor, choques armados com as guarnições militares. Nas 
primeiras décadas do século XX, os Karaías do Norte, finalmente deixam de. se 
apresentar como um obstáculo à navegação e ao estabelecimento de núcleos 
pioneiros no baixo Araguaia. lronicamente, os planos para a navegação e 
colonização já se encontravam abandonados desde o final do século passado. A 
principal consequência da política agressiva adotada, em relação a eles, é o deserto 
populacional existente nos dias de hoje no baixo Araguaia, resultado da extinção de 
suas aldeias. Estas, atualmente, encontram-se separadas por mais de 250km de rio 
da mais próxima aldeia Karajá. 

Histórico Recente: de 1 900 a 1997 

-· 
- 
- 

- - 
- - 
- 

A história oral do grupo aponta uma série de eventos marcantes, que foram 
usados para dividir sua história recente em quatro fases, que passo a descrever a 
seguir. 

1ª. fase (1900- 1940 aproximadamentej- Surgimento do branco em caráter 
permanente no Araguaia, doenças, perda de população, existência de diversas 
aldeias, relações com regionais e outros grupos indígenas. 
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Nas quatro primeiras décadas desse século, os Karaiá do Norte V1V1am em 
diversos locais, adotando diferentes locais de moradia, conforme a estação do ano, 
devido ao nomadismo que marcava suas relações com o meio ambiente. 

QUADRO 3.1.2.1 - LOCALIZAÇÃO DAS ALDEIAS KARAJÁ DO NORTE EM 
1940 APROXI1\1ADAMENTE 

;\OME ATUAL DO LOCAL :-.;OME DA ALDEI,\ 

foz. <lo Cabiruru ou Cabiriru Kabiriry 

Liberano ou S. Francssco Berorehe 

Cinzeiro Haririwa 

Faz, Santa Rita Tomarc 

l'.I. Xambioá Manámyry 

Araguanã Kabitxaná 

sae Domingos Xiwahatí 

ltaipavas Koro 

Essas aldeias eram ocupadas basicamente no inverno (novembro a março). 
época em que se dedicavam às atividades agrícolas. No restante do ano os Karaiá do 
Norte viviam nas praias, explorando o rio e relacionando-se com grupos de Karajá 
que viviam dispersos e que futuramente formarão as aldeias nortistas dos Karaié 
(principalmente com as de Macaúba e Lago Grande) e Javaé (Kanoano). com outros 
grupos indígenas (basicamente Kaiapó) e com a população regional. 

Na década de 40, o grupo local que vivia próximo ao atual posto era liderado 
por Antônio Axure, então líder de considerável segmento populacional. Sucedendo 
º na chefia, aparece ltxeõ, ou Téo. Vivia na praia defronte ao atual posto, "no tempo 
que Karajá vivia como gaivota", como os atuais Karajá de Norte se referem a esse 
perfodo de intenso nomadismo. Manuel Axure, filho de Antonio, é o próximo líder 
desse grupo e com forte ascendência sobre as demais famílias e/ou grupos locais. 
Manuel liderou seus parentes na mudança para uma aldeia situada próxima à foz 
do Kabiriry. 

Os pequenos grupos familiares dispersos experimentavam, já nesse período, 
intensa perda de população, causada pela irupção violenta de doenças importadas da 
população regional, e pela inexistência de apoio por parte do SPI, Missões, etc .. 

2ª. fase (1940- 1950 aproximadamentel- Instalação do posto do SPI, reunião 
dos diversos grupos locais, alcoolismo, brigas internas, desativação do Posto, 
dispersão. 

O primeiro representante do SPI do qual os Karajá do Norte tem lembrança, é 
de um chefe de posto chamado José Maria, que apareceu na região no final da 
década de 40. Trouxe roupas, machados, facas e outros artigos industrializados com 
os quais tentava atrair e reunir a população dispersa. Com o objetivo de fundar um 
Posto, o representante do SPI. dirigiu-se à aldeia Kabiriry. Não se dispõe de muitas 
informações a respeito do tipo de ação indigenista desenvolvida nessa aldeia, nem 
quanto tempo teria durado. Como o porto da aldeia era inadequado para a 
atracagem de barcos, na época a única possibilidade de ligação com núcleos 
regionais, o inspetor José Maria conseguiu com que os Karajá do Norte mudassem 
para o local onde atualmente se localiza o P.I. Xambioá. Depois da mudança e 
instalação do posto, o SPI procurou reunir os habitantes das demais aldeias e as 
famílias que viviam em contato com os regionais ribeirinhos. -· 
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A orientação da inspetoria parece ter, norteado no sentido de fixar os índios 
junto ao posto, com a construção de casas e abertura de áreas para roças. Da mesma 
forma que em relação a outros grupos Karaiá, o objetivo era tentar tornar 
sedentária essa população que vivia em frequente deslocamento, como condição 
fundamental para viabilizar o trabalho assistencialista. 

Além da construção de casas, nesse período foi instalada uma olaria para a 
fabricação de telhas e foram feitas grandes derrubadas para a abertura de roças. 
Toda a área próxima à atua] aldeia e onde se localiza o antigo campo de pouso teria 
sido aberta nessa época. 

Este primeiro aldeamento, formado pela reunião dos habitantes de diversos 
grupos locais, teve curta duração. Em função de brigas e dissenções internas, seus 
habitantes dispersaram. 

Nessa época, os Karaiá do Norte se achavam expostos à influência dos regatões 
que percorriam o baixo e médio Araguaia. Vendiam peixe fresco e salgado, 
pricipalrnemte as mantas de pirarucu salgado, além de couros de diversos animais, 
principalmente felinos e lontras. Em troca recebiam, entre outras coisas, cachaça, 
aparentemente sem a intervenção do SPI, provavelmente por decisão dos próprios 
Karajá. Estes últimos tem lembrança de um comerciante chamado Zé Caju, que 
viajava de Conceição para Xambioá, negociando pinga nos aldeamentos Karaiá e 
Karajá do Norte que encontrava no percurso. 

Os conflitos e tensões evitados através da circulação de indivíduos e famílias 
por diversas aldeias, eclodiram de forma violenta quando seus habitantes foram 
reunidos e sujeitos ao convívio cotidiano. Além desses, outros conflitos, ligados ao 
reconhecimento de lideranças pelo SPI também geraram desavenças nesta e nas 
demais tentativas de reunião do grupo, promovidas pelo órgão indigenista. 

Vivendo anteriormente em unidades locais politicamente autônomas, os 
diversos grupos Karajá do Norte passaram a uma situação radicalmente diferente, 
diversas lideranças, juntamente com seus segmentos familiares, tiveram que se 
acomodar e aceitar o convívio e a autoridade do "capitão" escolhido pelo SPI. 

Numerosas brigas e discussões, que ocorriam nesse período entre o grupo, 
foram agravadas pela introdução do consumo rotineiro de álcool por numerosos 
elementos do grupo. Segundo o depoimento de Láo, capitão do grupo por volta de 
1982, num só dia foram mortos dois velhos, uma mulher e uma criança em função 
de desavenças internas. 

A situação interna da aldeia recém formada deteriorou- se rapidamente, 
forçando, até certo ponto, à dispersão de seus habitantes e seu retorno aos locais 
onde viviam anteriormente. 

- 

- 
Pouco antes dessa dispersão, ocorrida ainda no final da década de 40, havia 

ocorrido a desativação do posto, fato que constituiu-se num importante desestímulo 
para a permanência, no local, para os que lá haviam sido reunidos, em grande parte 
em função da existência do posto. Ao que tudo indica, o local em si não exercia 
nenhuma atração sobre os índios que não viviam lá. O que os atraíam era a 
assistência prestada, mais do que fatores naturais que caracterizavam o Jocal como 
especialmente propício ao estabelecimento de uma aldeia. 

3ª. fase (década de 50)- Retorno aos antigos aldeamentos, fundação de novos, 
convívio com regionais. 

- 
- 
- 
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Não se dispõe de muitos dados sobre esse período, que deve ter durado apen_as 
alguns poucos anos. Além de retornarem aos locais que habitavam até o início da 
década de 40, diversas famílias passaram a conviver com regionais, instalaram-se 
próximos a núcleos ribeirinhos. Datam desse período as primeiras uniões com a 
população regional, contraídas por membros do grupo que hoje tem cerca de 60- 70 
anos. Essas uniões, não produziram descendentes. 

. Continuam a ocorrer, nesse período, numerosa mortes devido às doenças e à 
inexistência de cuidados médicos. 

4ª. fase (final da década de 50 até o presentei- Reativação do posto, nova 
reunião e fixação dos Karajá do Norte, criação da aldeia nova. 

Em meados da década de 50, iniciou-se a segunda tentativa de implantação do 
SPI entre esse grupo indígena. Um inspetor, chamado Miguelzinho. trouxe um 
outro, Altino, para reiniciar os trabalhos. Este último reiniciou o trabalho de 
reunião dos grupos. Dirigiu-se para Liberano e insistiu para que o capitão Wasabedu 
voltasse para a aldeia do posto. Em seguida, rumou para Araguanã, onde convenceu 
o capitão Manuel Axure. Da mesma forma dirigiu-se a todos os locais onde viviam 
os remanescentes dos Karaiá do Norte, convencendo-os a reunirem-se. 

Uma vez agrupados os habitantes das diversas aldeias, promoveram nova 
derrubada, cerca de 20 linhas de roças (01 linha = 55 rrr'). que são as roças 
atualmente abandonadas, existentes atrás do posto da aldeia Xarnbioá. 

.,.-. 

r: 
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Depois do falecimento de Manuel Axure. cm 19i.:!., a chefia formal foi assumida 

por Láo, até a morte de sua primeira mulher, que ocorreria pouco tempo depois. 
Sucedeu-o Joaquim Ternysari e, posteriormente, Tahakaná. A partir de ]980, a 
chefia voltou a ser exercida por Láo, 

Nessa época foram feitas 14 uniões com pessoas da região. Em 1982, viviam 
na aldeia nove regionais (cinco homens e quatro mulheres) casados com Karaiá do 
Norte. A essa população juntou-se, em 1980, um grupo de aproximadamente 20 
Guarani-Mbya, vindos do sul do Mato grosso do Sul e provavelmente do Paraguai. 
Encontravam-se vivendo em diversas reservas indígenas dos estados do Tocantins e 
Goiás. especialmente no Parque Indígena do Araguaia, vizinhos dos Javaé e Karajá. 
Três Guarani (um homem e duas mulheres) casaram-se com Karaiá do Norte. Muito 
poucas uniões foram feitas com Karaiá e Javaé, devido à distância entre as aldeias 
dos grupos, que aumentou devido à extinção de numerosas pequenas aldeias Karajá 
nortistas, e ao deslocamento de suas populações para aldeias mais ao sul. Foi a 
incorporação dos regionais e Guarani que permitiu a recuperação popiulacional do 
grupo, impedindo sua extinção física na década de 60, quando o grupo foi reduzido 
a apenas 40 pessoas, devido à irupção violenta de diversos tipos de moléstias, 
alcoolismo e 1utas internas. 

r 

r: 

r: 
r: 
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O estabelecimento de uma assistência médica regular t: a definitiva fixação dos 
Karaiá junto ao posto, facilitando tratamentos, por outro lado, também tiveram 
efeito positivo na recuperaçao populacional do grupo. Somente no final da década de 
60, conseguiu-se deter o efeito devastador das epidemias sobre essa população. 

Durante a década de 70, a infraestrutura da Funai junto ao grupo foi 
ampliada, com a construção de casas para o posto, envio de alguns membros do 
grupo para serem treinados como monitores bilingues. atendentes de enfermagem, 
etc .. 
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Depois de estabelecidos na área que lhes foi destinada pelo SPI/ Funai. a 
mesma sofreu diversas tentativas de invasão por parte de fazendeiros vizinhos e os 
Karaiá do Norte envolveram-se em negócios com a madeira existente no interior da 
reserva. 

Em 1985, por motivos de polítíca interna, um grupo de dissidentes, liderados 
pelo cacique José Borõri Txebware, funda a aldeia Kurehe, seis quilômetros à 
jusante. Atualmente. os caciques das aldeia Kurehe e Xambioá são, respectivamente, 
Láo e Joaquim Ternysari. 

-· 
3.2 SITUAÇÃO ATUAL DA TERRA - A Terra Indígena Xambioá, que reúne toda a população Karaiá do Norte, está 

reservada e demarcada fisicamente desde 1979. A Area esta registrada no Cartório 
de Registro de Imóveis de Araguaína, Em 3 de novembro de 1997, foi assinado o 
decreto presidencial que homologou a demarcação administrativa promovida pela 
Funai. .k.: - A área chegou ao final do longo processo dr regularização fundiária. 

Essa Terra Indígena Xarnbioá. que possui 3.326.35 hectares, todavia, 
representa apenas um fragmento do território tradicionalmente ocupado pelos 
Karaiá do Norte. Não representa o território ocupado pelo grupo nas suas atividades 
de pesca, caça e coleta de alimentos e materiais. A exigüidade da atual reserva, faz 
com que os índios, surpreendentemente, sejam considerados como "invasores" pelos 
alegados proprietários das áreas. que o grupo continua a percorrer atualmente, 
como faziam no passado. · 

A atual área indígena parece ter sido selecionada pelo SPI tomando como 
critério o de escolher uma área que ficasse em tôrno ao posto, fundado em meados 
de 1940 para a reunião de diversos grupos dispersos. O lote selecionado para os 
Karaiá do Norte nunca foi mínimamente representativo da área por eles ocupada. 
Apesar de não terem sido consultados sobre a definição da área, passaram a ser 
considerados, a partir da definição do lote que lhes era reservado, como "invasores" 
de terras alheias. Havia uma pressão por parte do SPI, proprietários e moradores 
vizinhos, para que se limitassem a explorar somente seu lote, evitando as regiões 
próximas. 

Historicamente o SPI e a Funaí aparecem como agências voltadas, não para a 
garantia da integridade do território Karajá do Norte, mas para evitar choques com 
os ocupantes vizinhos, viabilizando o processo de ocupação, na maioria das vezes 
sacrificando boa parte das terras indígenas, às quais deveriam proteger. 

Como exemplos, ternos diversas comunicações dos agentes governamentais 
que, não reconhecendo os direitos territoriais do grupo, tratam de limitar seu direito 
de ocupação. Em um ofício dirigido ao Chefe da Ba. IR em setembro de 1964, o 
encarregado do Posto Indígena Pedro Ludovico (antigo "Cara:já do Norte" e futuro 
"Xambioá"). informou que os índios "estão há dois anos fazendo roças e pequenas 
benfeitorias fora das terras do posto julgando terem os mesmos direitos" (Rezende: 
06.09.64,1) 

O representante do SPI atribui o fato à "cobiça" dos índios "infloídos pelo direito 
de posse assegurado aos civilizados". No mesmo ofício, solicita confirmação dos 
limites do lote 13 e pergunta, se os índios teriam direito à indenização das 
benf citarias localizadas fora da área do lote. Na resposta, o Chefe da 8a. Inspetoria 
Regional confirma os limites do lote e aconselha a construção de benfeitorias dentro 
da área considerada para "não haver questões com particularidades de lotes 
limítrofes" (Santos: 04.11.64, lJ 

- 

-· 
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As diminutas dimensões da área indígena, que não inclui o território próximo 
às aldeias habitadas pelo grupo até a década de 1950 e 1960, bem como nenhum 
trecho importante de sua área de perambulação, se traduz pelo contínuo trânsito 
dos Karajá do Norte por extensos trechos ao longo do Araguaia e nas cercanias da 
atual reserva, como fazem desde muito antes da implementação da "reserva". 

A principal razão pela qual os índios continuam a se utilizar dessas áreas é a 
insuficiência da áldeia Xarnbioá, em termos de pesca, coleta de alimentos e/ou 
outros materiais e também em têrmos de atividades agrícolas. Para pescar, 
atualmente, dirigem-se às lagoas e outros pontos piscosos localizados fora da 
"reserva". Para coleta de alimentos também percorrem áreas fora da 'Terra Indígena 
Xambioá". Da mesma forma, para obterem materiais necessários à elaboração de 
artesanato são obrigados a comprá-los da população regional que ocupou seu 
território. 

Histórico da "Terra Indígena Xambioá" 
Apesar da fundação do posto Indígena na década de 40, foi somente em 1960 

que o SPJ iniciou a regularização legal das terras então ocupadas pelos Karaiá do 
Norte. Em julho deste ano, o chefe da Ba. Inspetoria Regional do SPl, Indiano 
Armarinho de Oliveira, encaminhou uma solicitação ao então governador do Estado, 
pedindo a concessão, por doação, aos habitantes do PI Carajá do Norte, do lote 13 da 
demarcação de primeira etapa do loteamento "rio Lontra e Andorinha", efetuado pelo 
Departamento de Terras e Colonização do Estado de Goiás em terras devolutas. Ao 
que tudo indica, já teria havido contatos anteriores entre representantes do SPI e o 
governo estadual para a doação de um lote ao grupo, urna vez que nessa mesma 
carta, fica claro que o Patrimônio Indígena do Serviço de Proteção aos Índios - 8a. 
Inspetoria Regional, que arcaria com as despesas de demarcação, registros, 
publicações, etc .. 

Em novembro do mesmo ano (1960), o lote 13 do loteamento denominado 
"Rios Lontra e Andorinha" foi homologado como "reserva para o Serviço de Proteção 
aos [ndios (aldeia Caraiás)" e inicia-se a formação do processo na Divisão de Terras 
do estado (Falcão: 1960, 1 }. 

Em março de 1963, foi transcrito no Cartório de Araguaína (TO), o extrato do 
imóvel denominado lote 13 do loteamento denominado "rio Lontra e Andorinha", 
la. etapa. O certificado de propriedade dá como adquirente o Serviço de Proteção aos 
Índios, através do então chefe da 8a. IR, lridiano Armarinho de Oliveira, e como 
transmitente o Estado de Goiás, através do título de domínio expedido pelr 
Departamento de Terras e Colonização em 10 de novembro de 1961 e firmado pc .... 
seu diretor Dr. Benedito Antonio do Vale. O terreno devoluto do Estado foi cedido 
como doação (Soares: 1963, 1). 

Em setembro de 1964, o encarregado do posto Indígena Pedro Ludovico, 
comunica que estava procedendo ao reavivamento dos piques de delimitação 
"obedecendo aos limites traçados na planta de localização anexa ao memorial 9-16- 
1 o.-62 (Rezende: 1964, 1). Com esta informação, pode-se deduzir que a demarcação 
e instalação de marcos e estacas, foi realizada pela primeira vez entre final de 1961 e 
final de 1963. 

Em novembro de 1968, é emitido o Memorial Descritivo da Medição e 
Demarcação do Tcrr eno pela Divisão de Terras e Colonização do Estado de Goiás. 
Além de descrever a área demarcada, o memorial informa sobre a construção de 
picadas, balisas e marcos demarcatórios (Goiás/Divisão de Terras e Colonização: 
1968, 1-2). 
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3.2.2 

..• 
A doação do governo do Estado de Goiás ao SPI fê-lo propriedade da União, 

quando o órgão foi extinto. 

Em 24 de maio de 1978, o presidente da Funai, lsmarth de Araújo Oliveira, 
assina o memorial descritivo relativo à área "Posto lndígena Xambioá". A descrição 
da área é coincidente com a do "Memorial" emitido pela Divisão de Terras e 
Colonização do Estado de Goiás, acima. Esse memorial da Funai/Ml~'TER foi 
publicado no Diário Oficia] de Goiás, no. 13.025 de 08.06.1978. Logo abaixo do 
memorial descritivo, um edital da Funai comunica que se procederá à demarcação 
administração da área em questão. 

O registro no cartório de Araguafna e a delimitação física vieram dar mais 
definição ainda a sua situação legal. Desde essa época, apesar da definição positiva 
de sua situação fundiária, a área passou a ser sistematicamente invadida e saqueada 
pelos fazendeiros vizinhos, com a total inoperância do órgão tutor e das autoridades 
policiais competentes. 

Finalmente, o decreto de 3 de novembro de 1997, assinado pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso e publicado no diário oficial de 04/11/97, homologou a 
demarcação administrativa promovida pela Funai da Terra Indígena Xambioá, 
"destinada à posse permanente dos grupos indígenas Guarani, Karaiá e Xambioá", 

Invasões da Area Indígena 
Diversos fazendeiros dos lotes vizinhos à reserva invadiram, e tentam invadí-la 

contemporaneamcnte, para apropriar-se de seus recursos naturais - madeira de lei 
principalmente - ou então aproveitando-a como área de plantio ou para 
estabelecimento de pastagens para gado. Essas invasões se dão principalmente do 
marco 1, promovidas pelos ocupantes dos lotes 11 e 12, contíguos à reserva, e 
próximas aos marcos 2 e 3, promovidas pelo fazendeiro Adão Souto, proprietário do 
lote 20, vizinho à reserva. 

Em 18 de junho de 1975, o chefe de posto, num rádio ao delegado da 7a. 
Delegacia Regional da Funai, denuncia que os ocupantes dos lotes 11 e 12 estariam 
fazendo desmatamentos e explorando madeira nos limites da reserva, "Estando estes 
(os invasores) nos limites da reserva e (por) não possuírem linhas demarcatórias 
identificáveis, há suspeita de invasão da área". 

O delegado da Funai em sua resposta datada de 19 de junho do mesmo ano, 
informa que se estariam tomando providências no sentido de se reavivar (limpar e 
conservar) a linha demarcatória. Cinco dias depois, novo radiograma do delegado, 
confirma ao chefe de posto, a preocupação de se reavivar a picada e os marcos 
demarcatórios através de gestões junto ao departamento competente. 

Ao assumir a chefia do PI Xambioá em fevereiro de 19 7 6, o encarregado 
declara que as invasões por proprietários vizinhos: "sempre avançam um pouquinho 
alegando desconhecimento da linha demarcatória da Reserva. O que tem contribuído 
para que isso ocorra, é o desaparecimento total dos marcos, que com o passar do 
tempo foram deterioradas ou premeditadamente destruídos". 

O mesmo chefe de posto remete-se às promessas feitas pelo-Delegado da 7a. 
Dr. através dos radiogramas números DR-GYN- 12 e 8 3, datados respectivamente de 
19 e 24 .06. 7 5, de reavivação dos limites da reserva e reclama da morosidade com 
que o problema é tratado, ao mesmo -ternpo em que prosseguem as invasões: "em 
consequência (da inoperância da Funai), já encontrei a área invadida pelo fazendeiro 
Adão Souto, que além de alegar desconhecimento dos marcos, alegou também, 
desinteresse por parte dos chefes anteriores (Antônio e Benedito) em providenciarem 

- - 
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a recolocação dos mesmos, como pretendia explorar imediatamente o seu lote (No. 
20) - fronteiriço ao nosso - demarcou-se "a olho", havendo penetrado em grandes 
proporções; os indígenas foram lá e reclamaram, ele recuou um pouco, mesmo 
assim, de acordo com os dados por mim colhidos junto aos que conheceram os 
marcos, o referido senhor se encontra dentro da Reserva em uma medida 
aproximada de 15 (quinze) alqueires. Procurei-o com dados convincentes da 
irregularidade, mas, em contra-argumento ele apresentou-me mapa da região com 
vagas e ínconvincentes explicações, não me restando outra alternativa senão esperar 
as providências do departamento competente dessa Fundação, que dissiparão as 
dúvidas, já que o Sr. Adão ampara-se no recente trabalho de um Agrimensor de 
Araguaína - "Antonio Agrimensor" - que afirma, inclusive, haver encontrado 
algumas divergências nas indicações do mapa. A gravidade, é que o invasor já está 
dentro, explorando o trecho com razoável quantidade de plantio de arroz e milho, 
mas, na opinião dos silvícolas e até mesmo de alguns civilizados vizinhos, isso é 
apenas um pretexto para uma futura investida no Mogno existente em abudãncia 
na área, se não houver nenhuma providência da nossa parte para coibir o abuso". 

O chefe de posto ressalta, mais uma vez, a necessidade de se f azer a r eavivação 
dos marcos demarcatórios da reserva, como forma de controlar as invasões 
praticadas. 

Além deste caso de grilagem evidente, praticado por parte do fazendeiro Adão 
Souto, também a madeira existente na reserva chamava a atenção das madeireiras 
locais. Em fevereiro de 1976, o gerente da lMPAR lnd. Madeireira Paraense e 
Agropecuária Ltda. (de São Geraldo) foi advertido pelo chefe de posto, Raimundo 
Nonato, da impossibilidade de obter autorização para a exploração da madeira da 
reserva através do consentimento dos índios, ou de seus representantes, e que tal 
autorização somente poderia ser obtida através da Funai. Representantes da 
Madeireira e da Comunidade indígena já haviam acertado a derrubada de 100 toras, 
anteriormente. Ao embargarem- se as negociações pelo chefe de posto, abortou-se o 
negócio. Posteriormente o mesmo chefe de posto consultou a população Karajá 
segundo seu relato "e quase a totalidade foi contra (a exploração da madeira por 
particulares); estão interessados realmente em tirar a madeira para construir suas 
casas mas preferem condições dadas pela Funai, fornecendo o material e eles 
mesmos farão o trabalho, retirando somente o material". O Chcf e do posto 
encaminha cm anexo, projeto da retirada de madeira que aproveitaria os índios 
como mão-de-obra, seria gerido pela Funai e cuia renda, o órgão tutor reverteria em 
benefício da própria comunidade indígena (Santos: 25.02. 76, 2). Não houve resposta 
oficial a essa iniciativa. 

Apesar das seguidas solicitações de providências por parte do Chefe do posto a 
"avivcntação dos marcos da reserva" não se realizou até dezembro de 1976. 

Num ofício dirigido ao Delegado da 7a. Delegacia Regional, 

Ivan Baiochi, o chefe de posto, Raimundo Nonato, informa, em dezembro de 
1976, que as invasões continuam: além da invasão perpretada pelo Sr. Adão Souto 
próximo aos limites dos marcos 2 e 3, outra estava se realizando ao sul, próxima ao 
marco 1. O fazendeiro Adão Souto, seguidas vezes advertido pela chefia do posto, 
continuava a invadir a reserva tentando negociar a àrea invadida pela construção de 
uma estrada. O chefe do posto finaliza ressaltando a urgência da reavivação dos 
marcos como forma de evitar a continuidade das invasões e solucionar a natural 
revolta da comunidade insatisfeita pela invasão de seus domínios" (Santos: 
20.12.76,1) 
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Mas o tempo passava e as medidas prometidas pela Funai não se 

concretizavam. como consequência, as invasões continuavam. Em agosto de 1977 
numa dramática mensagem de rádio, o chefe do posto dá o quadro de um conflito 
eminente: 

3.2.3 

- "Solicito providências urgentes, envio equipe demarcação afim reavivar 
piquetes (de demarcação) ri/reserva. Problemas aqui tem se agravado. Os envolvidos 
uzarn o nome de um criminoso para atemorizar as pessoas, agora ameaçam-nos 
após a proibição da chefe (do posto) em suspenderem os serviços irregulares, 
ameaçam a quem pisar no local de levar chumbo. Não ficaremos de braços 
cruzados, faremos possível evitar catástrofe. Aguardamos instruções e se possível 
polícia afim apurar ameaças contra pessoal reserva" (Ver Documento no. 11 ). 
Oportunamente, em maio de 1978, através de um Edital, o Presidente da Funai, 
lsmarth de Araújo Oliveira "leva ao conhecimento público que fará proceder à 
demarcação administrativa da área indígena denominada Posto Indígena Xambioá. 

No início de 1979, a firma Patraty, vencedora da concorrência promovida pela 
Funaí para a demarcação das terras indígenas, iniciou seus trabalhos. 

Ao mesmo tempo, continuavam os conflitos com o fazendeiro Adão Souto. Em 
fevereiro de 1979, o referido fazendeiro esteve na casa do índio Anselmo xohoko 
Karajá "com o intuito de derrubar um marco divisório das demarcações localizado 
próximo à sua casa, acompanhado de quatro capangas ou comandados seus. Não 
conseguindo derrubar o marco de cimento, começou a derrubar as plantações. Em 
seguida, dirigiu-se ao posto indígena onde tentou impedir a continuação dos 
trabalhos de demarcação através de ameaças aos funcionários da firma Patrat:y. 
Apesar das ameaças, os serviços de reavívação continuaram. Em final de março de 
1979 estes serviços, provavelmente, já se encontravam concluídos". Em maio de 
1979, a equipe de vistoria do Departamento Geral de Patrimônio Indígena da Funai, 
em um comunicado dirigido à firma Patraty, apontou diversas distorções verificadas 
nos trabalhos demarcatórios. Estas distorções iam desde a necessidade de se refazer 
marcos de cimento e madeira considerados inadequados conforme estabelecido no 
edital de concorrência, até a necessidade de se corrigir distorções no estabelecimento 
dos limites da reserva. (Faleiros: 20.05.79,1). 

Não se tem informações para saber se as distorções apontadas pela equipe de 
vistoria do GPI da Funaí foram corrigidas e a reserva delimitada corretamente. 

O Depoimento dos Karajá do Norte a Respeito da Invasão e 
Demarcação de suas Terras 

Segundo os membros do grupo, o lote invadido pelo fazendeiro Adão Souto, 
teria sido "cortado" e subtraído da área da reserva. A reavivação dos limites não 
resolveu o problema da invasão praticada pelo fazendeiro e a ação do "inspetor" 
Walderico (não se pode saber ao certo em que época) não se mostrou favorável à 
comunidade. À área invadida segundo os índios, fica dentro da reserva e atualmente 
existe uma família branca morando no local, colocada pelo fazendeiro Adão Souto. 

Os Karajá do Norte, não aceitam os limites da atual reserva que seriam 
resultantes da subtração de uma "fatia" na sua parte norte. Se houve, de fato, uma 
diminuição da área, essa se deu antes da definição do lote 13 feita em 1960 pelo 
Chefe da 8a. IR/SPI na solicitação de doação ao governador do estado (Oliveira: 
30.07.60, 1-2). 

- 

- 
-· 

- 
-' 

Com base nas informações dadas pelos índios, observou-se gue a comunidade 
guarda muito ressentimento a respeito da forma pela qual a questão dos limites foi 
resolvida, simplesmente alienando-se o lote à reserva e aceitando a presença do 

-· 
'• 
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- fazendeiro. Um dos objetivos da invasão praticada era segundo os índios, apoderar 
se de uma mata de "capitão do campo e outras madeiras valorizadas. A apropriação 
das madeiras da reserva pelo fazendeiro, em 1982, foi feita através de um acordo 
celebrado entre o posto e a serraria de Adão Souto, em regime de 40% para a 
comunidade indígena e 60% para o fazendeiro. Tendo possibilidade de negociar a 
madeira em termos amplamente vantajosos e sem os inconvenientes de agir fora da 
lei, aparentemente cessaram as tentativas de grilagem de terras indígenas por parte 
do referido fazendeiro. 

4 POPULAÇÃO 
A população atual do grupo é de 185 pessoas, em contagem de outubro de 

1997 realizada pela Seção de Saúde da Administração Regional de Araguaina, da 
Funai. 

_Essa população está dividida em duas aldeias: 95 pessoas na aldeia de Xambioá 
e 90 na aldeia Kurehe. Compõe-se maiorttaríarnente de Karaiá do Norte, além de 
alguns regionais, que se incorporaram ao grupo principalmente na década de 50, e 
de alguns poucos Mbya Guarani que se casaram na década de 80 com os Kar~já do 
Norte. São os remanescentes de uma vintena de índios Guarani, que aí habitaram 
nessa ,mesma época. - ,, 

QUADRO 4.1 - POPULAÇAO KARAJA DO NORTE EM OUTUBRO DE 199 7 
POR ALDEIA 

ALDEIA XAMBIOÁ KUREHE 
Sexo M F M r 

Faixa Etária: 
Oa5 20 9 10 11 
6aQ 5 5 (, J 

10a 14 7 9 ó 11 
15 a 19 8 s 2 s 
20a '..?9 5 4 8 1 
JOa 39 4 ,; 7 2 
40a 49 2 2 l 1 
50a 59 1 1 > 1 
60- 1 2 ' " TOTAL 52 42 ~i 42 

Fonte: Seção Saúde ADR Araguaina Funai. 

O tamanho da população atual não reflete a existente até o final do século 
passado, quando oscilava ao redor de 1.350 pessoas. O grupo sofreu um processo 
extremamente violento de perda de população, desde essa época, que a reduziu, em 
1959, a 40 pessoas, cerca de 3 a 4 % do que era a cinco ou seis décadas atrás. 

4.1 EVOLUÇÃO DAPOPUIAÇÃO KARAJÁ DO NORTE 

Os dados mais antigos sobre a população Karajá do Norte são de 1842, 
coletados por Francis de Castelnau, naturalista francês que percorreu os rios 
Araguaia e Tocantins. Indicam a existência de uma população superior a duas mil 
pessoas, que habitavam três aldeias (ver quadro 1 ). 

Em 184 7, cinco anos depois da viagem de Castelnau, um funcionário do 
governo da província de Goyaz foi enviado para fazer um reconhecimento do 
Araguaia. Registrou o que seria o número de "cabanas" encontradas em cada um das 
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aldeias pelas quais passou. Aparentemente houve uma superavaliação do número de 
habitações encontradas. Em meados de 1850, outros funcionários do governo da 
provinda fazem um censo rigoroso e bastante preciso das quatro aldeias Karajá do 
Norte, que teriam uma população de 950 habitantes. 

Em 1887, Paul Ehrenreich. etnólogo alemão, percorre o baixo Araguaia e faz 
um registro bastante exato do número de casas encontradas nas aldeias que visitou. 
Para efeito de cálculo, fiz urna estimativa de população, tomando como base que 
uma "casa" ou "cabana" corresponderia a 6 habitantes. ·- 

QUADRO 4.1.1 -ALDEIAS KARAJÁS DO NORTE NO SÉCULO XIX 
1842 Castelnau (1949 vol.I 330-3) 
Aldeias: Semacelho Almeida Bento 
1 o. aldeamento: 100 casas 1000 habitantes 600 
2o. aldeamento: 45 casas 300 habitantes 2.500-2.800 ou 
3o. aldeamento: - 1.200/1.500 habitantes 800-16 70 (*) 
Total 2.500-2.800 habitantes 

-· 

1847-1848 Se_gurado~1848, vol.10~97-8) 
Aldeia do ca~osé: mais que 250 cabanas ("pouco excederão a 200 guerreiros") 
Aldeia do meio ou Tauarncrirn (CaJ).Carô): 70 cabanas 
Aldeia Tauá Grande: 280 cabanas ("300 ~uerreiros") 
Total 600 cabanas ou 3.600 habitantes 

1859 Alencastre (1862 42-5 apud Moreira Neto: 1974 238) 
Aldeia cac. José: 150 habitantes 
Tauá pequeno (cacique Adereque) 250 habitantes 
Aldeia do Meio rcap. Joaquim) 200 habitantes 
Tauá Grande (cap. Quadí l 350 habitantes 
Total 950 habitantes 950 -· 
188 7 Ehrenreich ( 1948 3 5) 
la. aldeia 60 "ranchos" 
2a. aldeia 30 "ranchos" 
3a. aldeia 45 "ranchos" 
4a. aldeia 90 "ranchos" 
total 225 "ranchos" 1.350 (*) 

Os registros de população indicam, apesar da diferente qualidade dos dados, 
uma discreta diminuição do número dos Karajá do Norte no decorrer do século XIX, 
desde a primeira contagem, em 1842, até 1887. 

Mesmo com os conflitos mantidos com brasileiros e com outros grupos 
indígenas durante todo o· século XIX, os Karajá do Norte eram reputados como o 
mais numeroso e próspero ramo da nação Karajá no final do século passado. Sua 
"independência" seria a razão desse bem-estar, em comparação. com os demais 
Karaiá, "dependentes" da sociedade brasileira (Ehrenreich: 1948, 3 5; Krause: 1940- 
1944, vol. 66, 52). 

·- - - 
No limiar do século XX, a população Karajá do Norte deveria oscilar em torno 

de mil pessoas, divididas em quatro aldeias: do cacique José, Tauá Pequena, do Meio 
e Tauá Grande. 
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r: 
r> A próxima informação é de 1939, quando fontes confiáveis indicam que o 

grupo vivia em duas aldeias e que sua população era de 65 indivíduos (Lipkind: 
1939 apud Donahue: 198 7, 179). Ou seja, cerca de 5% da população registrada, nos 
censos do final do século. 

r 
r: 
r 
r: QUADRO 4.1.2 POPUIAÇÃO KJ\RAJÁ DO NORTE NOS SÉCULOS XIX E XX 
r 
r 

DATA :\ÚMERO OE ALDEIAS POPULr\ÇÂO FO!':TE 

1842 J 2500- 2800 Castelnau 

1847-8 3 3600«-t Segurado 
1859 4 950 Aícncastre 

188i 4 uso n Ehrenrcirh 

1930 8 -- Torai 

1940 1 60 ;,..:imumdaiú 

1959 1 40 SPI 
JQ77-8 1 on Funai r 

(*) indica estimativa feita com base no n'' de casas. 
r: 

(**I incluindo Mbya Guarani 

(*** l excluindo Mbya Guarani 

A quase extinção do grupo em pouco menos de 4 décadas, é um fato difícil de 
ser esclarecido, basicamente devido à falta de informações relativas ao período. 
Presume-se que tenham sido atingidos por epidemias trazidas pela população 
regiona] chegante, que então se instalava nas recém fundadas povoações ribeirinhas 
como Conceição do Araguaia e outras mais ao norte. A única fonte de informações 
para esse período é a história oral do grupo que, com efeito, aponta, nas décadas de 
20 e 30, uma mortandade extraordinária. Expressões como "Kar~já acabou nesse 
tempo" são comuns para se referirem ao período no qual os vivos" não davam conta 
de enterrarem os mortos" (do dia). A população sobrevivente parece ter se dispersado 
em oito aldeias ou grupos locais, alguns dos quais em contato com a população 
regional. Os remanescentes só seriam reunidos com a chegada dos representantes do 
SPI. Nesse mesmo período a população Tapirapé experimentava depopulação 
semelhante, inclusive em termos numéricos (ver capítulo correspondente). É de se 
supor que, nessas primeiras décadas do século XX, os grupos indígenas do vale do 
Araguaia tenham sido simultaneamente atingidos por epidemias ou doenças que 
então contaminavam entre a população brasileira (gripe espanhola por exemplo). 
Um número considerável de pessoas foram vítimas, também, de violentos conflitos 
internos que após a reunião dos remanescentes, aumentaram de intensidade. 

O crescimento de população tota1 das duas aldeias, de 135 em 1987 para 185 
em 1997, mesmo com a retirada dos Mbya Guarani, indica que a população Karajá 
do Norte, aos poucos, começa a recuperar-se numéricamente e indica, também, a 
uma tendência cada vez maior de procurar cônjuges dentro do próprio grupo 
indígena, anunciando o que pode ser o fim do período de uniões com regionais. 

Atualmente, dado o grande número de jovens com menos de 15 anos, a 
regularização da assistência, é de prever o crescimento do grupo, embora a passos 
lentos. 
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QUADRO 4.1.3 - EVOLUÇÃO DA_POPUIAÇÂO KARAJÁ DO NORTE POR 
FAIXAS ETÁRIAS . 

ALDEIA 1959 1977-78 1980 1982 
Sexo M 1 F M F M T· 1V\ F 

Faixa Etária: 1 

Oa5 'i 1 .l 10 7 11 7 u 1 J 
ó a 10 .1 1 f, .l o .'i H 7 
11 a 15 4 1 2 J 6 .l 8 J 4 
ló a 20 1 1 ~ .l 2 4 .1 6 Q 

21 a 25 l - J 2 4 :!. 6 1 
26 a~10 J 1 2 :.?. 3 1 2 .1 :1 

31 a 35 1 1 2 1 1 - 3 2 
36a 40 - 3 - 1 1 - 4 1 .'i 

41 a 45 - 1 2 J - - - - 
46 a 50 1 1 :?. 1 1 1 - - - 
51 o .'i.'i - 1 1 1 2 - 1 - 
.'i6ct (',(1 - - - - - - 1 - 

t,1 e rnaic 1 - 1 4 - 2 6 -1 7 
TOTAIS 2{ 1 11 H J2 10 37 "Í(' 4Q 

- 

4.2 O PROCESSO DE PERDA E RECUPERAÇÃO POPULACIONAL 

Desde a primeira década do século XIX, os Karaiá tiveram relações conflituosas 
com as guarnições dos "presídios" do baixo Araguaia, bem como a da "Missão" de 
Xambioá. Os resultados desses conflitos são algumas dezenas de mortes em ações 
repressivas. Delas, a mais significativa, foi a morte de mais de 30 Karaiá do Norte 
pelo destacamento da "Missão" de Xambioá, comandado pelo frei capuchinho Savino 
da Rimini (Moreira Neto: 1974, 248). Calcula-se que os mortos em conflito dessa 
natureza não ultrapassem, somados, 6 dezenas. Ataques e retaliações entre tropas 
oficiais e os Karaiá do Norte perduraram até 1890, aproximadamente, fazendo 
vítimas de lado à lado. 

Durante o século XIX, os Karaiá do Norte mantiveram relações 
intermitentemente hostís com os Apinaié, quando estes se achavam estabelecidos às 
margens do baixo Araguaia, e invariavelmente hostís com os grupos Kaiapó da 
margem esquerda do mesmo rio. Apesar do conflito latente, o número de mortos 
eram reduzidos. O mais grave deles, até onde se sabe, ocorreu em novembro de 
1861, quando num contato de comércio com os Apinagé, foram dizimados todos os 
tripulantes de 4 embarcações Karaiá do Norte, bem como 2 ou 3 indivíduos do 
primeiro grupo (Moreira Neto: 1974, 235). Entre os grupos em conflito eram 
relativamente frequentes raptos de mulheres e crianças. 

O alcoolismo, também depois de 1940, passa a causar numerosas mortes, por 
acirramento dos conflitos internos e através do depauperamento físico dos 
remanescentes. A partir dessa data, até o final da década de 60, o consumo de alcóol 
e os problemas decorrentes passaram a se constituir em fator concreto a limitar o 
crescimento da população Karaiá do Norte. AJcoolismo, conflitos internos, falta de 
assistência médica adequada e continuidade das doenças que os - afligiam desde o 
início do século, são alguns dos fatores que contribuíam para a contínua diminuição 
populacional. Também os contatos indiscriminados com a população regional, 
principalente com os barcos de comércio, contríbuia para esse quadro, uma vez que 
envolviam venda de bebidas, prostituição de mulheres, engaiamento dos homens na 
pesca profissional ou como práticos do rio, abandono da atividade agrícola, brigas e 
assassinatos, além de numerosos indivíduos que deixavam o grupo para viverem 
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com a população regional. Aos poucos, no entanto, a presença dos representantes do 
SPI foi inibindo a continuidade desses contatos nocivos, e controlando a entrada de 
regionais na aldeia. 

O declínio populacional prolongou-se até o final da década de 50, quando o 
grupo atingiu seu número mais baixo: 40 pessoas. A continuidade dos Karaiá do 
Norte parecia ameaçada, nessa época, pelo baixo número de crianças existentes e a 
pouca expectativa de vida dos adultos, especialmente dos maiores de 45 anos. Do 
início da década de 60 até o presente, a população Karaiá do Norte, recuperou-se 
parcialmente seu contingente numérico em grande parte, graças à entrada de 
pessoas de origens regional e indígena: Karajá de aldeias "nortistas" e Guarani. 

As primeiras uniões com regionais se deram com a geração cujos 
remanescentes tem hoje cerca de 60-70 anos, mas não produziram descendentes. A 
geração que hoje tem 40-50 anos, foi a primeira a ter filhos com regionais. A maior 
parte dos filhos dessas uniões estão na faixa dos 0-15 anos. Ao todo, até o final da 
década de 80, deram-se cerca de 14 uniões, com regionais, dos quais apenas uma 
parte ainda vive na aldeia. 

No final da década de 70, foram trazidos para a área, cerca de 20 Guarani, 
provavelmente do Mbya, originários do Mato Grosso do Sul, que se encontravam 
vivendo dispersos em fazendas e reservas do antigo estado de Goiás (ver história do 
grupo no século X,'(). Formam ao todo, duas famílias relacionadas pelo parentesco 
de seus líderes, que são primos cruzados. Hum homem e duas mulheres Guarani se 
casaram com Karaja do Norte. Atualmente esses Guarani já não vivem entre os 
Karajá do Norte. Permaneceram, como já foi dito, apenas os que se casaram. 

Em dezembro de 1982, a população de 102 pessoas, incluía 22 Guarani e 
regionais e 80 Karajã do Norte ou filhos destes com os primeiros. 

Em 1985, a população Karajá do Norte se divide entre as duas aldeias do 
grupo, Kurehe e Xambioá, com 77 e 58 pessoas respectivamente. Juntos perfaziam 
um total de 135, segundo cifras seguras colhidas em 1987 por um linguística do· 
Museu do lndio/Funai. Ainda segundo esses dados, a aldeia Kurehe teria 15 casas e a 
do posto, 12 (Maia: 1987,4). 

As uniões com elementos não Karaiá do Norte foram recursos para a obtenção 
de cônjuges, dado o isolamento em que os Karajá do Norte estavam em relação às 
demais aldeias Karajá e Javaé. Essas uniões com elementos "de fora", sejam Guarani 
ou regionais, que como já vimos tem diminuído, foram importantes para sua 
recuperação populacional e mesmo para sua viabilização enquanto comunidade 
autônoma. 
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5 MODO DE VIDA E USO 
NATURAIS 

DOS RECURSOS 

5.1 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE - 
Os Karaiá do Norte, como os demais grupos de língua Karaiá, marcam o que 

corresponderia às nossas estações do ano, pelo regime das águas do rio. Dessa forma 
o ano se compõe de estacões bem- definidas: "início da enchente", "enchente", 
período entre o fim das enchentes e início da vasante quando o .rio fica estacionado 
(behetxis, "tempo das praias novas" (vasante) e "tempo das praias" (estiagem)". 

A utilização do regime das águas como marcador de tempo, demonstra a 
importância do rio na definição de suas relações com o meio ambiente. Suas 
manifestações religiosas, formas de organização social e política, bem como suas 
atividades de subsistência encontram-se centradas na sua relação com o rio durante 
o ciclo de estações. Cada estação pressupõe um ritmo e ativídades sociais bem 
definidas. O tempo da chuva e do estio não marcam apenas regimes de subsistência 
bem diferenciados: marcam a chegada e partida de seres sobrenaturais esperados e 
recebidos pelos grupos de língua Karaiá ao longo do ano determinam também 
movimentos de reunião e dispersão dos habitantes das aldeias. que resultam em 
formas sociais singulares no tempo das chuvas e do estio. 

A maneabilidade desse sistema social e religioso, capaz de "funcionar" em 
pequenos acampamentos nas praias e em grandes aldeias, diferencia-os de outros 
grupos Gê do Brasil central, possuidores de uma morfologia social que necessitam de 
grandes aldeias, para seu pleno funcionamento. 

A seguir veremos como o regime do rio afeta as formas de se organizarem em 
sociedades, a influência dessas formas de organização na determinação da esfera 
política e daí para suas idéias religiosas, através das quais se expressa a maneira pela 
qual o Karaiá, "vê", classifica e se relaciona com o cosmo. 

•• - 

- 

- 
- 

5.2 ORGANIZAÇÃO POLITICA E TERRITORIALIDADE - 
Os povos de língua e cultura Karajá se vêem como pertencentes a parente.las de 

vivos (wasy) e de mortos (wabàde), associadas respectivamente aos lugares onde 
vivem concretamente e onde viveram seus ancestrais. 

- 
Todo o território Karajá é visto como intimamente relacionado às parentelas 

dos mortos que o ocupou, reconhecidas pelos nomes de seus líderes ancestrais 
masculinos. As parentelas de vivos que o ocupam, contemporanearnente, evocam o 
nome desses seus ancestrais para justificarem direitos a parcelas desse território. Os 
Karaiá organizam-se basicamente através de famílias extensas, partes de parentelas 
com expressão territorial, organizadas em facções com elevado potencial de fissão 
em relação à comunidade onde vivem. Suas menores aldeias, são formadas por 

- 
- - - 
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apenas uma família extensa, onde geralmente o sogro vive acompanhado pelas 
famílias dos genros; as grandes, por uma reunião de parentelas formadas por 
diversas famílias extensas. Os componentes dessas parentelas, também, costumam 
apresentar-se espalhados por diversas aldeias, o que impede a existência de 
hostilidade entre aldeias. É uma base sociológica que apresenta considerável 
potencial de segmentações. 

Esses rápidos movimentos de ida e vinda de famílias, de fundação e abandono 
de aldeamentos, embora possam nos parecer, a nós povos sedentários, como 
excepcionais, não o são para os tres grupos Karaiá. Além dessas cisões semi 
definitivas. as aldeias Karajá, Karaiá do Norte e Javaé experimentam, uma vez por 
ano, uma relativa dispersão de seus moradores. 

Essa dispersão se faz na época do verão. Embora fosse mais intensa até a 
década· de 50 e 60, ainda ocorre, parcialmente, na maioria das aldeias. Para melhor 
explorarem os recursos do rio, a população das grandes aldeias, divide-se em 
unidades sociais menores, formadas por urna simples família nuclear até por várias 
famílias extensas coligadas. Espalhando-se por praias, furos, lagos e subindo 
afluentes do Araguaia, procuram, com grande mobilidade, explorar as espécies 
vegetais e animais que a estação do ano oferecia. O "tempo das praias", portanto, 
subdivide-se em "tempo da tartaruga e seus ovos, do tracaiá e seus ovos", "tempo do 
crumata" e assim por diante. 

O sistema religioso dos grupos de língua Karaiá, através de um elaborado 
sistema ritual, manifesta-se ativamente nesses pequenos acampamentos de verão 
nas praias, como também, na época das chuvas, nas aldeias maiores. As festividades 
do verão, as "ijasõ", "anaràky", tem forte conotação propiciatória, uma vez que 
asseguram o contato da comunidade com os seus ancestrais longínqüos, "os ijasà", 
senhores dos animais do céu, da água e da terra. A atuação dos xamãs, da 
comunidade organizada e dos "iiasõ", trazem o alimento para a aldeia. Os povos de 
língua Karaiá, conceitualmente, alimentam-se através da renovação dessa sua 
aliança com seu passado. 

Essa concepção, de que a subsistência é garantida, entre outras coisas, através 
de uma atitude religiosa correta, marca urna visão tradicionalista e bastante comum 
a respeito da disponibilidade dos recursos naturais. 

A partir do início das chuvas e subida do nível do rio, os Karaiá reunem-se nas 
suas aldeias maiores, localizadas nas "barreiras" ao longo do Araguaia.to tempo da 
caça, de se iniciar a preparação das roças, do milho verde, da colheita das roças e da 
coleta de diversas espécies vegetais. É também o tempo das grandes festas de 
iniciação masculina, o Hetohoky, a "festa da Casa Grande", nos quais a comunidade 
interage com uma série de seres de diversos domínios do cosmo para a formação de 
seus novos membros. 

Essas famílias extensas que sozinhas ou coligadas vivem de maneira 
independente durante o verão são a base e o limite do sistema político dos povos de 
língua Karajá. Sua reunião anual no período das chuvas causava e causa um 
aumento considerável da atividade política, através da formação e atualização de 
um complexo sistema de alianças, onde se faz l' desfaz facções, consagram-se 
lideranças e afastam-se outras. 

'Essa intensa atividade política geralmente resulta na formação de novas 
aldeias, por facções que se encontram em situação desvantajosa. A instalação de 
agências religiosas ou governamentais, a partir desse século, entre os povos de 
língua xaraia, abriu uma nova pauta de negociação entre as diversas famílias 
extensas, articuladas em facções. Doravante, o dorrunio do aparelho da Funai, dos 
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empregos, da interlocução com os "brancos", das oportunidades e vantagens 
oferecidas ao grupo transformou-se em objetivo das partes envolvidas nessa disputa 
política. 

- 
5.3 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS ALDEIAS DE KUREHE E 

XAMBIOÁ 

As atuais aldeias, como vimos, são formadas pela reunião de diversos grupos 
de Karajá do Norte que viviam dispersos após a intensa perda de população que 
ocorreu desde o início do século. 

Como qualquer outra aldeia Karajá, o líder da facção majoritária na aldeia 
Xambioá, quando esta era a única dos Karajá do Norte, pertencia ao grupo que já 
vivia no local, antes da incorporação das populações de outros aldeamentos. Essa 
parentela acabou por assumir funções de liderança e de interlocução privilegiada 
com os não- índios, principalmente com o SPI, posteriormente com a Funai, no 
encaminhamento de assuntos que dizem respeito a toda comunidade (venda de 
madeira, ocupação dos empregos ligados ao posto, utilização do veículo, etc.). 

A formação da atual aldeia de Kurehe foi apenas mais uma demonstração da 
vigência da política tradicional, onde às facções cm situações desvantajosas restam 
as opções de permanecerem numa situação de suieição ou procurarem outro lugar 
para viver. 

Ainda hoje as principais facções dos Karajá do Norte estão ligadas aos líderes 
das famílias extensas que se coligaram na época da formação da aldeia Xambioá. A 
ligação dos individuas atuais com os grupos familiares "originais" que formaram a 
aldeia, parece ser, hoie em dia, uma referência forte, como indica a permanência do 
nome desses líderes familiares das décadas de 40 e 50 como "sobrenome" dos atuais 
Karajá do Norte. 

Atualmente os nomes "típicos" são compostos de (1) nome em português, 
acrescido do (2) nome Karaiá do Norte, (3) sobrenome familiar {nome do principal 
da facção familiar: Txebwaré, Axure. etc) e (4) sobrenome "étnico" (Karaiá). 

A separação das aldeias do posto e Kurehe parece ter sido motivada 
fundamentalmente pela disputa, entre facções, de recursos destinados à totalidade 
da comunidade. A fundação da nova aldeia foi feita contando-se com a possibilidade 
de que os separatistas pudessem gerir os recursos alocados pela Funai. Os 
partidários de um e outro lado equivalem-se em número. Anos após a cisão, aos 
poucos retomaram-se os contatos interrompidos entre os dois grupos. 

Ainda que por razões "contemporâneas", assistência e interlocução com 
brancos, a última cisão de aldeias dos Karajá do Norte, como no passado, foi 
produzida por incompatibilidade de "facções", formadas por famílias extensas 
coligadas, que, com uma nova aldeia, ampliam seu espaço político. 

Considerando-se o aumento de população e a vigência desse mecanismo cíclico 
de cisão, espera-se a formação de novas aldeias num futuro próximo. Com uma 
maior presença ao longo de seu território e dada a exigüidade dos recursos da atual 
'Terra Indígena" é de se prever um aumento progressivo nos conflitos dos Karajá do 
Norte com os proprietários vizinhos. 

A evolução da população Karajá do Norte, repete movimentos considerados 
como uma constante na relação entre índios e brancos no Brasil: (1) queda de 
população por doenças e choques armados, (2) dispersão dos sobreviventes, (3) 
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5.4 

reunião dos remanescentes promovida pelo SPI numa única aldeia com definição de 
área provisória que tende a tornar-se definitiva, (4) recuperação populacional, 
aumento do número de aldeias. Os Karajá do Norte encontram-se nessa última fase. 
A próxima fase já se iniciou: (5) conflitos com particulares devido à inconveniência 
da área definida pelo SPI/ Funai e, posteriormente, (6) reivindicações de suas áreas 
tradicionais expropriadas no processo de contato. 

IDENTIDADE ÉTNICA 

r: 

r: 

r 
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r: 
r: 

5.5 
r 
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Em ambas as aldeias enfatiza-se o desejo de se viver um estilo de vida mais 
Karajá, afastando-se dos brancos. Parece haver um consenso, entre os Karajá do 
Norte, da necessidade de projetos e iniciativas destinadas a prestigiar aspectos 
"tradicionais" de sua cultura num esforço para preservar sua identidade étnica. 

Devido à intensa perda de população e às posteriores uniões com pessoas da 
população regional, os Karajá do Norte passaram por mudanças culturais 
importantes. 

Além da língua, que hoje, a, é praticada de forma ativa somente pelos adultos 
e de forma passiva pelas crianças, a vida cerimonial também sofreu algumas 
alterações importantes. 

Os Karajá do Norte mantiveram sua festas de iniciação masculina, feitas 
anualmente no dia 19 de Abril, o Dia do Índio. Nesse cerimonial, que marca a 
passagem de grau de idade de "meninos" para a de "rapazes", a aldeia é visitada por 
representações de ksreishuni, "espíritos de guerreiros Kaiapó" (mortos em combate 
com os Karajá do Norte), que se associam aos iniciandos como espíritos protetores. 
Os ksrslehuni são alimentados pelas famílias dos iniciandos, que lhes- preparam o 
koroixu, bolo de beiju recheado com pedaços de peixe. Assim com os demais grupos 
de língua Karajá, os Karajá do Norte enfatizam a iniciação masculina realizando-a, 
igualmente, no auge para o final da estação das chuvas. 

Existe uma consciência por parte da comunidade adulta, de que é importante 
valorizar e retomar aspectos de sua cultura tradicional, objetivando o fortalecimento 
de sua identidade étnica (Maia: 1987, 7). Essa consciência, no entanto, manifesta-se 

••. de forma passiva, muitas vezes pelo desconhecimento de mecanismos de incentivo e 
difusão de elementos da cultura tradicional Karajá do Norte (ver 7.3.). 

EXPLORAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

5.5.1 

r: 
r 
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Relacionamento Específico com o Meio Ambiente e Sazonalidade. 
Como os demais grupos Karaiá, os Karaja do Norte podem ser definidos, 

basicamente, como pescadores. A base da alimentação do grupo é conseguida com a 
pesca e coleta daquilo que o rio e seus terrenos marginais lhes oferecem. A reduzida 
produção de suas lavouras e os gêneros agrícolas que compram fora da aldeia 
completam sua subsistência, que está longe de ser satisfatória. 

A pesca é feita basicamente, ao longo do rio Araguaia, em locais apropriados 
ou então, em lagoas situadas fora da reserva, principalmente na margem paraense, 
subindo o rio Maria. Suas excursões de pesca, fora da área indígena, causam 
frequentemente atritos com fazendeiros e proprietários das terras que percorrem. 
Durante o verão, costumam subir os afluentes do rio Araguaia, à procura de peixes 
e de ovos de quelônios nas praias. Nessa estação, suas excursões de pesca podem 
durar alguns dias, não mais que uma semana. Durante a época das chuvas são 
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frequentes as pescarias feitas em geral por dois homens, que saem pela manhã e 
retornam ao final da tarde. Além da pesca com anzol, tarrafa, redes, arpões, 
costumam utilizar também do arco e da flecha. 

O peixe é a principal fonte de proteínas para os Karaiá do Norte. Quando 
cogitava-se da construção da hidrelétrica de Santa Isabel (ver adiante em 6.4.) e a 
consequente formação do lago, o grupo foi tomado de grande intranqüilidade, pois 
haveria uma grande alteração da fauna ictiológica, que era e é a base da dieta Karajá 
do Norte. 

A caça no interior da área, atividade altamente compensatória na década de 
80, teve sua importância diminuída nos dias de hoje. Na caça, as espécies de animais 
mais procuradas são o porco caetetu, veados, tatus, macacos e jabutis. 

Em função dos desmatamentos e queimadas feitas nas áreas vizinhas a caça 
acabou por se refugiar nas matas de reserva, a única que manteve parte da 
cobertura vegetal original. Os resultados que conseguem nessa atividade, no 
entanto, são limitados pela dificuldade de obter dinheiro para comprar munições e 
pela qualidade inferior dos cartuchos fabricados na aldeia e das velhas armas que 
utilizam. 

Em 1962, respondendo a uma circular da 8a. IR de Goiânia a respeito das 
"riquesas'' (sic) existentes na reserva, o encarregado informa que os Karaiá do Norte 
se dedicavam à caça de jacarés, felinos, lontras e ariranhas com o objetivo de 
comercializarem as peles ( Mota: 20.09 .62, 1). Depois que foi proibido o comércio de 
peles pela Legislação Federal, a caça se limita até hoje, à obtenção de alimentos. A 
única espécie animal que ainda caçam para comercialização _ f a arara (azul e 
vermelha). Vendem ocasionalmente seus "couros" com penas para os Karaiá e Javaé 
da Ilha no Bananal; que os utilizam na fabricação de artesanato de plumária. É, no 
entanto, um comércio esporádico, dada a distância que os separa dos compradores. 

A atividade de coleta atualmente se limita a diversas frutas sazonais tais como 
o marmelo, bacaba, rnacaúba e anajá em dezembro, do açaí em agosto e do caiá em 
fevereiro. Essas espécies são coletadas em zona de floresta, fora da área da reserva. 
Além dessas espécies nativas, o grande número de mangueiras existentes na aldeia 
forneçern-lhes boa quantidade de frutos nos meses de dezembro e janeiro. 

5.5.2 Ecossistemas Explorados 
Já examinamos os locais utilizados pelos Karajá do Norte em suas atividades 

de subsistência: coleta de alimentos e matérias primas, pesca, caça e agricultura. 
Como vimos as áreas utilizadas, a maior parte foi a área da reserva, incluindo os 
rios tributários do Araguaia das proximidades, especialmente o rio Maria e o Agua 
Fria. Também os lagos próximos ao Araguaia são utilizados. No verão percorrem as 
praias, campos e matas à montante e à jusante da aldeia, em atividades de coleta de 
ovos de quelônios e de frutas e outras espécies silvestres. 

A pesca de quelõnios é feita no "poção do Adão Souto" e em outros lugares nas 
proximidades e fora da reserva. 

A pesca se faz em diversos locais, que variam de espécie para espécie durante o 
ano. A seguir procurarei relacionar os peixes mais comumente pescados e sua 
destinação. 

._. 

- - 
- 
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r: 
r: QUADRO 5.5.2.1 - TIPO, DESTINAÇÃO, FORMA E LOCAL DE CAPTURA 

DE PEIXES ENTRE OS KARAJÁ DO NORTE 

r: 

r 

Fl:'l;,\LIDADE. COMO SE PESC,\ LOCAL 

TIPO DE PEIXE. C = Consumo T = Tarr afa li = Ucira do Araguaia 
\'=Venda L = Linha R = Ressaca 

Fidalc.o CV T'L (\ 

Barbado e v ·r 'L B 

Roca Larua C'V TIL B 

Pintado C'V T'L B 

Jaraaui crv T u 
Curimatã CV T B 

Tucunaré C'V 1. R '1\ 

Pira raro e v L B 

Filhote \' L 8 
Piau C'V T,L PedrJI 

l'arú nnanteiga, folha, &lixo, Pedral, Lagoas no 
branca, dente-seca. Verão. B tsaranzals] no 

caranha. curipetc, arara e c.v T,-L lnvemç 
lombo de folha 

Cruvina CV T'L R 
Pirarucu V Arpão R 
Cachorra e T/L R 
Bicuda e Til H 
Aruanã CtV T,L B 

Piranha e TIL B 

r 
r- 

6 REIAÇÃO DO GRUPO 
SOCIEDJ\.DE NACIONAL 

,, 
INDIGENA COM A 

r: 
r: 
r: 

6.1 UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

r 

Para a fabricação de artesanato utilitário ou destinado à venda, utilizam 
recursos naturais localizados, na sua grande maioria, fora da reserva. A 
insuficiência de materiais destinados à elaboração de artesanato no interior da atual 
reserva, faz com que os Karajá do Norte se envolvam num indesejado e difícil 
comércio de matérias primas com a população regional. 

Para a elaboração de flechas, por exemplo, tem que se comprar o taquari, 
pagando por "touceíra", em Pau-D'Arco. Podem consegui-lo também no regime "à 
meia": recebem x taquaras e devolvem x/2 cm flechas para quem lhes deu. 
Consegue-se taquarí também nas cabeceiras do rio Malinha, fora da reserva. 

O irnbé para fixar a ponta ao corpo da flecha, é conseguido através do 
comércio com os Tapírapé e Javaé principalmente nas cabeceiras do rio Maria, onde 
compram-no a metro. O mulungu, semente preta ou olho de cabra para confecção 
de (colares, pulseiras, brincos etc.), é conseguida nas margens paraense do Araguaia. 
fora da reserva, ou então é comprada por saco. Também a palha de buriti, essencial 
para elaboração de esteiras, cestos, cobertura de casas, etc.) é comprada de pequenos 
fazendeiros, no Pará, em Pau-D'Arco e em Araguaína, pagando-se por "molho" de 
palha. Também o patí, para fabricação de arcos, é conseguido na margem paraense 
do Araguaia. 

r: 

r· 
r: 
r: 
.í 
r: 
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A inexistência desses materiais dentro da reserva é fator 1imitante à elaboração 
do artesanato, o que traz como consequência um empobrecimento da cultura 
material do grupo. O comércio com regionais, nessa perspectiva, não pode ser 
encarado senão como paliativo de um problema de definição territorial que requer 
outro tipo de solução. 

6.2 FORMAS DE INSERÇÃO NA ECONOMIA REGIONAL 

A comunidade Karajá do Norte mantém diversos tipos de relacionamento 
econômico com a sociedade envolvente: empregos ligados às secretarias estaduais da 
saúde e educação, à Funai, aposentadorias do Funrural, venda de peixe e artesanato 
e venda esporádica de forças de trabalhos para as fazendas vizinhas etc. 

Seu engajamento na economia regional, apesar de se dar sob muitas formas, é 
relativamente pouco importante devido à distância de centros economicamente 
significativos e a inexistência de polos de desenvolvimento. 

A compra de pr~dutos industrializados (sal, tecidos, açúcar, óleo, artigos de 
ferro e para a pesca, querosene, etc.) se faz com o dinheiro que conseguem através 
de empregos e, num grau menor, de outras fontes de renda citados acima. O que 
conseguem, no entanto, € insuficiente para a compra de produtos "básicos", como se 
podia conferir, na década de 80, pelas dívidas constantes acumuladas pelos Karaiá 
do Norte na "cantina" da Funai. Nessa época, como no presente, dependem do 
comércio regional, para a compra de gêneros tais como farinha e arroz. 

Apesar da díficuldade que tem para conseguir o material necessário à 
elaboração de artesenato, vendem regularmente sua produção à população regional. 
São principalmente o~jetos de uso prático, como moringas, remos, etc., ao contrário 
dos demais grupos de língua Karaiá que se especializaram como produtores de 
artesanato "turístico". · 

- 

Os não muito numerosos turistas que percorrem aquele trecho do Araguaia no 
verão compram-lhe, também parcela reduzida de artesanato. Vendem alguma coisa 
a particulares que lhes compram a produção provavelmente para revenda em outros 
centros. Dirigiam-se para Pau D'Arco anualmente, no início da década de 80, para a 
venda de artesanato a um comprador local, uma feira. 

A fabricação de artesanato por parte dos Karajá do Norte é limitada pela 
ausência de pólos turístico na região e pelo isolamento das aldeias atuais. Apesar de 
conhecerem técnicas de elaboração de sofisticados trabalhos de plurnária e disporem 
da matéria prima (penas de pássaros) é relativamente rara a produção dessas peças 
mais elaboradas, pela ausência de compradores que seu preço e tempo de trabalho 
necessário implicam, preferindo concentrar sua produção em itens de baixo valor 
como colares, testeiras, chocalhos, etc .. 

- 
- 

Vendem pequenas quantidades de peixes para as corrutelas e garirnpos 
próximos até 30km a montante e jusante das aldeias. Comercializam peixe também 
em Araguaína. Não realizam viagens a Araguaína exclusivamente para venda de 
peixe, antes aproveitam-se de outras, encetadas por outros motivos. Não vendem 
mais as mantas de pirarucu salgadas, devido à inexistencia de compradores. A pesca 
do pirarucu, principal modalidade de pesca profissional foi feita até meados da 
década de 60, quando os regatões percorriam aquele trecho do Araguaia. 

A venda da força de trabalho se dá principalmente durante abril à junho, nas 
derrubadas que precedem as queimadas nas fazendas da região. Poucos homens 
empregam-se nesse trabalho, que raramente dura mais que algumas semanas. O 

- - 
-· 
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r: 
r: 

r: 

r: 

6.3 

trabalho é combinado em regime de empreita, onde um grupo responsabilizava-se 
por um determinado trecho da mata, recebendo por alqueire derrubado e a comida 
correndo por conta dos próprios trabalhadores. O regime de trabalho combinado 
com os índios não se diferenciava do adotado com trabalhadores da região. Até o 
final da década de 80, era relativamente frequente fazendeiros entrarem na aldeia de 
caminhão, recolhendo a mão-de-obra de que necessitavam. 

. Esporadicamente, alguns homens chegavam a trabalhar de peões em fazendas 
próximas por períodos limitados de tempo. As famílias Guaraní, na década de 80, 
costumavam trabalhar em fazendas próximas, para onde dirigiam com toda a 
família, por períodos de tempo relativamente longos. Albino Guarani e sua família, 
por exemplo, viviam e trabalhavam na fazenda de Adão Souto, fazendeiro vizinho. · 

Atualmente seis Karajá do Norte são assalariados como professores pela 
secretaria estadual da educação do Tocantins e outros quatro como monitores de 
saúde, pela secretaria de saúde. O chefe do posto indígena também é Karajá do 
Norte. A maioria dos idosos recebem aposentadoria do Funrural. 

INTERCÂMBIO SOCIAL E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 
r 

r: 

r 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 

6.4 PROJETOS GOVERNAMENTAIS PARA A REGIÃO r: 

6.4.1 

r: 
/": 

r: 
r: 
r 

r: 

r: 

Atualmente. dada a redução de população e das áreas controladas por povos 
indígerras no norte goiano, além de seu confinamento cm reservas distantes umas 
das outras, dirninuíu em muito as possibilidades de intercâmbio entre os grupos 
indígenas da região. Os Karajá do Norte, por sua distância em relação aos demais 
grupos Karajá, não tem quase contato com outras aldeias de mesma língua. A sua 
posição geográfica, isolados às margens do Araguaia. longe dos Krahô e Xerente, 
grupos maioritários na região, e sua pouca população, comparativamente aos 
demais, são outros fatores que levam a um escasso contato com esses _grupos 
indígenas. 

Os Karajá do Norte lamentam esse quase isolamento em relação a outros 
grupos Karaiá de uma forma específica e, de uma forma mais geral, em relação aos 
grupos assistidos pela ADR de Araguaína. Por outro lado, mantém muito contato 
com a população regional vizinha, de corrutelas. fazendas e cidades próximas. 
Diversos membros do grupo apresentam, cm suas histórias de vida, passagens ou 
contatos esporádicos com diversas denominações evangélicas. Não se conhece casos 
em que candidatos Karajá do Norte tenham concorrido com sucesso a cargos de 
representação nos municípios próximos. 

Estradas 
O asfaltamento da rodovia estadual que vai de Araguaína a Santa Fé do 

Araguaia e daí a Pontão na margem do Araguaia na divisa com o Pará deve 
influenciar em muito a vida dos Karaiá do Norte. Aiualmcnte apenas o primeiro 
trecho, até Santa fé do Araguaia encontra-se asfaltado. As obras de terraplenagern 
necessárias para estender o asfalto até o Pontão encontram-se, aparentemente, 
bastante adiantadas. Sua pavimentação esta para ser executada no biênio 97 /98, 
conforme projeto da Secretaria dos Transportes e obras do governo do Tocantins. 

Esta previsto, também pelo governo do Estado do Tocantins, a implantaçao de 
diversos portos, à montante e à jusante das aldeias Karaiá do Norte, no biênio 
2005/2006. Destinaria-se a ser utilizado no projeto do "Corredor Multimodal de 
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Transportes Centro- Norte" (Tocantins- Secretaria dos Transportes e Obras s/d). À 
montante de Xarnbioá, teríamos então os portos de Araguanã, Pontão e Pau d'Árco. 
Os Xambioá ficariam entre os dois últimos. 

O asfaltamento deverá trazer um escoadouro para a produção regional, além 
da ligação do Pará com a Belém- Brasília, via Santa Fé do Araguaia. Espera-se a 
valorização das terras próximas à rodovia, o que inclui as proximidades da Terra 
Indígena Xambioá. 

6.4.2 A UHE Santa Isabel 
A aproximadamente 150km a jusante das aldeias Karaiá do Norte estava 

prevista a construção da hidrelétrica Santa Isabel. 

Segundo o Relatório "Plano 201 O", divulgado pelo Ministério de Minas e 
Energia e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), trata-se urna hidrelétrica 
com potência programada de 660 M\'V, o que a classifica como sendo de porte 
médio. O início da construção estava previsto para 1995. A data de enchimento do 
lago seria no ano 2000 e as máquinas entrariam cm operação no ano 2001. O custo 
total da obra seria da ordem de US$ 1.810.100..000,00. Ainda segundo a mesma 
fonte, essa hidrelétrica ocuparia uma área de 3. 746 krrr' rMME, Eletrobrás: Plano 
2010, 171 ), superior. portanto, àquelas ocupadas por ltaipú, Tucuruí e outras 
hidrelétricas de grande porte. 

Apesar da divulgação desse cronograma, as obras relativas à construção dessa 
hidrelétrica já sofreram muitos adiamentos no passado e sabe-se que os prazos 
constantes no "Plano 201 O", também já não correspondem à realidade. Dificilmente 
o início das obras se daria ainda neste século. A dificuldade de se conseguir 
informações oficiais seguras a respeito do cronograma de obras parece refletir a 
inexistência de uma posição oficial sobre o planejamento e a prioridade da UHE 
Santa Isabel. 

- - 

Os trabalhos necessários à sua implantação, encontram-se atualmente 
paralizados. Em 1984, no entanto, foram concluídos os estudos correspondentes à 
fase de Viabilidade da UHE, elaborados pela ENGEVIX/ ELETRONORTE. O apêndice 
4, "Estudos Ambientais" do vol. 1, trata especificamcnbte dos efeitos da hidrelétrica 
sobre a comunidade Xambioá e das medidas destinadas a minorar o impacto e 
indenizar a comunidade. 

- 
Apesar dessa indefinição, a ameaça de construção dessa hidrelétrica, que teria 

graves consequências sobre a comunidade Xambioá, permanece. 

6.4.2.1 Síntese das Consequências da Construção da UHE Santa Isabel sobre os 
Karajá do Norte - 

Não foi possível o acesso a mapas que mostrassem especificamente a cota de 
inundação prevista para a reserva dos Karaiá do Norte. O único mapa disponfvel, 
com a cota de inundação prevista, abrange toda a região do baixo Araguaia, onde se 
inclui a AI Xambioá. Esse mapa, elaborado pela ENGEXIX S.A., mostra, no entanto, 
que cerca de 1/3 a metade da atual aldeia serão submergidas com· a formação do 
lago da hidrelétrica. - 

Dependendo, para sua subsistencia, basicamente do que conseguem com a 
pesca, coleta e agricultura, o alagamento de grande parte da área constitui grave 
problema que ameaçava, a curto prazo, Õ futuro dos Karaiá do Norte. 

A seguir como cada atividade de subsistencia seria afetada com a construção 
da lago da UHE Santa Isabel. 

- 

- 
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r: 
Agricultura : todas as áreas utilizadas atualmente deverão ser inundadas. As 

roças do Projeto de Desenvolvimento da Funai (600 pés de laranja, mandioca, cana, 
banana, arroz, milho, etc.), roças recém abertas e todas as demais se perderão. 
Nenhuma das roças atuais, em geral localizadas a cerca de 3- 4km das aldeias 
escaparão da inundação.Também se perderão as incontáveis mangueiras, plantadas 
na aldeia pelo SPJ. A atual casa de farinha, construída próxima às roças, também 
será submergida. 

Coleta: numerosas espécies vegetais coletadas e utilizadas para elaboração de 
artesanato (de uso ou para venda) e alimentação, que nascem nas margens do 
Araguaia, serão extintas e a vegetação levará alguns anos até se recompor, embora 
talvez nunca volte a ser tal como é hoie. O prejuízo que os Karaiá do Norte sofrerão 
na coleta de alimentos e materiais nào pode ser medido unicamente pelo que se 
perderá dentro da reserva, mas com a avaliação daquilo que se perderá na área 
efetivamente ocupada pelo grupo, que inclui toda a região circunvizinha e marginal 
ao Araguaia e seus afluentes. 

Caça: mais de 1/3 da área utilizada pela grupo para caça será inundada. Além 
da fauna que desaparecerá com a enchente, numerosas espécies certamente 
encontrarão dificuldades em adaptarem-se ao novo ambiente formado pelo lago. 
Teme-se o desaparecimento de muitas espécies e o desequilíbrio na cadeia alimentar 
e no ecossistema da região como um todo. Dada o progressivo desaparecimento da 
cobertura vegetal nas áreas vizinhas, dificilmente podera se pensar numa 
indenização cm terras com matas semelhantes às que serão inundadas. 

Pesca : a mais importante fonte de alimentos para o grupo é também a que 
mais duramente seria afetada com a formação do lago. A comunidade teme o 
desaparecimento de diversas espécies que sobem e descem o rio para reprodução e 
alimentação. Todos os locais tradicionalmente piscosos utilizados (beira de rios, 
remansos e lagoas) desaparecerão. A captrura de quelônios (tartarugas) e a coleta de 
seus ovos, também deverão ser seriamente prejudicadas, devido ao desaparecimento 
das prais onde essas espécies fazem a desova. A cultura desse grupo, basicamente 
pescador, deverá sofrer sério abalo coma diminuição dos resultados daquela que é 
sua mais importante atividade econômica. Esse fato certamente vai forçá- los a 
procurar novas fontes de subsistencia, o que deverá ter influência negativa nesse 
momento em que buscam resgatar sua identidade étnica, mantendo sua ligação com 
a mais tradicional fonte de alimentos para os Karajá : o rio Araguaia. 

6.4.2.2 Recursos Naturais da AI que seriam Desativados 
Madeira- A região da reserva é excepcionalmenbte rica em espécies valorizadas 

do mercado madeireireiro. Entre outras, são mais abundantes o cedro manso, 
jatobá, taúba e mogno. Existem outras madeiras que, embora não tenham o mesmo 
valor, são também comercializáveis: capitão do campo, louro cravo, mango, orelha 
de macaco, garapiá e outras. Como foi visto atrás, varias das invasões ocorridas na 
reserva estavam ligadas ao desejo de madeireiras e fazendeiros de explorarem essas 
madeiras, especialmente as praticadas pelo fazendeiro Adão Souto. Por diversas 
vezes representantes de madeireiras estiveram no posto ou mantiveram 
entendimentos com os índios ou com o chefe de posto, buscando acordos para a 
exploração da madeira. 

A madeira mais cara e valorizada, mogno, é, ao mesmo tempo, uma das mais 
abundantes. As concentrações dessas espécies dão-se nos chamados "canteiros", mas 
sua área de ocorrência abrange praticamente toda a reserva. Várias dessas 
concentrações serão submergidas pela formação do lago. A necessidade dessa 
madeira nas obras fundamentais, para a instalação da comunidade em outras 
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aldeias e seu alto valor no mercado indicam a necessidade de seu aproveitamento 
através da instalação de uma serraria, que poderia operar com a utilização da mão 
de obra dos Karajá do Norte. 

Ouro- Na região em tôrno da AI existem diversos garimpes funcionando, o 
mais próximos deles, o Garimpinho, funcionava a menos de 40km da aldeia do 
posto. Os índios tem como certa a existencia de ouro no interior da área, em 
quantidades que justificariam sua exploração. Mesmo com técnicas e materiais 
rudimentares, alguns índios já tem garimpado no interior da reserva e sempre 
conseguido algum ouro. A equipe da firma Patraty, que realizou o trabalho de 
reavivação dos marcos da reserva em 1979, declarou que havia rencontrado sinais de 
ouro em diversos córregos e gratas. Os Karaiá do Norte chamaram a um Karaiá, de 
nome Francisco, que conhecia a atividade do garimpo, para trabalhar e ensinar as 
técnicas aos demais. Em )982, Francisco vivia na aldeia Xambioá. Ainda por volta 
dessa época, regionais casados com homens e mulheres 'Karaiá do Norte estiveram 
nos garimpas das redondezas para vender peixe e se informarem sobre os materiais 
necessários para se explorar o ouro da AI. A comunidade, no entanto, desanimou-se 
ao tomar conhecimento dos altos custos da operação (maquinário principalmente). 

Com uma provável inundação da área, a comunidade teme que as reservas de 
ouro, por ventura existentes, possam ficar sob as águas. 

6.4.2.3 Realocação dos Ka:rajá do Norte 
Segundo os Karajá do Norte, a eleição de uma nova área para sua realocação, 

em função das importantes perdas territoriais que sofrerão com o surgimento do 
lago da UHE Santa Isabel, deveria satisfazer às seguintes condições: compensar, com 
uma área maior que a insuficiente reserva atual, a parcela que será tomada pelas 
águas; compensar á ·\nsuficiência da atual reserva para a coleta de materiais e 
alimentos, incluindo-se as cabeceiras do rio Matinha, utilizadas atualmente; oferecer 
áreas agricultáveis suficientes; ofereçer áreas que tenham boa cobertura vegetal 
(matas altas) e que ofereçam caça suficiente. 

A área que preencheria estas condições acima, inclui as cabeceiras do rio 
Matinha e está localizada nos fundos da atual reserva. 

- 

- 
7 CONDIÇÕES DE VIDA 

7.1 ASSISTÊNCIA 

Desde a década de 40, os Karajá do Norte recebem assistência do SPJ/Funai, 
embora em caráter intermitente e descontínuo. Atualmente o Posto Indígena 
Xambioá, localizado na aldeia de mesmo nome, está jurisdicionado à Administração 
Regional da Funai de Araguaína. 

Os trabalhos do SPI eram dificultados pela grande dispersão e nomadismo 
sazonal do grupo, que vivia em diversas aldeias. Sempre que o S~I se propunha a 
dar assistencia aos Karajá do Norte a primeira providência que tomavam era a de 
reunir os diversos grupos locais e tentar fazer com que se dedicassem mais às 
atividades agrícolas, com abertura de áreas para roças, construção de depósitos, 
doação de implementas agrícolas, etc.. Evidentemente o objetivo era tentar fazer 
com que essa população se tornasse mais e mais sedentária e que restrigisse seus 
deslocamentos à área que lhes havia sido destinada pelo governo federal. 

- - 
- 
- - - 
- 
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7.2 

Conforme se vê através da documentação expedida pelos chefes de postos, 
desde a década de 50, havia considerável empenho em fazer com que os Karajá do 
Norte deixassem de frequentar seu território tradicional, áreas que já estavam 
ocupadas ou em processo de ocupação pelos regionais, cessando, dessa forma, os 
atritos com os novos "proprietários" (ver ftem Situação da Terra). A cultura 
tradicional do grupo era confundida, pelo SPI e Funai, com suas pescarias 
"intermináveis", com a "vagabundagem" nas praias e o consumo exagerado de 
bebidas alcoólicas. Nesse quadro de entendimento equivocado, o modo de vida do 
grupo, numa situação de contato desfavorável, aparecia aos olhos dos funcionários 
como obstáculos ao trabalho de assistência e à sua própria sobrevivência enquanto 
comunidade autônoma. Os atritos com as lideranças, desestimulo aos rituais, ao uso 
da língua e ao xamanismo parecem ter se iniciado logo nos primeiros anos de 
implantação do SPI e continuado sob a Funai. 

O posto da Funai na aldeia Xambioá conta com casa-sede equipada com rádio 
transmissor, com banheiro e fossa séptica. Num outro prédio funciona a enfermaria 
e escola. Um motor gerador fornece energia elétrica durante a noite, conforme a 
quantidade de combustível existente. O posto dispõe de duas lanchas "voadeira" com 
casco de alumínio Levefort, com motor de põpa de 15 hp e outro com motor tipo 
"rabeta''. 

A aldeia Kurehe ainda não possui infraestrutura de educação e saúde 
implantada tal como ocorre em Xarnbioá, sede do posto. 

Na década de 80 funcionou urna pequena cantina na aldeia. Sua instalação foi 
de fundamental importância para a comunidade porque tirou o grupo da 
dependencia de comerciantes inescrupulosos, que incluíam a pinga nos seus 
negócios, mas também porque os comércios existentes nos patrimônios próximos à 
aldeia vendem mercadorias a preços consideravelmente mais caros do que se 
consegue comprando os artigos em Araguaína, ou em outros centros regionais de 
distribuição. O investimento inicial feito pela Aiudãncia de Araguaína foi de 
aproximadamente US$ 956,00 ao câmbio da época, incrementado com aportes 
posteriores. O estado de insolvência contínua da aldeia e a falta de dinheiro para 
pagar as dívidas fez com que os administradores da Funai, seguidamente, 
"anistiassem" os devedores, até que a cantina se tornou inviável. 

Como vimos são poucas as possibilidades dos índios conseguirem dinheiro com 
trabalhos dentro e fora da reserva. A venda de força de trabalho é esporádica e (a 
possibilidade) de se conseguir dinheiro com a venda de peixe são limitadas pelas 
dificuldades de comercialização. Os índios tem grande dificuldade para a aquisição 
de artigos de primeira necessidade, como roupas, sal, sabão, utensílios de ferro, etc .. 
A falta de dinheiro não lhes causam privações alimentares devido à possibilidade de 
conseguirem alimentos com pesca, roças e caça. 

SAÚDE 

A aldeia Xambioá conta com dois monitores de saúde e um enfermeiro 
contratados pela secretaria estadual. A aldeia Kurehe conta com um atendente de 
enfermagem e dois monitores de saúde. Dados os limitados recursos de saúde 
existentes nas aldeias, o atendimento de fato se faz através de remoções para cidades 
próximas. 

Utilizam os hospitais de Santa Fé do Araguaia (distante 70km) e Araguafna 
(170km), com remoções dos doentes mais graves para Goiânia ou Brasília. Os Karaiá 
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do Norte tem muita necessidade de um veículo em condições de funcionamento para 
remoção de doentes em casos de emergência. 

A comunidade ficou especialmente revoltada com a morte da líder Txuodese. 
de tradicional família local, ocorrida por complicações durante o parto, e pela 
impossibilidade de se conseguir auxílio devido à inexistência de um veículo na aldeia, 
e pelas ausências do chefe de posto e da atendente de enfermagem. 

7.3 EDUCAÇÃO 

Existe um interesse bem definido da comunidade em relação a proietos de 
recuperação de partes de seu acervo cu1tural, em especial aqueles que visem o ensino 
da língua para as crianças. A reversão do atual quadro de diglossia é uma das 
preocupações constantes da comunidade, que relaciona identidade étnica 
diferenciada à manutenção da língua indígena. 

A alfabetização em Karaiá do Norte se ressente da falta de material didático 
específico, para o dialeto deste grupo indígena. Não t raro utilizarem rnate-íal 
elaborado para os Karaiá e Javaé em suas escolas, dialetos muito diferentes do 
Karaiá do Norte. Atualmente seis professores Karaiá do Norte dão auJas nas escolas 
das duas aldeias, pagos pela secretaria estadual da educação do Estado do Tocantins. 

....,· 

7.4 ALIMENTAÇÃO 

Os Karajá do Norte obtém sua alimentação basicamente com o que conseguem 
do rio e de suas roças. O rio lhes fornece a maior parte da proteína animal que 
consomem. A caça também colabora com a proteína animal conseguida pelo grupo. 

A produção das roças, no entanto, não é suficiente para prover a comunidade 
de gêneros agrícolas, o que os faz recorrer ao comércio regional, principalmente 
para a compra de arroz e farinha de mandioca. Para uma descrição mais detalhada 
das relações econômicas dos Karajá do Norte com a sociedade envolvente ver ítem 
6.2. 

A crônica deficiência de suas roças, o aumento da população e a falta de 
perspectivas para a obtenção de dinheiro, faz com que o grupo sofra, ciclicamente, a 
falta de alimentos básicos, como arroz e farinha. A situação alimentar só não se 
agrava devido à existência do rio, fonte perene de alimentos para o grupo. 

-· 

- 
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CAPiTULO VIII - XERENTE 
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CAPITULO VIII - XERENTE 

1 NOME 

r: 
r: 

Os XERENTE - autodenominados Acuen - formam com os Xavante do Mato 
Grosso, o ramo central das sociedades de língua Jê. 

2 LOCALIZAÇÃO 
r: 

r· 

Área Indígena Xerente localiza-se na região norte do atual Estado do 
Tocantins, sendo delimitada a oeste pelo Rio Tocantins , ao norte , pelo município de 
Pedro Afonso, a leste pelo rio do Sono; e ao sul pelo município de Lageado. Nesta 
mesma direção, a 80km de distância, encontra-se a capital do Estado, Palmas. 

Os limites geográficos da Área Indígena xerente estão assim definidos: 

Área Indígena Xerente - Demarcada em 08.01.1976 

r 
r: 

QUADRO 2.1 - LIMITES: PARTE DO PONTO 01 MARCO 24-A 

r 

Front"ira l)('<jCrifi'ÜO Coordenadas GC."o"ráfkas 

:-.:ortl" confluência do rio Corgulho rnm o Ritl 09"17''.!.3,75 / 4SC''.!.0.:!2,9Wgr. 
Tocantins 

Leste marco 48-B ponto 04 segue pelo Rio do Sono OQ"44'J6,35 I 47º5J'53,9Wgr. 
sentido montante 

Sul córrego Rrrifü1 1Roncadnn marro :\P. ponto O~ 0º"46'27. rs 4:'06i'44,8Wí!r. 

Oeste: Ribeirão Piabanha na confluência com o Rio OQ<''.!9'48,3S/48"22'03,5Wgr ponto 13 até o 
Tocantins marco inicial 24-A nonto 01. 

r-, 

r. 

QUADRO 2.2 -ÁREA DO FUNIL - DEMARCADA EM 29.10.1991 
r 
r: 
r: 

Limites: partindo do marco 824 

r: 
r- 

Fronteira Descrição Coordenadas ~l'O!lráfica~ 
:-.:orte margem direita do rio Tocantins e 11d 9" Ji'18,08ó"S e 48° 24'09,034"Wgr. 

confrontação corn o lote 30 
Leste Confluência com o Ribeirão Piranha, a montante 9" 39' JS.460"5 e 48"14'00.12'.!"Wgr. 

até o ponto 0-88 
Sul Confluência com o Córrego Tamanca, a 9"41 '04,38o''S e 48"15''.!.Z. 930"Wgr. 

montante até o ponto r>-.,8 
Oeste Marco 05 11..1 confluõncia com o rio Tocantins 9"Ji'J8,087"S e 48"24'09,034"Wgr. 

~t:~uinde> à iusante até o marco 824 
r: 

r: 
r> 

r: 
r>. 

r- 
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- 
3 TERRITÓRIO XERENTE - 
3.1 ASPECTOS DA OCUPAÇÃO TRADICIONAL XERENTE 

Segundo o etnógrafo Curt Nirnuendaiú - através de testemunho oral 
recolhidos na década de 30 - em tempos imemoriais, os Xerente diziam ter 
habitado territórios a leste, próximo a bacia do rio São Francisco 
( Nirnuendaiú, 1942). Devido as dificuldades de sobrevivência numa região árida 
como o sertão do nordeste, os Xerente migraram para a região do Araguaia - 
Tocantins. Não se sabe ao certo qual o período que estes fatos ocorreram, já que a 
historiografia oficial só vai identificá-los como um grupo dif crenciado a partir do 
século XlX. 

Num mito recolhido por Nimuendaiú ( 194.2:94) há indícios desta migração, 
como assinala Maria lsaura de Queiroz ( 1952) : 

"Asaré sofria desesperadamente de sede; para aplacá-la, seus irmãos deram-lhe 
de beber água das nozes de tucum; mas não foi suficiente, o tormento de Asaré 
continuou. Os irmãos então derrubaram urna palmeira pindaiba, fizeram uma 
ponta bem aguçada num dos lados e todos, agarrados a ela, fincaram-na terra a 
dentro suando e cavando cada vez mais fundo, até que, numa das vezes em que 
puxaram para fora, lhe viram úmida a ponta; fincaram com toda a força mais uma 
vez e então brotou água". 

Conclui a autora: 

"Não vemos aqui um reflexo da aridez do terreno cm que primitivamente 
viveram os Xerentc. das cacimbas fundas que era tão difícil abrir cm cata de 
líquido?" (1952: 15) 

Numa região tão rica em recursos hídricos, como é a bacia do Araguaia - 
Tocantins, soa muito estranho um trabalho tão grande para conseguir um pouco 
de água, como ref crido no fragmento do mito. A hipótese, portanto, de que nestes 
tempos imemoriais, os Xercnte habitarem a região do Nordeste é bastante plausível. 

Em relatos mais recentes, testemunhos orais dos Xerente indicam que sua área 
de ocupação tradicional era muito maior do que a atual. O seguinte diálogo entre 
um cacique Xerente e o antropólogo David Maybury-Lewis, em 1956, nós dá uma 
idéia da dimensão do antigo território Xerente: 

"Nós costumávamos caçar em todo o território entre o Tocantins e o Rio do 
Sono. Tínhamos aldeias nas margens do Tocantins a dois dias de viagem rio abaixo. 
Agora não há aldeias. Os civilizados se instalaram e os Xerente tiveram de sair. 
Quando lutamos, eles mandaram soldados, e lutamos com eles também. Daí fizeram 
um tratado. Sim senhor! O próprio Imperador nos deu nossas terras num pedaço de 
papel. Mas os civilizados mandaram os rebanhos pastarem lá. Quando matamos o 
gado, disseram que éramos ladrões e que era impossível viver perto de nós. Agora 
nossas aldeias estão destruídas e os civilizados trabalham sem · parar para nos 
expulsar até de Tocantfnia. Você deve dizer ao governo que queremos de volta as 
terras em que costumávamos caçar, até a Panela de Ferro." 

-· 

- 
- 

- 

- 
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r: 
- "Mas isto fica a vinte léguas! Exclamei. A três dias de suas aldeias mais 

próxima. Há cidades entre lá e aqui" 

- "Ela é nossa (terra)". Ele repetiu. "O Imperador disse. Nós a queremos de 
volta". (Maybury-Lewis1 1990: 69; Wenzel, 1996:40) 

Ainda nos dias de hoje, quando paramos para conversar com os mais velhos, 
as reclamações sobre a constante redução do território tradicional Xerente é 
constante. Falam de um tempo em que suas aldeias localizavam-se acima do rio do 
Sono - Peneiros - ou em Miranorte - Sadu nõmrze . Que caçavam nas imediações de 
Porto Nacional "Kri rã" . Que pescavam no rio dos Bois - Wdê ttê kâ . Todos estes 
locais ficaram de fora da demarcação da reserva. Hoje, é raro algum Xerente se 
aventurar em perambular por algum destes lugares. 

r 

r: 

r: 
3.2 HISTÓRIA DO CONTATO 

r: Historicamente, a trajetória dos Xerente se confunde até o final do século XIX, 
com a dos Xavante, send~ ambos membros do mesmo grupo, autodenominados. 
Acucn Rsvegnsni ( 1991), aponta que em fins do século XIX, intensificaram-se os 
contatos, com a expansão das frentes de colonização que vinham rumo às margens 
do rio Araguaia e Tocantins, conjuntamente com as missões religiosas e as 
intervenções punitivas do Estado. Estas últimas, objetivavam a pacificação dos 
Acuen, tidos como extremamente belicosos. As informações que provavelmente 
chegavam a esta grande nação indígena a respeito do contato como as frentes 
colonizadoras, levaram-nos a uma divergência de opiniões: de um lado os favoráveis 
e, de outro, os desfavoráveis ao estabelecimento do contato permanente: 

"Eram quando os favoráveis se mantinham em seu território indiferentes ou 
até desejosos pelo contato com os 'civilizados', enquanto aqueles que se recusavam a 
isto, com grande mobilidade horizontal, procuravam se afastar, espalhando-se pelo 
norte da província, atacando arraiais, fazendas e aldeias, como aconteceu em 1824 
com Graciosa. A estes os colonizadores começaram a lhes chamar de Xavante e por 
suas atitudes deram-lhes os adjetivos 'ferozes', "bravios', 'bárbarosJ ... ) aos outros 
chamaram-lhes de Xerente." (Ravagnani, 1991:23) 

A historiografia sobre os primeiros contatos entre os Xerente e a sociedade 
envolvente aponta que as primeiras ocupações de seu território tradicional 
remontam ao século XVl, com a chegada das missões jesuítas e por colonizadores, 
que tinham por objetivo um reconhecimento inicial da região visando futuras 
explorações de ordem econômica, a busca de pedras preciosas e , é claro, o 
aprisionamento de índios. 

"Para o período que vai do século XVI até fins do século XVIII, as informações 
sobre o conhecimento da sociedade Xerente encontram-se relativamente 
prejudicadas. Na verdade, a notificação dessa nação, como uma sociedade específica, 
flutua ao sabor dos avanços registrados na consumação do domínio colonial sobre 
seu território tradicional." { Farias, 1990: 15). 

É durante o século xvm, que se terá claramente registrado a ocupação da área 
por contigentes populacionais, dedicados quase que exclusivamente a mineração. O 
comércio, a agricultura e a pecuária serviriam, durante todo o século XVIII, apenas 
como meios de sustentação as atividades de mineração (farias, 1990:21/22). 

'Os garimpeiros, mineradores e seus escravos, foram os primeiros a invadir o 
território, que, até então, era habitado por índios Karaiá, Xavante, Xerente, Acroá, 
Xacriabá, entre outros" (Farias, 1990:21/22). 

r: 
r: 

r=. 

r: 

r: 
r: 
r: 
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-· - 
Mas é a partir do início do século XIX , por decorrência das chamadas 

"políticas de aldeamentos", que os Xerente serão mencionados e identificados como 
um grupo distinto dos demais. A descrição a seguir aponta um dos mais famosos 
aldeamentos da região, Já indicando a distinção acima referida: 

"A Aldeia Graciosa: Construída no início do século XJX, em 1824, por Cunha 
Mattos. Localizava-se à margem direita do rio Tocantins, junto ao ribeirão 
Taguarassu. Ficava a doze léguas ao norte de Porto Real {Atual Porto Nacional) e era 
habitada por índios Xerente, que chegaram a se aldear em número de 800 pessoas ... 
Os 107 índios Xerente que iniciaram o aldeamento de Graciosa, tiveram seu sustento 
custeados por Cunha Mattos e pela população de Porto Real que tinha interesse em 
pacificar a região do Tocantins infestada pelos Akuem (Cunha Matos apud 
Farias,1990). 

A resistência indígena à ocupação de seu território tradicional, continuava de 
forma intensa. A Coroa cria então, os Presídios Militares, com o aumento da 
presença de efetivos do exército em povoados que sofriam o ataque contínuo dos 
grupos indígenas. Os Xerente aparecem na literatura neste período, em aliança com 
outros grupos indígenas, num ataque à um destes presídios: 

"Presídio São João das Barras: Construído na confluência do rio São João das 
Barras com o rio Tocantins ... Esse presídio foi construído em 1812, em 1813 foi 
atacado e destruído pelos índios Xerente, Xavante e Karajá" (Natal e Silva,1935 apud 
Farias, 1990). 

- 
- 
- 

- 
São várias as indicações do antigo território Acuen (Xerente/Xavante), entre as 

quais podemos destacar as seguintes: 

"Os índios Xerente são uma fração dos Xavante. Residiam antigamente juntos, 
nos planaltos entre o Tocantins e o Araguaia. Os Xerente. na proporção que os 
civilizados afluíam, foram se afastando até que formaram oito a1deias pequenas, de 
um e de outro lado do rio Tocantins" ( Pastor Zacarias Campelo,1957 spud Silva 
Neive, 1986) 

"John Emanuel Pohl informa que os Xerente e Acroá-Mirirn, com os quais se 
uniram os Xavante, eram tribos independentes, que viviam na região do Duro, em 
contiguas correrias pelas amplidões de ambas as margens do Tocantins, desde Porto 
Real (Atua] Porto Nacional) até São Pedro de Alcântara (Atual Carolina), 
estendendo-se até Pastos Bons, na Capitania do Maranhão" (Silva Neiva,1986) 

"Os Xerente foram localizados no século XIX entre as terras do médio 
Tocantins e .o rio Manoel Alves. Em 181 o foram encontrados próximos à região do 
Duro, quando da sua submissão. Em 1812 possuíam 7 aldeias entre os rios Preto e 
Maranhão, afluentes da margem direita do rio Tocantins, na região de Muque" 
(Sampaio,1927 apud Farias, 1990) 

Nota-se por outro lado, no trecho descrito a seguir, uma outra maneira de 
vislumbrarmos a antiga dimensão do território tradicional Xerente, através da 
intensa relação com os demais grupos indígenas que compunham a região ocupada 
tradicionalmente pelos grupos Jê. 

" ... A presença Xerente ao Norte era delimitada pela imediação do ribeirão 
farinha, marco inicia] da fronteira Xerente com os Krahó. Ao sul com os Cayapó na 
região do rio Parnaíba. A oeste com os Karajá e Javaé. A fronteira com maiores 
dificuldades de delimitação é a do leste. Nesta região os Xerente confundem-se com 
os Acroá e com os Xacriabá, também grupos Acuem" (Farias, 1990:36). 

- 
- - 
- 

- 
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_ Com estas indicações é possível termos uma dimensão do - território 
tradicionalmente ocupado pelos Xerente. É importante contrastá-lo com o mapa da 
atual reserva Xerente, para termos uma idéia das perdas territoriais que este grupo 
indígena sofreu no decorrer da história do seu contato com as frentes colonizadoras. 
A importância deste contraste ficará mais clara quando discutirmos mais a frente, o 
uso dos recursos naturais pelos Xerente, já que eles se encontram cada vez mais 
reduzidos. 

No século XX, o primeiro registro sobre a localização Xerente foi feito por 
Urbiano Viana (19::?.7}, no qual localiza 12 aldeias Xercnte trarias, 1990:44). Nota 
se que, das 12 aldeias indicadas, 8 ficam a margem esquerda do Rio Tocantins, 
atuais-municípios de Miracema e Miranorte. enquanto 4 localizam-se a sua margem. 
direita, atual reserva e municípios de Pedro Afonso e Tocantfnia . 

Quitê-Crê Barreiro d' anta na Panella de Ferro, entre Pedro Afonso, 
Estado de Goiás, e Carolina, Estado do 
Maranhão, margem esuuerde do rio 
Tocantins 

Zucrê-querizê Cantador do Alto no Morro Grande, na fralda da 
Cordilheira, 20 léguas de Couto 
Magalhães, entre o rio Tocantins e o rio 
Araguaia, portanto. margem esquerda do 
Tocantins 

Zé-zauréd no Gorgulho, ribeirão dos Bois, margem 
esquerda do rio Tocantins 

Barra Larga 

M'ran-ropé Mato Limpo na Prata, ribeirão da Cachoeira, por cima 
da confluência do Sono. mar~cm esquerda 
do rio Tocantins 

Brúnúcaré Rocinha no Ribeirão dos Bois, afluente da margem 
esquerda do rio Tocantins 

Nhoron-zauréd Coqueiro Alto em São João, fronteira de Pedro Afonso, 
margem esquerda do Tocaruins 

Nhoron-ró- Cocal 
zauréd 

margem esquerda do Tocantins 

Nhoron 
rózauré-qué- 
rrhú 

na Providência, 
Tocantins 

m.Jrp,m2 esquerda do Palmeira} 

Sacr ê-prá Boqueirão do Funil abaixo do Lagcado, a duas léguas e meia, 
ou pouco mais, do Piabanha, margem 
direita elo rio Tocsruins 

Nhoron-toudê- Anaiazal 
rrhü · 

em Morrinhas. cabeceiras do Piabanha, 
margem direita do Tocam ins 

Cidaran Varedão na margem direite do Tocantins 

Spró-rrhü Bananal no Rio Preto, confluente da margem 
esquerda do Rio do Sono, margem direita 
do Rio Tocantins 
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Júlio Paternostro. entre 1934 e 1938, trabalhou no Serviço de Febre Amarela, 
visitou o território Xcrente e registrou este contato, Já indicando um processo de 
redução do grupo. Assinala a existência de 5 aldeias : Porteira, Pedra Preta, Paneiros, 
Providência e Pranchu localizadas. 

" ... na vizinhança da vila goiana de Pedro Afonso e expandem-se para oeste, a 
pouca distância da foz. do Rio do Sono, no Tocantins." 

Indicou ainda que ali viviam cerca de 180 famílias num total aproximado de 
2000 pessoas que. 

" ... vivem negligentemente, definham com moléstias infecciosas existentes na 
região, contraem doenças venéreas dos sertanejos que a eles se ligam, estão 
desaparecendo e não são assistidos por um eficiente serviço de proteção" 
(Psiernostro, J.,1945 apud Farias, 1990:45). 

Nirnucndaiú (1942) indica a existência de 9 aldeias no ano de 1930. Na 
margem direita do Rio Tocantins, o autor localiza as seguintes aldeias: Pedra Preta, 
Castello. Porteira, Carro. Paineiras, Boqueirão e Exgotto. Na margem direita, 
Providência e Pedra Hume. 

Maybuy-Lewis , que efetuou pesquisa de campo entre os xerente cm 1956 e 
1963, indica a existência de 7 aldeias , todas localizadas a margem direita do 
Tocantins: Gorgulho, Baixão, Funil, Baixa Funda, Lageiro, Santa Cruz e rio do 
Sono. O atual território Xerente, foi demarcada na década de 70 , com base na 
localização destas aldeias. 

Com este breve histórico, esperamos ter podido demonstrar a difícil trajetória 
dos Xerente pela manutenção de um espaço territorial, que como é sabido , é a base 
da existência de todo e qualquer grupo indígena. Esta trajetória, que remonta a 
tempos imemoriais, é perpassada pela sistemática redução do seu território e a 
decorrente pressão sobre seus recursos naturais cm favor de projetos e interesses 
não-indígenas. 

3.3 SITUAÇÃO ATUAL DA TERRA 

O atual território Xerente foi demarcado em dois momentos distintos. A 
primeira área - demarcada através de decreto presidencial 76.999 de 19 de setembro 
de 19 72 e homologada em 16 de junho de 1989, decreto 9 7 .838 - possui a superfície _ 
de 167.542.1058 ha. Esta demarcação deixou de fora a aldeia do funil, localizada 
entre Tocantínia e a atual capital, Palmas. Depois de vários conflitos com os 
moradores de Tocantínia, a área na qual se localiza esta aldeia, com superfície de 
15.703.7974ha, foi demarcada e homologada em 29 de outubro de 1991, através do 
decreto presidencial 269. Os limites geográficos de ambas demarcações estão 
indicados no item 2 deste relatório. 

Existem três cidades que, devido as suas localizações, exercem urna enorme 
pressão sobre o território atual Xercnte. A cidade de Tocantínia, localizada em meio 
à reserva, tem sido palco de tensões entre a população local não-indía e os Xerente, 
por quase todo este século. Com a demarcação de grande parte da área na década de . 
70, e com a demarcação da área do Funil (1991), os habitantes deste município 
tiveram limitadas as possibilidades de expansão e de comunicação com os 
municípios vizinhos. A cidade encontra-se hoie, totalmente circundada pela reserva. 
Deve-se ter claro que esta cidade foi "construída" em território tradicional Xerente, 
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r: 
e por uma serie de circunstâncias históricas e negociações entre as autoridades 
responsáveis - SPI, Igreja, Governos Estaduais e federais - veio a se tornar um 
município. 

A cidade de Miracema, do outro lado da margem, também possui uma 
importância crucial na vida dos Xerente, pois, além de ter abrigado antigamente 
várias de suas aldeias, hoje é para onde os Xerente se encaminham em várias 
ocasiões - como por exemplo, recebimento de aposentadorias, compras de alimentos, 
vestuário, assistência médica, escolas de primeiro e segundo grau, etc. Miracema do 
Norte ficou famosa por ter sido escolhida a primeira capital do Estado do 
Tocantins, em 1989. Com isto, seu nome mudou para Miracema do Tocantins, e, 
em menos de três anos, sua população saltou de 6.000 para quase 20.000 pessoas. 

A cidade do Rio do Sono, também possui uma impor tância fundamental na 
geopolítica da região. Devido a sua localização, limitando a reserva Xerente a oeste, 
este município encontra-se separado da atual capital do Estado, Palmas, localizada 
ao sul. Existe uma enorme pressão da população loca] para que a estrada de terra 
(T0-230), que corta a reserva Xerente, seja asfaltada e para o término da construção 
de uma ponte, iniciada em 1993. O objetivo é o de permitir um acesso com menos 
obstáculos até a capital. Em contrapartida, é interessante para Palmas este acesso, 
pois agilizaria o fluxo rodoviário. até o município de Lizarda , quase fronteira com o 
Piauí. Em 1994 ocorreu um episódio que quase ganhou graves proporções. O então 
atuaJ governo do Estado, começou a. construir uma ponte sobre o Rio do Sono, com 
o obietivo de atender a referida reivindicação da população do Rio do Sono e 
Tocantínia. Os Xerente, reunidos em "pé de guerra", tomaram a ponte e, depois de 
uma semana tensa de negociações e ameaças de confronto com a polícia do Estado, o 
governo estadual acabou por recuar. Em seguida, a obra foi embargada, atendendo 
uma liminar da Procuradoria da República em Palmas. Com a troca de governo - 
199 5 - começou-se então um processo de tentativas de aliciamento de lideranças 
indígenas para dar continuidade a obra, propiciando tensões que até hoje ainda 
repercutem de maneira negativa na vida social dos Xerente. 

Outras duas estradas - T0-01 O e T0-245 - atravessam a reserva Xerente, 
dando acesso de Tocantínia à Pedro Afonso e da primeira, à Aparecida do rio Negro. 
A possível pavimentação da T0-01 O, também tem sido motivo de briga intensa por 
parte dos Xerente e da população local de Tocantínia. Esta estrada dá acesso direto à 
capital Palmas, a cerca de 80km de distância. Uma parte desta estrada - 7km - 
atravessa a área indígena Xerente, mais precisamente, a área do Funil, demarcada 
em 1991. Várias vezes os Xerente da aldeia funil ocuparam este trecho, cobrando 
"pedágios", no sentido de pressionar as autoridades a controlarem o tráfego intenso 
de carros, ônibus e caminhões, que por alí trafegam. Os Xerente desta aldeia 
reclamam sobre o fato de que os ônibus inter - municipais, com destino à Palmas, 
passam em alta velocidade, não os recolhendo. Como se não bastasse, o Governo do 
Estado tenta há mais de dois anos conseguir o apoio da população desta aldeia para 
que aceitem a pavimentação do trecho citado, através de uma série de promessas. 
Objeto de várias manifestações da população local de Tocantínia a favor da 
pavimentação, e de liminares por parte da Funai e do Estado, contra e a favor do 
mesmo respectivamente, o litígio encontra-se atualmente pendente, aguardando a 
elaboração de um EIA/RIMA, para se chegar a urna decisão definitiva. Há de se notar 
que, em nenhum momento da história, os Xerente tentaram interromper estas 
estradas ou exigir algum tipo de indenização das autoridades responsáveis, 

" ... como meio de pressão para atingir sua reivindicações - como fazem os 
Cuaiaiara no Maranhão, os Gaviões com a estrada de ferro Carajás no Pará e os 
Kaingang no Paraná e Santa Catarina." (Azanha & Ladeira,1996). 
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Esta concessão do seu território - o tráfego de caminhões, carros de passeio e 
ônibus é intenso nestas estradas - pode de uma ora para outra ser revista pelos 
Xerente, devido o aumento cada vez maior de tensão na região, provocada pelos 
projetos desenvolvirnentistas do Estado do Tocantins.(Ver anexo IV). 

Toda esta pressão sobre o território Xerente tem causado sérios transtornos ao 
grupo, com o acirramento dos conflitos políticos internos que, muitas vezes 
desunidos, acabam por deixar escapar possibilidades reais de concretizar projetos 
econômicos sérios - oriundos do órgão tutor, de universidades , de organizações não 
governamentais - que apontariam para sua autonomia econômica. Além do mais, 
muitos dos danos ambientais - causados por urna série de projetos que nada tem 
haver com o potencial da reserva e do grupo - são praticamente irreversíveis, como 
veremos mais abaixo. - Todas as iniciativas por parte do governo estadual > construção da ponte sobre 
o Rio do Sono, pavimentação das estradas, construção de casas populares dentro da 
reserva - tem criado uma situação de profunda confusão e divisão na sociedade 
Xerente. O governo estadual, visando o consentimento das lideranças Xerente no 
sentido de tornar viáveis os prcietos acima citados, tem utilizado de instrumentos 
inescrupulosos e antidemocráticos para tal objetivo, como a doação de somas em 
dinheiro, promessa de projetos agrícolas, cestas básicas, etc .. Esta situação, que 
apesar de não ser nova - a história do contato dos grupos indígenas com a sociedade 
envolvente é repleta deste tipo de iniciativa - foi profundamente intensificada com a 
criação do Estado do Tocantins, fato este denunciado exaustivamente por várias 
lideranças Xerente, descontentes com esta situação. Corno resultado desta política, a 
comunidade Xerente, encontra-se dividida entre os "favoráveis" às iniciativas do 
governo e os contrários - estes, apoiados pela Funai e pelo CIMI - Conselho 
Missionário Indígena. Como bem aponta os antropólogos Gilberto Azanha e Maria 
Elisa Ladeira, no EWRIMA sobre a Hidrelétrica do Lageado: 

"Do ponto de vista Xerente, tal processo de cisão - apesar de inusitado e sem 
precedentes - pode até representar uma estratégia de sobrevivência com o fim de 
enfrentar a falência orçamentária da Funai e a precariedade física de sua assistência. 
Porém, as consequências sócio-culturais desta interferência têm sido gravíssimas 
para o futuro dos Xerente enquanto povo." (Azanha, G. & Ladeira, M. E., 1996). 

Exemplos da referida ingerência do Estado dentro do território Xerente não 
faltam. Além das citadas iniciativas - a construção da ponte sobre o Rio do Sono e 
da contínua tentativa de conquistar o apoio dos Xerente para pavimentação das 
estradas que cortam a reserva , recentemente ( segundo semestre de 1996) , foram 
construídas 24 casas populares na aldeia do Salto, projeto este bancado pelo 
Governo do Estado, com o desmatamento de cerca de 20 alqueiros goianos de terra 
para implantação de uma roça mecanizada. Tal fato, novamente, ocasionou uma 
série de transtornos ao grupo, já que o resto da população Xerente foi alijada do 
processo. Além do mais - e o que é pior - tal iniciativa vai totalmente contra a 
tradicional configuração das casas Xerente. Uma iniciativa desta natureza pode 
trazer prejuízos irreparáveis ao futuro Xerente, pois aponta para uma provável 
descaracterização cu1tural do grupo. Algumas lideranças de outras aldeias apoiaram 
a iniciativa , e já colocaram suas aldeias à disposição deste tipo de.empreendimento. 
Por outro lado, outras lideranças destacaram o quanto tal iniciativa descaracteriza o 
grupo, sendo uma afronta a tradição indígena. Infelizmente, não houve qualquer 
reação do órgão tutor para impedir, ou ao menos, solicitar um estudo sério do 
impacto cultural e ambiental de tal empreendimento. No que diz respeito aos danos 
ambientais, a derrubada de áreas de cerrado no território Xerente - na maioria das 
vezes, de responsabilidade do Governo Estadual, como contrapartida a apoios 
eleitorais - é uma constante. O resultado invariavelmente, não passa de uma 
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enorme área degradada, pois normalmente o apoio inicial não dura mais do que a 
derrubada das matas e o fornecimento de sementes - sem a menor organização e 
planejamento dentro dos padrões de cultivo dos Xerente. 

É importante observar o (item 6.4) mais a frente - onde está descrito de 
maneira sucinta - os vários projetos governamentais e não-governamentais em 
curso na região. 

Veremos como os Xercnte encontram-se "cercados" e pressionados por uma 
gama de grandes projetos - praticamente por todos os lados de seu território - e 
devido, a desestruturação social do grupo , suas condições de reprodução física e 
social podem estar extremamente ameaçadas, se providências sérias não forem 
tomadas pelas autoridades competentes. 

,· 
r: 

r: 

4 POPULAÇÃO ATUAL 

r: 
O total da população Xerente em 1997 é de 1671 pessoas, distribuídas cm 28 

aldeias. No quadro abaixo, podemos perceber historicamente um primeiro momento 
onde ocorreu um decréscimo populacional cm virtude do contato com sociedade 
envolvente e a decorrente redução de seu território tradicional. Num segundo 
momento, principalmente após a demarcação de seu território, percebe-se um 
aumento constante da população, apesar das pressões contrárias, já apontadas 
acima. 

QUADRO 4.1 - DADOS POPULACIONAIS SOBRE OS XERENTE: 

r- 

Ano População Fontf' 

1851 '.!,1:JQ l rei Raíacl 1.ii::ui,· •,·,ti11wt1rn1 
1Q".!4 l.lc,O Llrhinn Vian« rcstimativm 
193.'i 2000 Júlio Paternost ro (C~tÍITliltÍ\'<l l 

1 CJt,] JW D. Mavhurv-Lewis 
1 ()!32, 700 1',1:,tor kinuldo de Müh), 

1984 850 Lopes da Silva 
108;' l 000 O.R.I unui - Curupi-' ro 
1Q'l4 13t>-t P.R.funili - Guru ri· TO 

'ºº'' l 571 n.R.funai - Gurupi,'TO 
1Q07 l (,71 D.IUunai - Guru11i.'TC1 
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No que concerne ao crescimento populacional Xerente. os dados a seguir não 
foram colhidos de maneira mais abrangentes, mas é possível tirar algumas 
conclusões. 

O total de óbitos registrados em 1995 foi de 10, contra um total de 59 
nascimentos. De janeiro a junho de 1996, foram 4 contra 13, respectivamente 
(Azanha & Ladeira, 1996). Apesar das precárias condições de alimentação e saúde, 
os Xerente crescem a uma taxa anual acima dos 6%, o que se deve a alta taxa de 
natalidade entre as mulheres indígenas no geral, É possível assim, projetar - se 
mantidas as atuais taxas - que a população xercnte terá no ano 2000 um total de 
2000 pessoas. Projetando para 2010, daqui exatamente treze anos, esta total deverá 
subir para 3 700 pessoas. 
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4.1 DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR SEXO E IDADE 

QUADRO 4.1.1 - POSTO INDÍGENAXERENTE 
Oal 1 a 5 1, d 10 11 a 1.5 ln a .20 .!1<130 J1 a 40 41 a 50 + 50 Tol 

Al~1c1~ m f m f m f m f m f m r m f m l m f 
l'Ortcira .5 1 ,,, H .!..! .?O 18 H n -1 10 1..? ;- i '\ li 8 ..? 188 

Salto 8 .! 18 14 <) H t, n 1.2 (, t, 8 " 8 ~ ., 9 1 152 
Cercadinbo 1 l ·' .l 7 t, .2 .5 .5 t, 5 .5 4 .:: o ..? .! 1 6.2 

lida \'i<ta .2 1 ·' 9 ; 10 " t, _r; .1 4 - 1 4 l o .! o ;-1 

h.ara, 1 () e; 1 ,{ .2 4 o 1 1 l .1 l .! o o 1 .2 34 

Vão Grande 1 1 c; .5 z .:: .5 1 o 1 4 4 1 1 .! o 1 1 ,i 

Pia banha (l 1 i ·1 .2 1 o 1 o 1 1 .l 1 1 1 1 1 1 1l 

Mcranto 1 l ·l .5 4 4 :. , 1 -l 1 - o z l o 1 1 _,JQ 

Total lº 10 t>O '" <;.:?_ c;o 4t> 41 17 lr, 4() 4H .!'l 1; 1; 14 .2; l l 617 

- 

QUADRO 4.1.2 - POSTO INDÍGENA MIRASSOL 
O., 1 1 il ~ h a 1() 11 a 1 '\ 1t>" .!O l1 a lO n ,, -lO 41 n .50 + ,o 1,,t. 

Aldc1.ts m f m f m 1 m l m ( m r m r m f m r 
M1rass<>l .2 1 J .l .2 '{ :i , .! .2 1 ..? ,'l .2 1 o 1 1 ,.; 

Khawako 1 .l .! -1 ~ .l .l .l 4 5 .! .! r; e; o o 1 z -19 

.Jerupapo .! o 1 1 z .! 1 .! .2 .2 1 .2 1 1 1 o o 1 .!.l 

Zf lkilu 1 1 1 1 1 1 .l o 4 4 .! o o 1 o o 1 1 n 

:-.: . Horizonte o 1 ..? :J 1 ' 1 .2 o 1 .2 l .! 1 .2 o o 1 .23 

l...lf,lCdUl~. 1 .l ..? .2 t, .2 .2 .5 o o ,; o o l l 1 J 3 rn 
·trnlra .2 1 4 4 .~ 4 .! 5 .! l 3 e; 1 1 1 2 1 2 46 -- Tol~l 9 10 1.5 18 .'!.O 1 ;- n 19 14 li ln 11 1.! 1.'!. ;- 1 10 11 ;!.1$ 

- 

- 
QUADRO 4.1.3 - POSTO INDÍGENA FUNIL 

. 
Oal l <1 5 (> a 10 1l a 15 16 <1 zo .ll a JO J1 a 40 4J a 50 + -~º lot 

Aldeias m f m f m 1 m r m f m f m l m f m r 
Funil q ..; 1 i; 14 11:1 17 15 10 11 t, 1 l 1 l t ; 5 5 " ti 186 

Centro 4 1 5 7 -~ 7 .z 5 1 .! :! 4 ; .l ::>. .2 1 1 55 

Serrinha 10 .! 4 ll 7 9 9 J 10 ti 1l 15 10 14 t, 10 .2. .! 141 

Total 23 i .:?i .29 zs 33 .lt'o 18 l2 lh ,- .l.? 20 .!4 11 li o 11 382 _, 

-· 
- 

QUADRO 4.1.4 - POSTO INDÍGENA RIO SONO - 
º" 1 1 a 5 t'o;, 10 11 a 15 Ili a .!O .!1 a lO .11 a 40 41 a 50 + so ·1ot 

AldetJ.< m f m f m f m f m f m l m f m r m r 
Rio Snnn 3 l 11 Q 11 6 Q 5 5 5 9 é, .:! (, 1 :? 4 h ,o~ 
llrcimllCI 1 .:? ·' (, i 4 3 3 1 1 2 5 .. o o o .:? 1 44 

Baixa Funda 4 o -~ 3 .l 6 .1 4 :l o l 4 'l, l 1 1 o 1 4.l 

Rio Preto 1 1 1 1 J 5 o :? 1 .! 1 o .2 1 1 1 o o .:!.1 

Sangredouro .! o .l .! .2 5 1 l o 1 .2 .! .l l o o o o .!i 

Totnl 11 (, 21 .l 1 l~ .!n 17 15 10 o li li 11 11 " 4 n 8 242 
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QlÍADRO 4~1.5 - POSTO INDÍGENA BREJO COMPRIDO 
Oa 1 1 a 5 t> a 10 11 a 15 ln a .!O l 1 a .10 Jl a 40 -l-1 a 50 + 50 T{lt. 

Aldeias m r m f m f m f m f m f m f m r m f 

R Comprido l 1 i ; J 5 5 5 l 1 4 4 l l l l ..? J 61 

Horn Jardim 1. 1 1 t, 1. 2. ~ 1 1 1 l .! l 1 1 l 1 1 38 

Aldemha 2. 4 5 l -~ 5 2. ··.! l -l 4 4 l 1 l , 1 2. 49 

Á,:ua Fria- l 1 1 1 5 1 ~ ::; ..! l l 4 + 4 1 1 , z 47 

Tot.11 o 8 15 1(, 15 14 17 13 q 8 H 1 ~ 10 8 -l- f, f, 8 195 

GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL ENTRE OS XERENTE - 
SEXO E IDADE 

5 MODO DE VIDA E 
NATURAIS 

uso DE RECURSOS 

5.1 

5.1.1 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE 

Aspectos da Morfologia Social 
Entre os vários grupos indígenas que compõem a sociedade brasileira, os 

Xcrente pertencem à família. linguistica Jê do tronco Macro-Jê. Autodenominam-se 
Acuem, da mesma forma que os Xavante do Mato Grosso, os Xakriabá de Minas 
Gerais e os já extintos, Acroás. Todos estes grupos, coniuntarnente com os Kaiapós. 
Krahôs, Goiás, Karajás, Javaés, e uma infinidade de outros grupos, dominavam todo 
o território do centro-oeste brasileiro antes da invasão das frentes de expansão não 
indígenas. Estes grupos são denominados na literatura de viajantes , bandeirantes e 
missionários - antes do século XVlil - como Tepuies, cm oposição aos grupos Tupi, 
localizados no literal brasileiro. 

Os estudos sobre os J~, apontam como sua característica principal a 
convivência de um sistema tecnológico "simples" - quer dizer, adaptado as condições 
ambientais - e com um sistema social extremamente complexo. Todo o universo 
sociocultural destes povos organizam-se através de um dualismo estrutural gerador 
de uma multiplicidade de sistemas de metades nos planos sociais das relações de 
parentesco, de trabalho, de rituais, de faixas etárias. de gênero, etc .. Isto encontra 
expressão em complexos rituais, organizados a partir de grupos cerimoniais 
masculinos, grupos de nerninação, classes de idade, times esportivos, etc .. 

Os Xerente especificamente, mantêm ainda com uma vitalidade espantosa a 
sua língua materna - as crianças de até 5 anos são monolíngues, isto é, só falam a 
língua materna. Já C?S adultos, devido ao longo contato com a sociedade regional, 
utilizam-se da língua materna no dia a dia nas aldeias, ou em momentos solenes 
diante de autoridades. Quando defrontados com não-índios, falam fluentemente o 
português. 

Os Xerente possuem um ordenamento social complexo que incluí grupos 
sociais específicos - metades, clãs, linhagens e grupos rituais (Lopes da Silva & 
farias, 1984). A base deste ordenamento está centrada numa divisão em duas 
metades sócio-cosmológicas - Siptato e Sdakrã . associadas respectivamente ao Sol e 
a Lua, que organizam todo seu sistema social, econômico, político, cultural e de 
parentesco. Tais metades são exogãmicas - o indivíduo é proibido de casar dentro da 
própria metade. A organização dos clãs - ver mais abaixo - é patrilinear , ou seja, 
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a linhagem familiar é passada de pai para filho, ou de tio paterno a sobrinho. A 
regra de residência é uxorilocal - o genro, após o casamento, vai morar junto ao 
sogro. 

O quadro abaixo descreve a organização das metades e de seus respectivos clãs, 
em três momentos diferentes da história Xerente. Nota-se que, apesar do antigo 
contato do grupo com a sociedade regional, as alterações em sua estrutura 
organizacional são praticamente nulas . 

QUADRO 5. 1.1. 1 - AS DIFERENÇAS EXISTENTES - AS COMPILAÇÕES DOS 
DADOS FORAM EFETUADOS A CADA 25 ANOS - SÃO QUASE QUE 
TOTALMENTE ORIUNDAS DO MODO DE GRAFAR OS TERMOS. 

O modelo de xlmuendaiü (anos 30) 
Metades 1. Sdakrii ou Wairf 11. Siptato ou Doí 
Clãs Kreprenhi Kuze 

tssuré lsibdu 
tsrurie Kbazi 
Krozaké Preze (Klitól 

O modelo de Ma,·hurv-1..,wi\ <1º.">6.'19631 - 

Metades J. Wairi 11. Do! 
Clãs Waíri Kuze 

Krozaké Kbazi 

Klitó 
O modelo de Lope~ da Silv..i t: í-arias ( 19851 

Metades Wahirê Doí 
Clãs Wahtrt Kuzõ 

Krozakéisaptorê Kbazi 
Krozakitopá Jsibdu (Klit6J 
Krempreh( 

Fonte: Lopes da Silva e Farias - 1985 

As duas metades e seus respectivos clãs possuem entre si uma rede de deveres e 
obrigações recíprocas, que organizam toda vida social Xerente: - casamentos, 
funerais, nominação masculina e feminina, etc .. 

As relações de parentesco são fundamentais na organização da vida social 
Xerente. Os casamentos são exogãrnicos - quer dizer, necessariamente o homem e a 
mulher devem pertencer respectivamente à um dos clãs de cada metade. As relações 
políticas - expressas em rituais e na pintura corporal - também dependem de uma 
série de deveres e direitos dados pelas relações de parentesco. Cada clã, grupos de 
descendência patrilinear, possuem um lista de nomes que são passados de pai para 
filho, de tio para neto, identificando assim a localização do indivíduo no universo 
sócio-político Xerente. - 

Lopes da Silva e Agenor Farias ( 1985 ), demonstraram que a pintura corporal é 
uma linguagem social através da qual se expressa a filiação de cada Xerente aos 
grupos que compõem sua sociedade. 

Os Xerente (adultos) pintam seu corpo só em ocasiões rituais, diferentemente 
de outro grupos Jê que o f azern cotidianamente - como os Kaiapó ou os Kraho. Só as 
crianças que podem ser pintadas desta maneira, sendo utilizados motivos que 
expressam a ordem do tamanduá e da onça, animais que possuem presença - 
constante nas narrativas míticas Xerente. A onça, por exemplo, foi responsável por 
ensinar aos Xerente o uso do fogo (Nimuendajú, 1942). 

-· 
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As pinturas entre os Xerente adultos podem estar relacionadas à várias esferas 
da organização da vida social e cerimonial Xerente - classes de idade, partidos da 
festa, partidos da tora, funerais, etc. 

Nas cerimônias clãnicas - onde são ritualizados as tradicionais relações entre 
os "partidos" (outra maneira dos Xerente se ref erircm a seus clãs) - dois motivos 
básicos orientam a identificação social de cada um deles: o traço, que indica que o 
indivíduo pertence a um dos clãs da metade Wahirê/Sdakrã, e o círculo, que 
identifica os indivíduos pertencentes aos clãs da metade Doi/Siptató. Para a 
confecção desta pintura os Xerente utilizam os seguintes elementos: para obter o 
preto, utilizam o carvão, misturado com pau-de-leite; o vermelho, é obtido através 
das sementes de urucum; o branco, com penugem de periquito ou de algodão. Estas 
são as cores básicas da pintura corporal Xerente. Além disto, os indivíduos, antes da 
pintura, untam seus corpos com óleo de babaçu. Os detalhes - círculo ou traços - 
são esculpidos cm pedaços de miolo de tora de buriti. 

~as famosas corridas de tora de buriti, cada um dos times -Steromkwâ e 
Htamhà- carregam uma tora esculpida e ornamentado com motivos relacionados 
respectivamente a figura da sucuri e do jabuti. Os paiés têm a responsabilidade de 
ornamentar as toras, para solicitar a proteção dos espíritos da mata. 

Na festa de nominação masculina, descrita resumidamente Jogo abaixo, fica 
evidenciada mais uma vez, a vitalidade da tradição cultural Xcrente . Nota-se uma 
clara referência aos vários componentes da natureza que são mediados 
simbolicamente através de suas apropriações culturais - plantas, espaços 
geográficos, adornos, etc - bem como, as relações de reciprocidade intra-grupal. que 
incluem velhos, homens, mulheres, crianças, paiés. 

"Os velhos se reúnem, no pátio central, e decidem publicamente cada nome a 
ser dado aos meninos e rapazes. A participação dos velhos nesse momento é 
fundamental, pois cada patriclãn passou um conjunto específico de nomes 
masculinos, e cada indivíduo só deve receber um nome do seu próprio clãn. Depois 
são realizadas danças masculinas e cantos. No dia seguinte, os homens adultos, 
após se reunirem no pátio, vão para o mato preparar os adornos a serem utilizados 
na festa. Pela metade do dia duas mulheres se juntam ao grupo, compondo com dois 
outros homens os pares cerimoniais - Dakumnrukwa. Estes pares, serão 
responsáveis por cantar os nomes no momento final da imposição dos mesmos. A 
tarde o velho paié , chefe cerimonial da aldeia, se reúne ao grupo a fim de dar inicio 
a festa. Cada nome a ser atribuído é anunciado publicamente pelos Dakumnrukwa. 
A cerimônia encerra-se no outro dia com corridas de tora de buriti." (Lopes da Silva e 
Farias, 1984: 101). 
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r r\ religiosidade tradicional Xerente, esta associada diretamente aos vários 

elementos que compõe a natureza que os cerca. A descrição abaixo do mito de 
origem do mundo, segundo os Xerente. expressa com profunda clareza esta 
associação: 

"O sol - B'dê - que é o Deus criador, é casado com a lua - Uá - que é a mãe de 
tudo e, por isso, exerce geral influência. Tendo criado os animais, as plantas, a terra, 
o homem, deu a fala aos bichos, que sabiam tanto ou mais que o homem; e r 

enquanto eles usavam as plantas para comer, o homem se alimentava dos vermes 
da terra ou de paus podres, e nem conhecia o fogo. Isso era castigo, porque o 
homem desconheceu ao Sol como pai e criador. Mas os animais ensinaram o homem 
a usar das plantas e aplicar o fogo na feitura das roças e no assar as carnes e raízes 
comestíveis ( ... ) foi a anta que lhe ensinou o uso do inharne: a perdiz, o do rnendobi: 
o cachorro da taíoba: a onça, o da mandioca, ensinando também o uso do fogo e 
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como poderia obtê-lo. Mas, de todos os presentes, foi o rato quem lhe fez melhor : o 
milho. Ensinando o uso dos vegetais ao homem, os animais perderam o uso da 
fala." (l.lrbino \liannà, 1927:46) 

É claro que, com os processos de evangelização missionária - católica e , 
posteriormente, protestante - sua tradição religiosa tem sofrido uma grande 
influência de outros valores. Mas, em nenhum momento, mesmo aceitando e 
ressignificando novos valores destas religiões, os Xercnte abandonam suas crenças 
tradicionais, como eles mesmo relatam hoje em dia. O trecho abaixo, assinala com 
clareza esta este fato: 

"O ceú para eles é uma aldeia grande, onde o Sol e a Lua vivem, e onde se vão 
reunir os índios que morrem. O céu do cristão é outro; e daí entendem que os índios 
que mudam de religião vivem separados na outra vida" (l.lrbino l'ianna, op. citada) 

5.1.2 Política e Territorialidade 

Extremamente políticos. organizados cm clãs , facções e "partidos" - inseridos 
na lógica das metades exogàrnicas patr ilincares, vários agrupamentos políticos 
vivem cm constante competição, buscando sempre que possível a liderança de cada 
uma das aldeias. Este fato, tradicionalmente proporciona - através de "rachas" - um 
aumento de aldeias e de caciques e, por conseguinte, novos arranjos políticos, sociais 
e cerimoniais. Entretanto, tais alterações não implicam necessariamente na rejeição 
nem dos vínculos parcntais, nem coloca em cheque a unidade interna do grupo. Pelo 
contrário, este mecanismo é fundamental para a manutenção do equilíbrio da vida 
política e social dos Xer ente. 

Segundo Agenor Farias (1990), 

"A partir da filiação às metades exogâmicas e aos clãns patrilinearcs, os 
Xerente constroem a base de sua sociedade. Tais instituições são hcie das mais 
fundamentais pois localizam o indivíduo no plano da aldeia e no plano mais amplo 
da sociedade Xerentc como um todo. A partir destes referenciais, os Xcrente 
constróem sua sociedade dual e compõem os agrupamentos políticos que tanto 
caracterizam suas aldeias, constantemente divididas em pelo menos duas facções 
diferentes" (Farias,1990). 

Esta forma de arranjo político, responsável pelo equilfbriç tradicional da 
sociedade Xerentc, tem sofrido uma série de influências, causando uma 
fragmentação das aldeias nunca vista em sua história. Entre estas influências, 
podemos destacar pelo menos três com total segurança. 

Primeira, a constante ameaça de invasão de seu território por indivíduos 
interessados no pouco que resta de suas caças e madeira - além de empreendimentos 
governamentais que não contam com o consentimento total da comunidade Xer ente 
- tem levado famílias à ocupação de locais estratégicos para a manutenção da 
integridade do território. O caso que melhor exemplifica isto é o da fundação, cm 
1994, da aldeia Kbawekõ, também chamada de "Aldeia da Ponte". Ali, algumas 
famílias vivendo cm condições precárias, fiscalizam o embargo da ponte sobre o rio 
do Sono pela Justiça Federal . 

Segunda, pela exaustão do solo - extremamente arenoso na sua quase 
totalidade da reserva, principalmente na beira do Rio Tocantins - as famílias se vêem 
obrigadas a procurar outros locais mais propícios não só à agricultura, corno 
também, para as práticas de caça e da pesca. 

- 
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5.2 

Terceira, podemos afirmar com certeza ser a influência mais nefasta ao 
equilíbrio social Xerente, a política de divisão das lideranças Xerente, que começou a 
ser implementada pelos governos estaduais do Tocantins durante ao início da década 
de 90 e que teve seu auge no episódio da tentativa de construção da ponte sobre o 
Rio do Sono. Esta política se pauta pelas tentativas declaradas de aliciamento de 
caciques e lideranças Xerente - oferta de cestas básicas, quantias em dinheiro, gado, 
projetos de agricultura mecanizada, etc .. Tal fato tem duas implicações básicas: 
primeiro, lideranças de facções não contempladas com tais recursos, juntam seus 
parentes e aliados políticos mais próximos e fundam outra aldeia, sem a menor 
infra-estrutura à espera das promessas governamentais. Segundo, os prejuízos a 
união interna dos Xcrente são imensos, pois tal política acaba por dividir a 
comunidade entre os "favoráveis" - normalmente os grupos contemplados com as 
benesses governamentais - e os desfavoráveis à este tipo de iniciativa. 

Tanto parte da comunidade Xerente - através de cartas abertas a população - 
como a Funai r o ClMI e a Procuradoria da República, têm denunciado esta prática 
já algum tempo. mas inf elizmentc, por insensibilidade ou por inescrupulosidade, o 
Governo Estadual e seus aliados na cidade de Tocantfnia não demonstram a menor 
vontade para por fim prática tão nefasta. 

Outra decorrência deste vínculo, é que as novas aldeias, em sua granel· 
maioria, estão sendo construídas na beira das estradas que cortam a reserva. Assin.. 
torna-se mais fácil o trânsito dos Xcrentc para a cidade r dependentes agora de toda 
sorte de recursos provenientes tanto da Prefeitura de Tocantínia como do Governo 
do Estado do Tocantins. 

Para se ter uma idéia da gravidade desta questão, das 7 aldeias que existiam 
em 198 7 { Farias, 1990); nos dias atuais, a área Xerente encontra-se dividida em cerca 
de trinta aldeias, sendo que a maioria possui precárias condições de assistência a 
saúde, de educação, de saneamento básico e transportes. 

EXPLORAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

5.2.1 
r: 
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Tipo de Relação Específica 
Os Xerente, como os demais grupos "Acuen", tradicionalmente exploravam o 

meio ambiente principalmente através da caça e da coleta, associadas à uma 
agricultura de coivara complementar. Devido à tais características básicas de 
subsistência, a necessidade de um amplo território sempre foi fundamental para a 
constituição e a reprodução do grupo. Não é por acaso que a identidade masculina 
Xerente está associada diretamente a condição de cada homem enquanto "bom 
caçador", "andarilho" e "corredor" (Wenzel,1995). 

"Os Xerente são principalmente caçadores, entregando-se a um tipo de caça 
coletiva exercida por intermédio das associações; a presa, no fim da jornada, é 
distribuída igualmente entre todos os membros.( ... ) Não é difícil notar a 
importância da caça na vida dos Xerentc; ela ou seus produtos figuram em todos os 
cerimoniais. A cerimônia digna de maior nota, 'O Grande Jejum', tem a caçada entre 
os seus ritos; as festas de dar nome aos meninos, que se sucedem pelo ano a fora, 
também contam com a caçada entre as obrigações; e a solenidade final da festa 
Wakedí é uma grande caçada. Por outro lado o consumo de carne assume aspecto 
ritual nas cerimônias; na do casamento, os pais da noiva fazem um grande pastel de 
carne, que a noiva deve servir ao futuro esposo em vasilha nova e ornamentada, 
enquanto a mãe serve do mesmo aos futuros sogros - é o rito mais importante do 
casamento. Na designação do novo chefe figura também o rito da distribuição dos 

r: 
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pastéis de carne. Os tabus alimentares se ref erem sempre a carne, enquanto 
produtos da lavoura - milho ou mandioca - podem ser ingeridos mesmo durante o 
Grande Jeium" (Nimuendajú apud Pereira de Queiroz, 1953:102 - Ver também, Lopes 
da Silva e Farias, 1985) 

Com o contato com as frentes de expansão e a consequente diminuição de seu 
território tradicional , os Xerente viram-se obrigados cada vez mais a concentrarem 
seus esforços nas atividades relacionadas à agricultura. É claro que esta nunca 
deixou de ser um complemento importante na sua dieta básica - o uso da mandioca 
e do milho, por exemplo, prevêem de tempos imemoriais. 

5.2.2 Ciclo Sazonal 
As atividades de caça, pesca e coleta, bem como, da agricultura, estão 

intimamente associadas ao conhecimento que os Xerente possuem sobre a natureza , 
suas potencialidades e limites. Assim, a descrição que se segue é fundamental para 
podermos perceber a configuração do seu ciclo anual de exploração do meio 
ambiente, estando implícitas as pressões sobre seus recursos naturais e suas perdas, 
muitas delas irreversíveis, advindas do contato com a sociedade envolvente. 

O ciclo de atividades Xerente se divide, como para a maioria das populações 
indígenas, entre a estação das secas - chamada pelos próprios de verão - e a estação 
das chuvas - chamada de inverno. A primeira, compreende os meses de maio a 
setembro, enquanto a segunda, os meses de outubro a abril. Através destes 
fenômenos climáticos, os Xerente organizam suas atividades de plantação, de caça e 
de pesca, como veremos a seguir. 

a) Atividades de Caça 

Utilizando o sistema de espera, normalmente no período noturno, os Xerente 
caçam uma série de animais - tanto da mastofauna como da avifauna - como 
descritos nos quadros mais abaixo. É preciso deixar claro que, como já foi indicado 
anteriormente , a caça tem se tornado uma raridade, se não na sua diversidade, com 
certeza na sua abundância, como fazem questão de afirmar os próprios Xerente. 

Há certos animais que são proibidos de se caçar - a onça, o jacaré e a preguiça 
são alguns deles. Tal proibição é derivada da relação simbólica que os Xerente 
possuem diante de vários elementos que compõe a natureza. Urbino Vianna {192 7) 
descreve a fala de um velho Xerente a este respeito: 

"A carne do bicho tem as qualidades do bicho; que come a onça fica bravo; que 
come a preguiça fica preguiçoso; que come o jacaré fica traiçoeiro." ( Urbino Vianna, 
op. citada). 

No mesmo sentido, os Xerente crêem na existência de um espírito da mata que 
protege e regra as atividades de caça, conforme descrito no trecho a seguir: 

"O bicho do mato, rei ou governador das caças, é um caboclo grande e 
cinzento, que não permite que se mate bicho novo, nem que esteja amamentando; 
interdita a caça as fêmeas, e, si isso acontecer, é preciso um voto propiciatório: 
levar-lhe um beijú e deixá-lo no mato para o bicho, ao contrário, o caçador será 
sempre infeliz." (llrbino Vianna, op. citada) 

É importante relatar a descrição recente de Agenor farias (1990), sobre a 
captura de uma anta numa aldeia Xerente, pois reafirma o quanto a sua cultura 
tradicional continua viva, conforme temos apontado durante este relatório. 

- 
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_ J'Eluando a anta é abatida, o caçador vai até a aldeia buscar aiuda dõs homens 
que nela se encontram. A carne desse animal é retalhada no próprio local de caçada. 
É uma atividade masculina. Cada homem que participou desse retalhamento traz 
seu pedaço de carne para casa e o entrega para a mulher .. -\s mulheres encarregam 
se de redistribuir a carne no âmbito da aldeia, contemplando famílias que não 
participaram da partilha realizada pelos homens no mato." (Farias, 1990:70) 

r· - 
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Percebemos assim que o entrelaçamento da economia, das relações com o meio 

ambiente, da cosmologia, das redes de parentesco e todas as demais relações, são 
constitutivas do modo como os Xercnte se vêem no mundo o que implica numa 
conclusão óbvia: a preservação de seu território é condição fundamental para a 
preservação de sua vida social. 

O quadro abaixo refere-se a dados coletados por farias entre 1984 e 198 7, e 
indicam o padrão de atividades de caça de algumas espécies de animais existentes em 
seu território. 
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QUADRO 5 .2:.2.1 - PADRÃO DE ATIVIDADES DE CAÇA. 
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A lista abaixo indica os tipos de animais t mastofauna e avifauna) que os 
Xcrcnte tradicionalmente são habituados a caçar: 

QUADRO 5.2.2.2 - CAÇAS PRINCIPAIS DOS XERENTE 
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r: 
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b) Atividades de plantio e coleta. 

Como já foi indicado, a prática da agricultura tem ocupado com o passar do 
tempo - devido ao escasseamcnro da caça e da pesca - um papel cada vez mais 
importante na dieta dos Xerente. Antes do contato. plantavam milho, feijão e 
abóbora, que são plantas resistentes que não exigem cuidados. Os primeiros 
missionários católicos e posteriormente, o antigo Serviço de Proteção ao f ndio (SPJ), 
tentaram insistentemente persuadir os Xcrente c1 cultivar outras plantas, 
especialmente, o arroz, o aipim e bananas. Explica-se. Previam que a vida de 
nomadismo que os Xerente levavam - dada através da caça e da coleta - brevemente 
sofreria uma seria restrição, devido a chegada incessante de novas frentes de 
colonização. Assim, percebiam que se os Xerentc 11.:-10 adaptassem suas vidas à 
uma fração restrita do seu antigo território e, se não direcionassem suas atividades à 
agricultura, correriam o grave riso de desaparecer. Foi assim que os Xerente 
passaram a se dedicar cada vez mais às atividades de agricultura. 
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Estas atividades estruturam-se, nos dias atuais, da seguinte maneira. Nas 
roças, as atividades coletivas são efetuadas por um grupo de pessoas que compõem 
o mesmo segmento residencial - os pais, filhos solteiros, as filhas casadas e os 
genros. Entre tais atividades estão: cortar , derrubar e atear fogo no mato. O 
plantio e a colheita são feitos separadamente, de acordo com as famílias envolvidas. 
Existem roças isoladas - cm várias partes da reserva - feitas por uma só família ou 
por uma aldeia, dependendo do local e do tamanho. A divisão do trabalho na roça é 
efetuada da seguinte maneira: 

"Ao homem cabe brocar (cortar e derrubar), e plantar. Após, 
aproximadamente, dois meses de plantio, manter a roça limpa através da capina guc 
é feita com enxadas. A mulher trabalha na coívara. Junta pedaços de pau, 
garranchos do mato para aiudar na limpeza e melhor aproveitar a queimada. A 
colheita é uma atividade que a mulher desenvolve junto com o homem" (Farias, 
1990: 69). 

QUADRO 5.2.2.3 - CULTIVOS ANUAIS DOS XERENfE 
Pcrjodo r\tividndl'I> 

ubrilvrnaio rol hdt.i de ..i rroz - 
junho ·julho ncrtodo de hrorn- roc,tr. Iimnar e derrubar o~ "no uv' 

acosto , olhcita : inhamc ndxam a derrubada ~l·c,111.i,, 

setembro nõcru ln~o 1· realizam êl coivara 

outubro novembro nlantio: arroz. mandmca. milho l' ft.oijao 

ianeiro nJ,, h.í atividades. Só em caso de atraso n.:1~ d.til<!~ anteriores 

fevereiro volhcua do arroz 

marro c olhcita do arroz 

-· 

Fonte: Agenor I nri,is.1990. 

A coleta sempre foi o ingrediente mais importante na dieta básica dos 
Xerentc. Colhem mel, diversos frutos, raízes e plantas medicinais. Além disso, os 
Xerentc coletam material para confecção de artesanato. Segundo Maybury-Lewis 
( 1984), " ... sem a caça, a cultura XaFanLe seria muito diferente; mas sem a coleta, os 
Xavante não seriam jamais capazes de existir". Os mesmo raciocínio podo ser 
aplicado aos Xerente. A caça é um atividade a qual sua eficácia depende de uma série 
de fatores. Entretanto, a coleta de raízes, cocos (de babaçu) , frutas e palmitos, é 
praticada cotidianamente, fornecendo uma dieta nutritiva embora, quase 
exclusivamente composta de amido. 

De acordo com Farias (1990:69), a atividade de coleta segue o seguinte padrão: 

" É quase sempre realizada pelo grupo familiar. Homem, mulher e filhos vão 
para o mato em busca de sementes, brotos de buriti, embira e cocos de babaçu. 
Nessa época, aproveitam para iniciar a temporada de caça com a prática da espera" 

.. - 
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O quadro abaixo descreve os diversos tipos de plantas cultivadas e coletadas 
pelos xerente, em seus mais variados usos: 

r: 
QUADRO 5.2.2.4 - PRINCIPAIS PLANTAS DE MANEJO DOS XERENTE 

r: 
r: 

Xerentc Pt•puldr u~u \-drii:dadc Xerentc Popular u-o Vancdad 

e 

am<1 abdCJXI ahmcntaçâo 1 J..uzasx, .ibc,bor.i ahmcntaçâo l 

zu pa prê acafrã« ahrncnteção 1 khati algod;;., ornamento 1 

scz.i amendoim alimentação + kunru araca alimentação 1 

kakra bacaba ahm entacão l h~spô kr.'l billldlM alimentação 10 

sânmâ wawc barbatimão medicinal 1 kumd1 batata alimentação .2 

wdê kriii ori' ca.l<i dl1mcntaçàu 1 mkôiterâ CDIÚ alimcntaçãu 1 

duzê cana-dr i,çucar ohmentarão l nm CCIC<> ahmeutacão 4 

\.,'JZU!n zâ tê tO\'d ahmentação 4 wazumzâ k!Jào ahmcntação l 

po 

wdê hâi sku !!••mdr1ro mcdicnwl 1 zu pa t.ilrê ~Cll~lhrt medicmal 1 

lA zumrê l!efl?clim medicinal 1 mki>ini inhumc ahmcntação l 

wdí1krii JClllllilllO corante 1 ,va~r~ 1uruhi-l><, medicinal 1 

,,de b.ril kuze lara11J<1 dhmcntaçilt• l n,rn.b-ãi lim3u ahrneutação .2 
kuzerê 

wd~ hê krn1t1ri' mamfü~ ahmcntação 1 kunà mandioca ahmcntaçâo " 
wd~ krã1 "º ninngd alimentação 1 knlô manaabn JlimcnlaçJo 1 

khal\'a,-ku krã m.:,racur~ ahrnentação l wu.; kru krà melanc1.i ahmentncão 1 
nõzâ m11l10 ahmcnta~iio 4 kru :zasi mucujba rnedrcmal 1 

wdê kr.'i1 kwa.'111 n1t, ahmeutacã« 1 nri'l;w.alctl>í! olho-de-cabra aartesanato l 

t;,'\t waipô olbo-dc-bunu artesanato 1 hrudu nau-brasil artesanato 1 

kb.m: pcqu1 ulimentecêo l wdê pakuz~ pra-tudo medicinal 1 

p~u burrn artesanato 1 rcmrã aroeira mcdicmal 1 

kuwaikrê anzelim medicmal 1 nrõ wdê babaçu várk)t;; 1 

r 

r· 

r: 
r: 

r 

r> 

c) Atividades de pesca 

A atividade da pesca, que já foi uma importante fonte de alimentação para os 
Xer ente, tem declinado progressivamente com o passar dos anos, devido a pressão 
sobre os recursos da região, da mesma forma que a caça. O rio Tocantins, que já foi 
uma fonte das mais variadas espécies de peixe, teve um decréscimo acentuado nos 
últimos 15 anos, em virtude principalmente, das construções das barragens de 
Tucuruí, e mais recentemente, de Serra da Mesa. 

r: 

Assim, o que resta de pescado na região da reserva, concentra-se nos afluentes 
do rio Tocantins, que a cortam . Até quando haverá pesca nestes ribeirões é uma 
incógnita pois, grande parte deles têm suas nascentes fora da reserva, em fazendas 
circunvizinhas. 

r 

Os Xerente praticam nestes ribeirões, além da pesca com anzol, a tradicional 
pesca com "tingui" que: 

"É um tipo de cipó existente na região, que tem a propriedade de entorpecer 
os peixes dos pequenos riachos que cortam as matas da reserva. Devido à 
abundância de peixes abatidos, que essa prática permite, a pesca com o tingui é 
sempre planejada coletivamente. Todos da aldeia participam. A época apropriado é o 
mês de setembro. Perto da meia noite começam a bater o tingui no riacho 
previamente escolhido. Batem muito, numa distância aproximada de duas léguas. 
Depois, com a luz do dia vão flechando os peixes, matando com facão e, mesmo, 
apanhando com as mãos, já que os peixes ficam completamente dopados, devido a 
alta quantidade de tingui utilizada" (Farias, 1990:70). 

r: 
r· 

r 
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Não se trata em hipótese alguma de alguma espécie de degradação ambiental. 

Pelo contrário, esta prática ancestral de vários grupos indígenas é extremamente 
adaptada as condições do meio-ambiente, com uma série de regras que vão deste o 
período exato para exercê-la, até a quantidade aplicada de tingui de acordo com a 
demanda do grupo. 

As regras e o maneio correto dos elementos do rio e sua importância simbólica 
na vida Xerente pode ser verificada no seguinte trecho: 

"No rio, há o caboclo d'água, que não permite pescar na ocasião da desova, 
nem os peixinhos. faz naufragar a canoa do temerário e leva-o para o fundo do rio, 
onde mora também a mãe dágua, que tem o seu palácio no reboio das cachoeiras 
grandes." (Urbino Vianna, op. citada). 

No quadro abaixo estão relacionados os principais 
consumidos tradicionalmente pelos Xerente: 

tipos de pescado 

QUADRO 5.2.2.5 - PRINCIP.AlS TIPOS DE PESCADO - XERENTE 
Xerente Popular 

Skrêzaromkwai facão 
no kmõ ne fidalgo 

vdakrbo zawre iaü 

tn(· here ktorê ladino 
tpe ka lambari 

sdakrbo rdu mandi 
waikwa ka nacu 
tne nnre nana-terra 

waikwa kwa nre piranha 
tnt nõkrkwa sardinha 

suwara sdakre tueunaré 
zu traira 

tnê nnrc ,urumatá 
tr,t hâ arraia 

tpe hêrdu baia cu 
sdakrbo ka barbado 

tne hrê na bko-de-nato 
tne wta kturê bicudo 
tne zdawarê hraúna 
danrnizahá camarão-de-énua-doce 
tpe kburõi cascudo 

suwara sdakre corvína 
wra caranguejo 

kt~ zru nikwazi corro 
waikwa duo krã tambauui 

tp~ zaro dourado 

-·...._,; 

5.2.3 Ecossistemas Explorados 
Os Xerente, assim como os Xavante, gostam do cerrado por sua amplidão, por 

ser aberto em comparação à floresta tropical, encontrada em todo -0 seu território 
nas matas-de-galeria que se formam ao longo de todos os cursos d'água. Apreciam 
as matas ciliares porque nelas sempre encontram água e muita abundância de raízes 
e frutas - base diária de sua dieta. É aí também, que se encontra o melhor solo para 
o cultivo de suas roças . Além disso, estes lugares são geralmente bons para caçar, 
pois os animais se sentem atraídos pela sombra fresca e úmidas destas matas. 
Constroem suas aldeias sempre em campo aberto, sobre solo limpo. 

- 
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r: 

r: 
r: 

As roças de toco - bru - localizam-se em sua grande maioria, nas imediações 
das aldeias, junto aos ribeirões e córregos próximos à matas-de-galeria. 

Outro tipo de roça de toco muito utilizada pelos Xerente localiza-se em quase 
toda margem do rio Tocantins que pertence à reserva . {Cerca de 12km de extensão, 
entre os rio Gorgulho, divisa ao norte e o rio Piabanha, divisa ao sul - abaixo de 
Tocantínia). Outros 7km de margem do rio Tocantins pertencem ao outro lado da 
reserva, acima da cidade de Tccantínia, Aldeia do funil. Estas roças - as chamadas 
áreas de várzea - dependem exclusivamente do ciclo natural de alagamento do rio 
Tocantins na época das cheias. Existem atualmente, três aldeias - Salto, Porteira, e 
Bela Vista - que devido a sua localização , menos de 500m do rio Tocantins , 
exercem este tipo de atividade, bem como, atividades de pesca e abastecimento de 
água. O trecho pertencente ao funil, apesar de distar cerca de 10km da aldeia, 
também é utilizado para a cultura de várzea, mas com menor intensidade. 

Como veremos mais adiante ( item 7 ) o abastecimento de água é precário na 
maioria das aldeias, sendo necessário cotidianamente a sua busca nos córregos e 
ribeirões através de utensílios domésticos - baldes, panelas, etc. - e o que é pior, sem 
nenhuma espécie de tratamento sanitário. Este quadro precário se agrava 
acentuadamente durante a época da seca. 

A atividade da pesca, como já dissemos, ainda é um importante complemento 
na dieta alimentar dos Xercnte. Apesar do escassez da mesma, os Xcrcnte pescam em 
vários afluentes do rio Tocantins , bem como - em menor grau - nele mesmo. Os 
locais mais privilegiados para esta atividade são os seguintes: 

r 

r: 

r: 

r: 

r'· 

QUADRO 5.2.3.1 

r: 

Xcrentc l'opulilr Locelizaçêo 

Ká weku Ribctrào l'iJhdnh.i Afluente do Rio 't ocantins, limita .i reserva ao ~ui com J .:idatlc de 
Tocnnttniu. Abastece a maioria tias aldeias do P.I. xcrente, além das 
<1ldemç Centro e Serrinha. 

M ril Z.'11', TC n: k.á Ribcrrãu do Jenipapo Aílucnte do l<io do Sono, abastece as aldeias uo Jenipapo, 
5o~radouro. Bom Jardim e Brejo Comprido. entre outras. 

1'ú W<JkdQ I< ibd rüo do Rio Preto Afluente do Ribeirão Píabunha. c1bastl'CC us akleias Kin Preto. &uxa 
FundJ l' Aldeinhn. entre outras. 

Kri Wdlld kâ Ribeirôo Corguíno ,\flucnk do Rio loccntins. limita a reserva ao norte com a cidade de 
Pedro Afonso. 

!\te k.u 1w l!ic, do SmK> Afluente do Rio Tocanrins limita toda a extensão da reserva a oeste 
com a cidade do Rio Sono. Várias aldeias estão localizadas ~ sua 
margem: Kubawekõ. xovo Horizonte. Jenipapo, Sangradouro e Rio 
do Sono. 

K.1 wawe l<io Iocuntinv Limita d reserva a leste com a cidade de Miraccrna. Aldeias 
localizadas a sua margem: Bela Vista e Porteira ; um poum mais 
distante Saltei. ~ limite- também da aldeia do Funil. 

r: 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 

r: 

A caça e a coleta são exercidas na reserva como um todo. A primeira inclusive 
é praticada fora da mesma, nas imediações do município do Rio do Sono - área de 
localização de urna antiga aldeia chamada de "Panelros". Neste local, hoje em dia, 
existe uma fazenda privada. 

A paca. o quati, o tamanduá, a ema, a siriema, várias espécies de macaco, 
veado catingueiro e a capivara são as caças ainda mais facilmente encontradas. O 
caititu e a anta, muito abundante até pouco tempo atrás, têm sido encontradas com 
menor facilidade. Entre os frutos mais coletados estão a manga, o pequi, a 
mangaba, o buriti, o buçá. 

r'· 

r: 
r 

r: 
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Algumas áreas de mata fechada que ainda restam na reserva - florestas de 
galeria que compõem a paisagem do cerrado - são locais mais preservados dentro 
da reserva. Vários são os motivos que explicam esta preservação. Entre eles está o 
fato de que alguns destes locais são considerados sagrados pelos Xerente, pois estão 
relacionados com a morada de espíritos da mata, principalmente de huku - a onça 
pintada , ancestral mítico - responsável pelo ensino do uso do fogo aos Xerente 
(Nirnuendaiú, 194.2.). Estas áreas são utilizadas pelos Xerente, para a caça de outros 
tipos de animais e aves, além da coleta de frutos e raízes que florescem nestas 
localidades. Algumas roças de toco são abertas nestas áreas, principalmente quando 
localizadas próximas à riachos e ribeirões, cm um sistema de manejo tradicional que 
garante a preservação ambiental 

Os cemitérios estão espalhados em vários locais da reserva, principalmente, 
próximos as aldeias mais antigas - funil, Porteira, Bela Vista , Breio Comprido e Rio 
do Sono. O respeito para com os mortos tem um valor fundamental para os 
Xerente. 

"Quando morre um índio, fazem sepultura de forma cilfndrica e põem o morto 
assentado, colocando junto a ele: bciiú, mendobi, farinha e uma pequena cabaça de 
água. O cemitério é um lugar apartado da aldeia e, antes do enterramento, fazem 
um alarido medonho, chorando o morto, pranteando-o não só os parentes corno os 
conhecidos. Nisso demonstram o amor que têm entre si, e não há tempo possível 
para esquecer os parentes e amigos falecidos." (Urbino Vianna,op.citada, 43) 

Na aldeia do Funil, o cemitério local encontra-se localizado à menos de som da 
estrada T0-010. que corta a reserva. Este local sagrado tem sido objeto de polêmica 
acirrada ultimamente, devido a necessidade de sua remoção se a referida estrada for 
realmente pavimentada. 

Para obtermos informações mais profundas sobre as atuais condições e uso do 
ecossistema dentro da reserva Xerente, se faz necessário - como já ficou claro tanto 
em relação a pesca como em relação a caça - um amplo estudo por especialistas 
destas áreas, conjuntamente com os Xerente - que conhecem e reconhecem seu 
território com muita habilidade.' 

6 RELAÇÃO DOS XERENTE COM A SOCIEDADE 
REGIONAL 

- 6.1 USO DOS RECURSOS NATURAIS 

Como tem sido demonstrado, a pressão sobre os recursos naturais existentes, 
tanto sobre o atual território Xerente, como também, sobre toda a região que o 
circunda, tem levado esta população - no decorrer dos anos - a viabilizar novas 
formas de sobrevivência. Assim, a sensível queda da oferta de caça e pesca, somada 
as dificuldades de adquirirem instrumentos e sementes para plantarem com 
regularidade suas roças de toco, tem levado os Xerentc a uma dependência cada vez 
maior de recursos advindos de outras fontes, como apontaremos mais abaixo. 

Em conversas informais com as gerações mais velhas - tanto dos Xerente como 
de antigos moradores - é comum escutar referências a um tempo em que os 
primeiros abasteciam a cidade de Tocantfnia, com vários produtos oriundos das suas 
atividades de caça, pesca e de suas plantações. Hoje em dia, vez ou outra, é possível 
encontrar na cidade um Xerente vendendo uma paca para algum morador local. 
Mas, o que fica evidente - é só andar pelas cidades Tocantínia e Miracema por algum 
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_tempo-- é a total inversão desta relação. É comum ver homens e mulheres Xerente 
comprando, muitas vezes a preços acima do normal, alimentos básicos como carne, 
farinha e arroz, que em tese, deveriam ser supridos pela sua própria produção 
interna. 

Os únicos recursos naturais que ainda servem como base de troca com a 
sociedade regional, são aqueles dirigidos à confecção de artesanato: os colares são 
confeccionadas através de sementes de tiririca, olho-de-boi, olho-de-buriti. fios de 
buriti retirados das suas folhas, penas de vários tipos de aves; as cestarias são 
confeccionadas através do retalho das folhas de buriti, que posteriormente são 
trançadas. Estas duas atividades são, na maioria das vezes, responsabilidade das 
mulheres que as aprendem desde pequenas. Os arcos e as flechas - além de um 
instrumento parecido com uma espada, usado para fisgar peixes - são 
confeccionados através do maneio artesanal de vários tipos de árvores, como por 
exemplo, o pau-brasil. Confeccionam também, flautas com bambú, e cocares com 
folhas de buriti e penas de arara. Estes últimos artesanatos são exclusivamente 
atividades masculinas. 

Infelizmente, apesar da beleza deste material e do trabalho meticuloso que é 
empregado na sua confecção, os regionais não o valorizam de maneira alguma. Pelo 
contrário, nos pontos de travessia entre as cidades de Miracema e Tocantmia, 
podemos ver uma infinidade produtos artesanais Xercnte, sendo vendidos em bares 
pela população local, a preço desprezível. Por esta constatação, podemos ter uma 
idéia do Infimo valor que deve ser pago aos Xerente pelo seu artesanato, para que 
estes intermediários os vendam tão barato. Não é incomum, nestas transações, 
segundo os próprios Xerente, a troca se basear, em alguns trocados, ou até 
mesmo, em garrafas de pinga. 

Uma equipe do CIMl (Conselho Missionário Indígena). que atua na área em 
defesa dos direitos indígenas, por quase dois anos organizou a venda do artesanato 
Xerente para outras localidades - outros munícípios de Tocantins, Brasília e Goiás - 
o que possibilitou uma valorização e um incentivo a esta prática entre os Xerente. 
lnf elizrnente este trabalho encontra-se suspenso devido à conflitos entre a 
instituição citada e um grupo de Xerentes, incentivados por políticos locais, 
descontentes com a possibilidade de autonomia do grupo. 

OUTRAS FORMAS DE INSERÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL 

A falta de autonomia econômica aliada à escassez de oportunidades no 
mercado regional e, principalmente, pela diminuição drástica das suas fontes de 
alimentação tradicionais, levou os Xerente à dependência cada vez maior de 
recursos oriundos da sociedade envolvente. Primeiro, cargos administrativos - 
motoristas, vaqueiros, atendentes de enfermagem, professores-bilíngues 
conquistados junto ao órgão responsável pela tutela [Funai), a partir dos fins da 
década de 70 (Azanha & Ladeira, 1996). Segundo, cargos administrativos - agentes 
de saúde e professores - conquistados junto à Prefeitura local de Tocantínia ou junto 
ao Governo do Estado. Terceiro, alguns trabalhos conseguidos por um ou outro 
Xerente que consegue terminar o segundo grau nas cidades e acabam por morar e 
trabalhar no comércio local. Quarto, a dependência familiar da aposentadoria dos 
velhos pelo Funrural. Quinto, trabalhos temporários nas fazendas ao redor de seu 
território . Sexto, o aumento considerável da prostituição feminina nas cidades 
circunvizinhas. 
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As cinco primeiras atividades, a princípio, poderiam aparecer como "normais" 
à olhos menos avisados. Entretanto, por de trás desta aparente normalidade, 
esconde-se uma série de "esquemas" políticos responsáveis pelo aumento das 
contradições internas do grupo. Explica-se. Tais "empregos", em sua grande 
maioria, são gerados através de barganhas políticas das lideranças Xerente que 
apoiam a Prefeitura ou o Estado. 

O que deveria ser um processo transparente de seleção, que pudesse dar 
oportunidades iguais a todo o grupo, incentivando-os ao estudo, torna-se uma 
relação de favores - típica da política mais atrasada brasileira - o que desperta uma 
série de conflitos internos na sociedade Xerente. 

· Quanto a dependência da comunidade Xer ente das aposentadorias dos velhos 
pelo Funrural - apesar de ser um fonte de recursos fundamental para a sua 
sobrevivência - possui uma série de problemas que passamos a enumerar abaixo: 
primeiro, os velhos se vêem obrigados a andar em carros e caminhões em péssimas 
condições, para receber seus pagamentos em Tocantfnia ou em Miracema; 
segundo, a maior parte do pagamento fica nas mãos de comerciantes de Tocantínia e 
Miracema, pois os próprios aposentados e _ seus parentes se encarregam de 
comprometer o pagamento mesmo antes de recebê-los; terceiro, por incrível que 
pareça, os cartões de aposentadoria ficam na mãos dos comerciantes durante o mês 
inteiro. No dia do pagamento, o aposentado dirigi-se ao estabelecimento que tem a 
"conta" e vai junto com o comerciante recebê-lo. Normalmente, toda a 
aposentadoria já esta comprometida pelos gastos efetuados durante o mês anterior. 
Esta relação assemelha-se muito aos famosos sistemas de "barracão", utilizados 
largamente em fazendas extrativistas de borracha, durante este século. No limite, 
podemos encontrar nesta forma de relação, claras características de semi 
escravidão. Alguns chefes de posto da Funai têm tentado recuperar os cartões de 
aposentadoria junto aos comerciantes, pagando as dívidas dos Xerente e 
implantando ao mesmo tempo cantinas nas próprias aldeias com o objetivo de evitar 
tal prática. Os resultados até agora têm sido pouco frutíferos já que tal prática está 
incorporada tanto entre os Xerente como entre os comerciantes locais. Estes últimos 
alegam que, sem esta medida - a retenção dos cartões de aposentadoria - os Xerente 
não os pagariam. Por outro lado, os Xerente se submetem - à este sistema 
exploratório devido à falta de alternativas econômicas que - garantam sua 
sobrevivência. 

Sobre a prostituição - principalmente das mulheres Xerente mais jovens, que 
estudam nas cidades de Tocantínia , Miracerna e Rio do Sono - a falta de orientação 
da comunidade e de medidas coercitivas das autoridades locais para impedir tal 
prática, têm sido um dos problemas mais sérios enfrentados atualmente pelos 
Xerente. 

Esta situação extremamente perversa trás consequências terríveis para o 
grupo. Primeiro, a ocorrência de alguns casos de jovens Xerente que voltam da 
cidade grávidas, desconhecendo quem é o pai, provocando sua marginalização e do 
futuro filho dentro da própria comunidade. Segundo, tal situação coloca em risco a 
saúde da população como um todo, devido à sabida falta de controle sobre doenças 
sexualmente transmissíveis. Já há casos registrados de AIDS em Tocantínia e 
Miracema, fato este que apenas torna a situação mais grave do que já é. 

- 
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6.3 INTERCÂMBIO SOCIAL E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 
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Devido as intensas e antigas relações estabelecidas entre os Xerente e a 
população local - tanto nas cidades circunvizinhas, como também nas áreas rurais a 
elas pertencentes - ocorrem os mais variados tipos de relações sociais, culturais e 
políticas entre os grupos ali reunidos. 

Em termos políticos institucionais, os Xerente tiveram a oportunidade de ter 
um vereador na Câmara Municipal de Tocantínia, durante o período legislativo de 
1992 a 1996. Devido a inexperiência e também, à pressões políticas locais, houve 
um distanciamento muito grande entre o vereador eleito e o grupo, levando-os a um 
descrédito muito grande perante a este tipo de iniciativa. Mesmo assim, nas eleições 
municipais de 1996, dois candidatos Xcrcnte à vereador quase foram eleitos, 
faltando pouquíssimos votos para que tal obietivo fosse alcançado. Segundo 
cálculos, ver quadro abaixo, seria possível eleger no mínimo três vereadores Xcrentc 
na cidade de Tocantínia, ,-\ divisão atual do grupo, por influências externas, e a 
provável manipulação do processo eleitoral - eleição e apuração dos votos - 
contribuem de forma decisiva para que os Xercnte não consiguissem eleger seus 
representantes. Nas últimas eleições. apesar da não eleição de nenhum 
representante, foram distribuídos cargos à algumas famílias Xerente, que apoiaram 
o prefeito eleito, sendo este fato motivo de novos conflitos dentro da área, segundo 
informações dos próprios Xcrente. 

Esta relação clientelista dos políticos locais com os Xercnte tem uma explicação 
clara: os eleitores Xcrente têm uma importância decisiva no quadro partidário local. 

Dados demográficos e eleitorais do Município de Tocantínia - TO.* 

r: 
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r: QUADRO 6.3.1 

População qunnrídade porcentaucm n"/deih,rl's oorcentaeem 
urbana .10:n 48 u., 178, 5'i '\', 

rural tnão-tndiat li80 28 "o S8Cl 27 <\', 
rural (Xerent e) 155'.! 24 '\. 550 18 % 

'lotai 63t,J 100'\, .1'.lU 100% 
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• Fonte: Censo Lkmogr.ifico-1991, número 8, Tocantins. 

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordcnação-R'Ê,' Fundação Instituto Brasíletro de Ceografia e Est.itistica-lBGE. 
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Os quinhentos e cinqüenta votos - avaliação aproximada efetuada pela Funai 
em 1996 - são decisivos nas eleições municipais de Tocantínia. Explica-se assim, a 
intensa procura dos políticos locais que, interessados em angariar o apoio dos 
eleitores Xercntc, prometem uma série de benefícios, normalmente às vésperas das 
eleições . Sabemos que tal prática é tida como generalizada por todo o país - até nos 
centros mais "desenvolvidos" - entretanto, no caso aqui estudado, tal variável 
reforça mais ainda a já complicada situação de vida dos Xcrente. 

Um proicto promissor foi abortado devido as mesmas pressões políticas locais. 
Em 1990 foi criado pelo Xerente - com assessoria do CIMI e da Funai - a Associação 
Indígena Xerente (AIX). O processo foi tão bem elaborado que, pela primeira vez 
depois de muito anos, a totalidade da comunidade Xerente esteve unida em busca de 
um objetivo comum. Conseguiram implementar uma série de projetes econômicos 
que contemplavam todas as aldeias, fato este que possibilitou um início de 
autonomia diante da rede de relações econômicas (e políticas) exploratórias nas 
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quais estavam submetidos. Novamente, a ingerência do Governo Estadual, 
apostando na divisão e na compra de lideranças, inviabilizou a associação, sendo 
que desde 1995, suas portas estão fechadas. Evidentemente, a autonomia 
econômica, política e social indígena vai contra uma série de interesses de grupos 
interessados cm mantê-los cm constante submissão. 

- 
No que tange as relações sociais propriamente ditas, na cidade de Tocantínia, 

o Colégio Batista e as celebrações religiosas da Igreja Batista, são locais onde 
podemos encontrar alunos e fiéis Xerente, respectivamente. O incentivo ao ensino e 
a conversão religiosa, propiciam assim. uma relação estreita entre uma parte dos 
Xerente e esta congregação. Explica-se esta relação devido ao fato de que, durante a 
década de 50, missionários estabeleceram-se na área Xerentc e, desde então, criaram 
uma relação de confiança com boa parte da comunidade indígena .. Já existem. 
inclusive, alguns pastores Xcrentc, que celebram os encontros religiosos em sua 
língua materna. 

fora o estudo de alguns poucos Xerente no Colégio Tocantins em Miracema - 
administradas por freira católicas - a relação entre a Igreja Católica de Tocantínia e 
os Xerentc, atualmente é praticamente nula, devido à uma série de conflitos 
históricos locais. Ultimamente, tem havido tentativas de uma maior aproximação 
desta instituição com os Xercnte, através de algumas visitas do Bispo de Palmas à 
reserva. Por outro lado, existe uma intensa relação entre os Xercnte e os fiéis 
católicos na zona rural, dada através de festas tradicionais realizadas 
conjuntamente, além das antigas relações de compadrio, muitas delas oriundas da 
grande quantidade de casamentos interétnicos. 

Um razoável percentual de famílias Xerente têm se deslocado para a cidade de 
Tocantínia. Gilberto Azanha e Maria · Elisa Ladeira (1996). apontam este recente 
fenômeno entre os Xcrentc, como algo comum entre várias populações indígenas 
brasileiras que - devido às precárias condições de existência em suas áreas - acabam 
por "optar" em morar nas cidades, no limite para " ... escaparem de sua condição de 
índio" (op.citadaí. 

Outra relação altamente negativa para a vida social Xerente é o conhecido 
problema do alcoolismo. Apesar de algumas tentativas frustradas de coibir a venda 
de bebida alcoólica para membros de populações indígenas - há uni decreto federal 
(6001 de dezembro de 1973 - artigo 58) que proíbe terminantemente está prática - 
vários comerciantes das cidades de Tocantfnia, Miracema e Rio= do Sono não o 
cumprem. É comum encontrar, tanto nestas cidades, como também nas aldeias; 
vários Xerente - desde os mais jovens até os mais velhos - completamente 
alcoolizados. Muitos trocam sua força de trabalho por pagamento em garrafas de 
pinga, conforme relatos deles mesmos. Tal problema, cada vez mais grave, acarreta 
uma série de brigas, tanto internamente ao grupo, como entre este e a população 
local não-índia. Com tantos problemas e com a total falta de perspectivas, não é por 
acaso que a imagem do "índio" que chega a população regional é a de "bêbados" e 
"preguiçosos", como é comum escutar pelas redondezas. Quando um "índio" se 
submete a um trabalho nas fazendas ao redor durante o dia inteiro, muitas vezes 
em troca apenas da alimentação e de alguns trocados r estranhamente é possível 
escutar dos mesmos detratores: "Ah, sim. Este aí é trabalhador, não é que nem o 
resto!". 

.,,,,,. 
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r: O planejamento e a implementação de um projeto de saúde coletiva - com a 

orientação da comunidade por especialistas, capacitação dos agentes de saúde 
indígenas, incentivo a autonomia econômica do grupo, etc. - poderiam ser o início 
de um longo trabalho de· recuperação dos dependentes e, principalmente, evitaria 
que as gerações mais jovens, devido a falta de perspectivas, fossem atraídos pelo 
alcoolismo. 

r: 

6.4 PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNA.i"1ENTAIS EM 
CURSO NA REGIÃO 

r: 
( 

Devido à sua localização, o atual território Xerente encontra-se literalmente 
rodeado de projetos econômicos incentivados pelos governos federal e estadual, em 
parceria com a iniciativa privada. Normalmente, tais projetos contam, em sua 
maioria, com o apoio do capital internacional, já que o centro-oeste e seu cerrado, 
além de ser um imenso "vazio demografico", possui todas as qualidades necessárias 
para a produção de grãos, principalmente a soja. Tais características coloca essa 
região como centro das novas frentes de expansão econômicas, num momento em 
que o centro-sul do país dá sinais de esgotamento de suas terras, como também, de 
suas condições de vida devido à concentração populacional. 

Vários são os projetos que, dentro desta nova onda desenvolvimentista, 
circundam o atual território Xer ente. Vejamos: 

Prodecer III: Projeto que conta com apoio total do capital japonês, 
implementado paulatinamente desde a assinatura do acordo Brasil - Japão, ainda na 
década de 70 pelo governo militar. Seu objetivo principal é fazer do Brasil um 
grande exportador de grãos. Como justificativa ao empreendimento, é. dito que 
região do cerrado brasileiro compreende cerca de 180.000.000 de hectares, ocupando 
20% do território nacional, sendo que, deste total, 50.000.000 de hectares são 
caracterizadas como terras agriculturãveis. Para isto já foram realizadas pesquisas 
pela Embrapa, que apontam o cerrado brasileiro como o local mais propício aos 
cultivas de soja. Dividido em várias etapas, o projeto abrange várias regiões do país - 
Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Bahia, entre outros. Cinco instituições são 
responsáveis pela sua administração: Seplan - Secretaria de Planeiamento, 
Orçamento e Coordenação; SEAIN - Secretaria de Assuntos Internacionais; MAARA - 
Ministério de Agricultura, de Abastecimento e Reforma Agrária; CPA - Companhia 
de Promoções Agrícolas e ÊICA - Japan Internacional Cooperation Agency. A 
primeira etapa - o Prodecer 1 - foi efetivada entre 19 79 e 1982 no estado de Minas 
Gerais, numa área de 60 mil hectares. A segunda etapa - o Prodecer II - foi efetuada 
eme 1985, nos estados do Mato Grosso, Bahia e Goiás, num total de 120 mil 
hectares. A terceira etapa, o Prodecer III, começou a sua implantação em 1995 no 
Estado do Tocantins. Mais especificamente, localiza-se no município de Pedro 
Afonso, limite norte do território Xerente. A proposta desta etapa inclui o 
assentamento de "colonos", numa espécie de franquia, na qual serão beneficiadas 
40 famílias que deverão entrar com a cota mínima de R$ 34.000,00, para garantir 
as operações de crédito do projeto. 

Hidrelétrica do Lajeado: A construção da usina hidrelétrica do Laieado, prevista 
para ser iniciada em janeiro de 1998, ocupará uma área total de 750km quadrados, 
sendo que o reservatório atingirá áreas dos municípios de Miracema, Lajeado, 
Palmas, Porto Nacional e Brejinho de Nazaré. A energia gerada pela usina será 
suficiente para abastecer o estado do Tocantins, sendo que, o excedente será 
transportado pela linha de transmissão Imperatriz - Serra da Mesa, interligando o 
Sistema Norte - Nordeste_. Sua exploração ficará à cargo da iniciativa privada, após 
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regime de licitação a ser publicada após a obtenção das licenças necessárias. O 
EWRIMA da obra, foi efetuado pela THEMAG, Engenharia de São Paulo, 
contratada pela CELTINS - Companhia Energética do Tocantins. Este 
empreendimento localiza-se à menos de 1.2km do início da área Xerente - aldeia do 
Funil. Segundo o relatório da THEMAG as " ... reservas indígenas que podem sofrer 
interferências de futuros reservatórios na bacia são: dos Apinaié, na margem 
esquerda do Tocantins, próximo a Tocantinópolis; dos Xerente, localizada entre o rio 
Tocantins e o rio do Sono, no município de Tocantínia e dos Krahõ, localizada às 
margens do rio Manoel Alves Grande."(1996:20). 

e) Hidrovia Araguaía-Tocantins: Por ser o objeto principal desta análise, suas 
características estarão descritas durante as Fases II e III, deste relatório. 

Outros projetos em curso na região que brevemente deverão trazer impactos 
socio-econõmicos para os Xerente são a Ferrovia Norte-Sul, localizada a 60km a 
oeste do território, e a expansão da capital do Tocantins, Palmas, localizada 80km 
ao sul. - 

e) Como já foi descrito anteriormente, existem vários projetos de iniciativa do 
Governo Estadual do Tocantins, pendentes de resolução na Justiça Federal a respeito 
de estradas que cortam a reserva Xerente e sobre a construção da ponte sobre o rio 
do Sono. 

7 CONDIÇÕES DE VIDA -· 
Neste item serão abordados as situações atuais de alimentação, saúde e 

educação, bem como, as condições de assistência, dadas pelas instituições 
responsáveis - Funai, estado e prefeitura - aos Xerente, 

Antes de entrarmos nos itens acima propostos, se faz necessário um breve 
resumo da situação cultural dos Xerente atualmente. 

A sociedade Xerente atual se constitui através de uma série de instituições 
vitais a sua identidade enquanto grupo - lfngua, mecanismos políticos, sociais e 
culturais e seu território - possibilitando assim, uma distinção dara destes perante a 
sociedade envolvente. 

..• · - 

- 
Apesar de todas as mazelas as quais têm sido submetidos durante todo estes 

anos de contato, os Xerente dão mostras de uma heróica resistência, mantendo as 
estruturas básicas de sua sociedade. 

Já é sabido que as culturas não podem ser compreendidas como um "produto" 
original, que uma vez transformado, perderia suas qualidades primevas. Pelo 
contrário, as culturas são dinâmicas e abertas às transformações, características 
estas que justamente lhes dão a possibilidade de adaptação às mudanças inexoráveis 
às quais estão submetidas todas as sociedades inseridas na história. Mas não é por 
isto que devemos tentar "tapar o sol com a peneira", mascarando uma série de 
influências e pressões oriundas da sociedade envolvente que repercutem 
negativamente sobre as sociedades indígenas. 

Assim, entre os Xerente, com o passar dos anos de contato tem havido, 
paulatinamente, um abandono de certas práticas culturais tradicionais, 
principalmente pelos mais jovens, atraídos pelas ilusões que a sociedade "branca" 
aparenta oferecer. Somado a isto - a diminuição gradativa das gerações mais velhas, 
detentores por excelência da tradição e dos costumes tradicionais indígenas, e 
responsáveis por passá-las a diante; o vício pelo alcoolismo dissiminado por toda a 
sociedade ; a dependência exagerada de recursos do órgão tutor, cada vez mais 
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r: ausente devido à crise dos gastos públicos federais; o costume cada vez mais 
frequente de casamentos interétnicos e a consequente mudança para as cidades 
vizinhas - podemos prever futuramente uma desestruturação sócio-cultural de 
consequências imprevisíveis para a sociedade Xerente. Não estamos falando da 
sobrevivência física do grupo - que parece consolidada devido aos altos índices de 
natalidade registrados de ano para - mas sim, de sua sobrevivência cultural 
enquanto um grupo indígena diferenciado. 

Este quadro pessimista não é novo. Júlio Patcrnostro e Nirnuendaiú. na década 
de 30, apontavam que a sociedade Xerente dava sinais de colapso, devido ao descaso 
a quê estavam relegados. Já na década de 60, num diálogo do antropólogo 
Maybury-Lewis com o cacique Xerente Wakuke, este último revelava descrença 
quanto ao futuro do grupo: 

"Os civilizados dizem que somos animais porque tentamos viver como nossos 
antepassados nos ensinaram a fazê-lo. Portanto, nem tentamos mais. Os jovens não 
estudam. Eles não podem caçar. Eles correm atrás da anta como bobos, sem nem 
mesmo acuá-la. Eles só sabem fornicar e beber pingai ... l Nós, os velhos. lembramos 
e tentamos ensinar os jovens. Se eles não aprenderem a viver, os Xerente morrerão." 
(1\i1aybury-Lc1·d.:., 1990: 117). 

A demarcação do seu território durante a década de 70 e o apoio do órgão 
tutor -e- a Furtai. e demais agentes defensores de seus direitos , ClMI, antropólogos, 
ONGs, etc. - propiciaram aos Xerente o mínimo dr tranquilidade para se 
reorganizarem e recuperarem tradições quase esquecidas. o que possibilitou para 
eles uma visão mais otimista diante de um futuro até então incerto. 
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Como a grande maioria dos grupos indígenas brasileiros, os Xerente 
sobrevivem há quase 2 séculos, da maneira que podem. intercalando momentos de 
otimismo com momentos de profundas incertezas quanto ao seu futuro. 

Em meio a estas idas e vindas, a implantação do Estado do Tocantins em 1989, 
novamente colocou em cheque a tranquilidade do grupo. cm virtude das já descritas 
pressões e influências externas. A primeira capital do [stado foi instalada em 
Miracema, cidade localizada ao lado da reserva Xcrrnt c - separadas apenas pelo Rio 
Tocantins. Este fato trouxe para esta região uma série de aventureiros e 
especuladores (farias, 1990). 

Não que durante estes anos, tudo tenha sido um "mar-de -rosas" para os 
Xcrente. Pelo contrário, houve uma série de conflitos entre os Xcrente e a população 
local de Tocantínia - resultando na morte de pessoas de ambos os lados - 
inconformados estes últimos com a demarcação da reserva. Além do que, o 
alcoolismo e a mestiçagem já é um antigo problema entre os grupos indígenas, que 
só tem se agravado com o passar dos anos. Assim, a possibilidade de conflitos entre 
os Xerente e as populações não-indígenas não estão em hipótese alguma 
descartadas, pelo contrário - se medidas sérias não forem tomadas para reverter o 
atual quadro de desestruturação social do grupo - tendem a ser intensificados e com 
consequências imprevisíveis. 

A chegada cada vez mais intensa do "progr cs so" à esta região, iniciado com a 
implantação do Estado do Tocantins, e continuado por toda sorte de projetos 
estaduais, federais e internacionais - como _já descritos anteriormente - tem 
multiplicado as contradições alijá há muito existentes. 
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cabe ressaltar que, quando falamos de preservação do território e da cultura 
indígena, não estamos querendo que os mesmos "parem" no tempo e permaneçam 
como obietos em museus. O que devemos ter claro é que, sua inserção no processo 
de desenvolvimento. deve se pautar pela resolução prévia de problemas seríssimos 
aos quais as populações indígenas estão submetidas, como já intensamente relatados 
neste relatório. 

-· 

"As populações indígenas tem direito a seus territórios por motivos históricos, 
que foram reconhecidos no Brasil ao longo dos séculos. Mas estes direitos não devem 
ser pensados como um óbice para o resto do país: ao contrário, são um pré-rcquísito 
da preservação de uma riqueza ainda inestimada mais crucial. () que se deve 
procurar, no interesse de todos, {: dar as condições para que esta riqueza não se 
perca. Fazem-se assim coincidir os direitos dos índios com os interesses da sociedade 
brasileira. (Carneiro da Cunhe, M., 1995:139). 

7.1 ALIMENTAÇÃO 

Além da j8 citada dependência de recu.!"sos externos, os Xcrente vivem 
basicamente da produção agrícola de suas roças, além da coleta de frutos, pesca, 
caça e produção de artesanato para a venda nos municípios vizinhos. 

Nos dias atuais, segundo relatos dos Xerentc, as atividades de caça têm sido 
quase nulas. :\ constante compra de carne por parte dos xerentc nas cidades de 
Tocantínia e Miracerna. comprovam este argumento. 

Sua subsistência atualmente é garantida pelas roças familiares, abertas 
anualmente nas matas de galeria localizadas próximas aos pequenos rios ou nos 
vãos de serra, com solos mais propícios à agricultura de coivara. Planta-se 
mandioca, arroz e f cijào, sendo estes os componentes principais da dieta básica dos 
Xerente. 

O dinheiro proveniente das aposentadorias rurais e dos salários de 
funcionários da Funai, da prefeitura ou do estado, é em geral canalizado para 
compra de roupas ou bens industrializados - querosene, sal, café, açúcar, fumo, 
ferramentas, ctc.t Azanha & Ladeira, 1996). 

Existem duas aldeias atualmente com algumas cabeças de gado, que servem 
apenas para o consumo das mesmas. · 

O quadro geral da alimentação entre os Xerente revela assim, um alto grau de 
comprometimento das suas fontes tradicionais de alimentação com o consequente 
excesso de dependência de recursos externos. 

As roças de toco, que através dos anos, vem sendo a alternativa mais concreta 
diante do desaparecimento da caça e do pescado, são empreendidas com muito 
esforço e contam com pouco incentivo por parte das instituições .ali envolvidas - 
Funai, Estado e Prefeitura de Tocantínia. 

Pelo contrário, de alguns anos para cá, dentro da lógica da política clientelista 
ali estabelecida, o Estado e a Prefeitura têm prometido aos Xerentc, a abertura em 
seu território de grandes roças mecanizadas - que quase sempre são literalmente 
abandonadas posterioriormente a sua implantação. Estas iniciativas, reforçam uma 
tendência já manifestada de uma parte_ dos Xerente - como é comum em outros 
grupos indígenas, acostumados a um excesso de paternalismo - de "esperarem" a 
concretização das promessas e por decorrência, suspenderem os trabalhos nas roças 
de toco. - 
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_ ·Na tentativa de reverter esta tendência que se revela negativa para os Xerente - 
pois a falta de autonomia econômica abre brechas para a política clientelista locai - 
o CIMJ por alguns anos e a Funai, mais recentemente, têm tentado implantar alguns 
projetos de produção econômica, localizados em algumas aldeias. ( 

r: 
r: 
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7.2 SAÚDE 

,r-. 

O atendimento à saúde na reserva Xerente e cm outros locais, a princípio, é 
efetuada em diversos níveis. 

O primeiro nível de atendimento é dado pelos agentes indígenas de saúde 
ainda nas aldeias. Cumprem a tarefa de cadastrar e encaminhar as pessoas para a 
enfermaria do Pil.Xerente. a que possui maior infra-estrutura. 

Na enfermaria no Posto Indígena Xerente, os casos menos graves são atendido 
- (partos, gripes, verminoses, machucados, etc.). Num outro momento, um posto do 
SUS em Tocantfnia, atende casos que requeiram cuidados maiores - consultas 
ambulatoriais, odontológicas, pré-natais, etc.. Outra alternativa são os dois 
hospitais de Miracema, que requer a travessia da balsa de Tocantínia a Miracema. 
Por fim, há uma equipe médica especializada para atendimento integral aos índios 
do Estado do Tocantins, na Casa do fndio em Gurupi, sede da Funai local. Casos de 
maior gravidade - cirurgias do coração e casos de câncer no colo do útero entre as 
mulheres, por exemplo - são levados para os hospitais de Goiânia e Brasília .. 

'Evidentemente que a concatenação entre estas diversas etapas, é apenas um 
modelo ideal. O que acontece na prática é outra coisa. ,..\Casado índio em Gurupi, 
que seria um dos últimos lugares a ser procurado - pois é para lá que se dirigem as 
populações indígenas de todo o estado - costuma ser priorizada não só pelos 
Xerente, como pelos demais grupos indígenas do estado. Além do atendimento ser 
mais "humanizado" - os funcionários são pagos para atenderem bem os grupos 
indígenas - a Casa do Índio oferece refeições e acomodamento gratuitos, o que 
muitas vezes acaba tendo um poder de atração muito grande. Não é incomum 
encontrar o paciente com toda a sua família ali hospedados. Os responsáveis pela 
triagem dos casos que realmente necessitariam de ser encaminhados, a enfermeira 
da Funai na reserva e o chefe de posto, não possuem qualquer tipo de infra 
estrutura - falta de transporte e instrumentos básicos - para realizarem tal tarefa. 
Não é raro a enfermeira ter de se locomover pelas aldeias com o auxílio de bicicleta. 
Alguns caciques, pouquíssimos, que possuem carros dados pela Funai ou então, o 
chefe de posto, é que acabam por transportar os casos de emergência. Assim, existe 
todo o tempo, um processo de negociação entre os chefes de posto e a sede da 
Funaiem Gurupi, objetivando o parecer favorável de quem "merece" ser locomovido 
para um destes lugares. Lamentavelmente, em consequência desta desestruturação, 
casos graves acabam permanecendo na aldeia, e casos absolutamente comuns, são 
levados para Gurupi. 

Segundo informações do pessoal responsável pela área de saúde da Funai, os 
períodos de maior incidência de doenças, como é típico destas regiões, dá-se entre os 
meses de dezembro a março cm virtude da estação de chuvas. Aumenta-se 
claramente o número de casos comprovados de doenças infecto-contagiosas: dengue, 
gripe, disenterias, verminoses. Tais casos se agravam cm virtude da falta de 
alimentação e higienes adequadas, e por consequência. os casos de desnutrição, não 
só de crianças como também de adultos, são extremamente comuns. Em decorrência 
disto, problemas com visão e dentição afetam boa parte dos Xerente. Casos mais 
raros, como derrames e câncer do útero, têm se repetido ultimamente com uma 
regularidade maior. A questão da desnutrição se torna mais complicada quando 
associada ao alcoolismo, que segundo um coordenador de saúde Xerente, tem sido 
um dos problemas mais graves enfrentados na área de saúde. 
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Tentativas de atendimento em mutirão por médicos de Miracema e de Gurupi 
foram levadas a cabo, mas pecaram pela descontinuidade. Em dezembro de 95, por 
exemplo, veio uma equipe de oftalmologistas na Aldeia do Funil, iniciativa esta 
que contou com grande participação da população indígena de várias aldeias. 
Houve uma frustração generalizada a seguir, em virtude da equipe médica não ter 
retornado quando sr cf etivaria algumas operações de cataratas e entrega de óculos. 
Uma outra equipe dr médicos de Miracema, no mesmo período, iniciou um trabalho 
de prevenção em relação ao câncer de colo entre as mulheres Xerente. Rompido o 
alto grau de constrangimento que aquelas normalmente enfrentam quando se trata 
deste tipo de exame, alguns testes foram realizados com coleta de material para 
análise. Várias falhas foram percebidas no decorrer deste processo, inclusive com 
grande quantidade de exames sem nome, ou simplesmente com o primeiro nome, 
impossibilitando a identificação das pessoas para o tratamento posterior, em caso 
positivo. 

Um recente relatório da Funai - 1997 - comprova as informações colhidas 
acima, através de informantes Xerente e funcionários da Funai, 

Os atendimentos preliminares e primeiros socorros são geralmente efetuados 
nas aldeias, utilizando-se para isto, servidores do órgão e agentes de saúde indígenas 
mantidos pelo estado ou prefeitura. Com farmácias básicas instaJadas em cerca de 
30% das aldeias, tal procedimento alivia pelo menos cm parte, a necessidade dos 
Xerente irem para as cidades atrás deste tipo de atendimento. As consultas médicas 
de um modo geral são realizadas no centro de saúde cm Tocantínia, além dos 
hospitais e centros de saúde de Miracema, através do convênio com o SUS. Exames 
não cobertos pelo convênio são realizados da rede privada de saúde, com patrocínio 
da Funai. Tratamentos mais prolongados são encaminhados para a Casa do fndio de 
Gurupi. Casos mais graves são ainda remetidos a Goiânia, Brasília ou Porto 
Nacional. 

- 
- 

- - 

A infra-estrutura local - Tocantínia e Miracema, bem como, nas aldeias - não 
possibilita o atendimento necessário nem mesmo para a população não-índia, muito 
menos para os Xcrente. Assim, muitos pacientes Xerente acabam se dirigindo a Casa 
do índio em Gurupi, sem qualquer triagem inicial, acarretando um excesso de 
demanda neste local. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos Xerente, 
quando do atendimento, reside na falta totaJ de transportes. A frota da Funai, em 
sua maioria, não possui condições mínimas de uso. São os che.f es - de - posto, 
muitas vezes, é que levam os Xerente para as cidades , em seus carros particulares. 
A outra parte do atendimento é efetuado através de fretes, caronas e bicicletas. As 
prefeituras locais não prestam este tipo de atendimento. O trajeto de Miracema a 
Gurupi é realizado por linhas de ônibus comerciais, sendo as passagens custeadas 
pela Funaí. 

Dentre as doenças de maior incidência, segundo o relatório da Funai, estão a 
verminose, gripe, disenteria, bronquite, pneumonia, reumatismo, conjuntivite, 
escabiose. e amigdalite. Tais doenças, em sua maioria infecto-contagiosas, são 
provavelmente derivadas de uma infra-estrutura básica precária; não apenas da 
saúde, mas, das condições de alimentação da população como um todo. Por 
exemplo, alguns dos córregos utilizados pelos Xerente para o abastecimento de 
água, não nascem dentro da área, tendo suas nascentes localizadas em fazendas 
circunvizinhas, que não são objeto de nenhum tipo de fiscalização ambienta]. O 
comprometimento da qualidade da água tomada pelos Xerente, sem qualquer tipo 
de tratamento, é assunto que merece atenção redobrada das autoridades 
responsáveis. Vários e constantes são os casos de desnutrição e desitratação, que não 
podem ser considerados como doenças, mas sim, como seus causadores diretos. 
Soma-se a isto, o gravíssimo problema do alcoolismo, que além dos danos morais, 
acarreta um impacto negativo no quadro físico dos indivíduos, propiciando o 
aparecimento de uma séria de doenças. 

- - 

- 
- 
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No quadro abaixo , segue a situação dos recursos humanos empregados na 
área de Saúde, que trabalham no território Xerente (Xerente e não-índios): 

QUADRO 7 .2.1 - RECURSOS HUMANOS - ÁREA DA SAÚDE. 
xome Aldeia 1-unc.io Contratante 

llcrnaldino xerenic Brejo Comprido Acentc Comunitário 1'.-\CS-Tocantú1ia 

Priscila K. Xerente llrdo Cornnrido :\j!\'ntc de Saúde SEDllC-Pnlmas 

lrdri Simikide MirJSSOI :\urnte Cornunitáno PACS-Palma~ 

Pedro Xerent e xovo I Iorizonte :\i:cnk Cornunitnrio PJ\CS-Tornntinia 

Moacir lia Matu Xerentr Rio Sono H"I. nico cm Enkrm«ccm SESt\U - Palmas 

Teodoro Sukruikawê Rio Sono Acente Cornunitãrin P,\CS - Tocantlnia 

.'\m~dn de tinto Xcrente Brciinho Atendente Entermaccm Funai 

Pedro 1\,151' xcrente Porteira 1\1::cn!t' Comunitário P;\CS- Palmas 

Lucra xcrcnre J>orteir,1 Atendente de Saúde SES,\U - Palmas 

Romilda Xcrentr Ccrcadinho .'\p,rn!t' de Saúde SES,\U-P.ilmus 

l lilcl.i xerenrc Funil ·\crnte dr Saúde SES,\U-Palmus 

~"~i: f\ taria xerente Furiil ·\cl·nk Comunitérro P!\CS - Palmas 

\'al1111r Xcrcntr Cenrro •\c,·nk Comunítaru- l':\CS - Palrna« 

Eltm\ Xcrcntr Serrinha Auentc dr Asúdc SE.51\U - Palmas 

;,,.:,,ldl·, Xcrcnte lkld Vistn Accntc Cnrnunit.mo P •\CS - 1 ex-antima 

,\IJ1r I aúla tuão-Indiot 1•ortcir.1 l ccrncu 1·111 Enfcrmaucm l'unat 

l.aurcnirv l{ouricm·~ 1 n,io lnui,,1 Funil ·\ k ndcn t ,· Lnícrruuucm l un.n 

Fonte: l unai- Gurupi 'TO - 1097, 

Obs: SES,\U - Secretaria de Saúde - l'alnm~/TO. 

Após os próximos dois itens, onde serão abordados as condições atuais de 
educação e assistência, seguirá um quadro das condições atuais de infra-estrutura 
nestas áreas de todas as atuais aldeias Xerente . 

7.3 EDUCAÇÃO 

O ensino escolar nas aldeias restringe-se ao período de 1 ª a 4ª série. São 
ministrados por professores indígenas e não-indígenas, conforme quadro mais 
abaixo. Há um planelamento dividido por etapas no que tange à entrada do aluno 
Xcrente no processo educacional que vai de um período de adaptação e transição, até 
chegar ao término do primário - iniciado geralmente ao sete anos. 

Durante um ano e meio aprendem somente a língua Xerente, sendo as aulas 
ministradas só por professores indígenas. Durante mais um ano e meio ocorre um 
processo de transição em que as primeiras noções de Português e Matemática são 
ministradas tanto por professores indígenas como por professores não-índios, 
quando disponíveis. Por fim, os alunos entram no 1 ° ano primário, já com as 
matérias de Português, Matemática e Ciências. 

As grandes dificuldade começam de fato a partir daí, pois as escolas ginasiais e 
de segundo grau estão localizadas nas cidades e se torna extremamente diffcil a 
locomoção e a adaptação às exigências das escolas não - indígenas. Casos de 
prostituição e alcoolismo não são raros entre os adolescentes que vão estudar na 
cidade. Por outro lado, a grande maioria dos professores indígenas foi apenas 
alfabetizada, sendo este fato um dos obstáculos principais na implementação de um 
ensino escolar indígena eficaz. Muitas vezes, a escolha destes professores, segue o 
mesmo critério utilizados na escolha dos agentes de saúde: a necessidade de 
encontrar um emprego mais estável. Assim, as lideranças e caciques de maior 
influência junto à Funai ou ao estado e prefeitura, conseguem colocar seus parentes 
nestas funções, algo bem diferente de um processo de escolha por capacidade. 
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As principais dificuldades abrangem a falta de recursos humanos (oferta e 
capacitação); estrutura física e equipamentos (oferta e manutenção) e a total falta de 
um planeiamento integrado entre as instituições participantes - Funai, Coordenação 
de Educação Indígena do estado e prefeituras locais. Por outro lado, os professores 
indígenas alegam uma série de dificuldades para ministrarem um ensino de boa 
qualidade. Entre elas estão: a falta de material didático condizente com a proposta 
de um ensino multicultural; a impossibilidade de ministrar aulas em salas que são 
constituídas de alunos indígenas que têm entre 7 e 30 anos - misturando crianças 
cm início de alfabetização com adultos já casados; o contrato com o Estado é 
temporário e passível de renovação ou não, o que acarreta instabilidade quanto ao 
futuro do professor; os cursos de professores são descontínuos e distantes da 
realidade cultural do grupo; o salário é considerado baixo. 

No quadro abaixo, segue a relação dos professores da área de Educação no 
território Xerente (Índios e não-índios). 

. ._, 

QUADRO 7 .3.1 - RELAÇÃO DE PROFESSORES -ÁREA DA EDUCAÇÃO 
xomc ·\kk1a Contratante 

Wibon Xcrcntc Rio Preto SE.flllC-l'é!lm.i~ 
\'ít urino Xcrcntv Aldeinha S!:.l1UC-l'ulmn, 

vanda l\rudi Xcrcnte Aldeinho Sl:DLIC-P<!lm.1, 
:-.:,·l~ot1 llritc> X<:n:ntr Hr.•j,, Comnrido 1 SEnllC-l'alm;:i- 
•\pan.,:idu xercnte Hrt'Í<' Comprido SEDUc-·1 ocanttrua 
Ivone Brito Xcrentc Acua l rio SEDLIC-Palmo!- 
Antonio Xcrcníe Born Jardim SEI )U(-1'.i lmus 
Cláudio Xcrente Mira~511J SF.PllC-Palmc1'> 
Bonfim xerente "l raíra SEl)LIC-l'a tmas 
Éccwll xercnte l.n.:eado SEDUC-Palnü1., 
Roberto Xercnte ~ove, Horizonte SEDllC-l'a lmus 
l'..mio Xercnte Zé Brito SEJ)UC-P.ilma, 

l a ura Xcrentr Rio Sono SEnUC-Puhnc1" 
\'ilmnr Xerente Kio Sono SE.DllC-l'a trna-, 
V.ildcd xerente Btl'jinh'1 StflllC-l'alma~ 
falih' xerente Brejinho SE.()llC-l'aJma, 
~ocmi Xcrente Baixa Funda SEDLIC-J>alm:1., 

Vnlnicc Xcrente HaLxa Funda SE['lUC-Palma~ 
;'1:d,;c)n Xerentc Porteira SEDUC-l'al.-rni~ 
Éoana Xerente Sancradouro SEDUC-Palma~ 

Rosalina Sibakadi Porteira sr::nuc-ratmas 
Pedro waro Salto SEDllC-Palmn~ 

Marid Helena Xerentc Salto SEDUC-Palm;i, 

fu.ir<.':c: Xercnte Bela Vista Funai 
Alberto Xcrente Cercadinho Sf.DUC-Pal1m1, 
Giklilen xercnte Kariú SE!JUC-Palma!, 

Éoào Rati~ld Xerente Bela VL~w SEllUC.PillntH~ 
Rc>hml> xereme Varião SE[')UC-Palma~ 
M,muC'l Sirnarc vao Grande SEDUC-l'almH~ 

Ari Turnbô Xercntc Funil SEí'ltlC-Pillmas 
Adriano Xerentc Centro SEDUC-Palmél~ 
Paulo Xcrentc Serrinha SEDUC-Pulrna, 

Enrdirene Barbosa Porteira í-unei 

Armando Teixeira Krire Funai 
Mana Déane Luz Funil l-unai 

M,nia Vihna Barbosa Funil Funai 

-· 

- 

- - 
- - 

l-onte: funai-Gurupi-TO - 1997. - 
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Os alunos Xerente, quando terminam a quarta série, dirigem-se em tese, para 
escolas localizadas nas cidades de Tocantínia, Miracema e, ultimamente, para Escola 
Agrícola de Catalão - Goiás. 

Em Tocantínia, existe o Colégio Batista que oferece vagas à alguns alunos 
Xerente. Por exemplo, em 1995 estudavam cinco alunos nas áreas de magistério e 
normal, que tinham suas mensalidades custeadas pela Funai. Os colégios estaduais 
localizados em Tocantínia, E.E.P.G. Antonio de Freitas e E.E.P.G. Constantino Pedro 
de Castro, tinha cm 1995, um total de 15 alunos Xerente. 

Em Miracema, localiza-se o Colégio Tocantins - fundado em 1962, sob 
orientação da Religiosas da Assunção, congregação de freiras católicas - que atende 
à população regional. Segundo fontes do Colégio, o período que houve maior 
número de estudantes foi durante a década de 80, quando o colégio contava com 
mais ou menos 25 alunos Xerente, distribuídos por todas as séries. No decorrer dos 
anos, foi caindo gradativamente o índice de alunos de maneira geral , inclusive dos 
Xerente. 
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Com auxílio da Funai, à partir de 1994 alguns alunos Xerente, uma vez 
terminado o primário, passaram a estudar na Escola Agrícola de Catalão, em Goiás. 
O ensino equivale ao ginasial - 5ª a 8c1 série - onde se aprende técnicas agrícolas e 
temas básicos de saúde. A idade dos alunos Xerente varia de 16 a 20 anos. Tem 
ocorrido uma série de desistências - primeiro, pelo fato da escola ficar muito distante 
da reserva, fato que ocasiona transtornos para a família e para os estudantes, e, 
segundo, pela falta de perspectivas na continuidade do ensino e de sua aplicabilidade 
prática. Por se tratar de colégio interno, só revêem os parentes no período de férias. 
Outra dificuldade apontada pelos alunos Xerente, é a falta de compreensão dos 
professores que impõem um ensino homogeneizado, sem levar em conta as 
diferentes formações. Vários alunos acabam voltando para a reserva, casando logo 
em seguida, e fechando as portas definitivamente para a continuidade dos estudos. 
Em 1997, um aluno Xerente conseguiu passar no vestibular para Engenharia 
florestal na UNITINS - Universidade do Tocantins, privatizada em 1995. A Funai, 
por enqüanto, tem mantido o aluno em Gurupi, próximo a universidade, custeando 
a sua mensalidade e acomodação. 
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No quadro abaixo, segue a relação de alunos Xerente, mantidos pela Funai em 

diversas escolas. 
- 

QUADRO 7 .3.2 - RELAÇÃO DE ALUNOS - XERENTE 
Nome Sérk Escola Cidade 

Suc:li Kitidi 1" ano - 2º crau Coléuio Tocantins Miracerna 
Elizabete Hrnõdi 7ª série Coléaio 1 ocantins Miracerna 
;'\afde Kralude ~" J no - Ma12isterio Col~io Tocantins Miracerna 
Anaele Sirnapte 7ª série Coléaio Tocantins Miraccma 
Fernando Xerentc '>" série Coléaio Batista ·1 ocantínia 

Vanderlev Swnté 5ª série Coléaio Batista 1 ocantínía 
Sílvia Xerente 4ª série Colét!io Batista locantínia 

Pedro Paulo Xerente 'íª série Coléeio Hntista 1 ocannnía 
Carlos Pikoiwaka -~" série Escola Acrtcola Catalão - GO 

Daniel Kuhàkru 2°ano Escola Acrícola Catulão - GO 

Davi Samuru .'i~ série Escola Aancola Catalão - GO 

Marcelo Kunkidi .,;-' série Escola Agrícola Catalão - GO 

Clebcr Xerenre óª série Escola Ai:1.rCcoh:i Ci!laião- GO 

Marcolino Xerente 6" série Escola Agrícola Catalão- G0 
Éosé Sepkrturnekwa 7ª série Escola Aarícola Catulão - GO 

Reainaldo Xerentc 7ª série Escola Aerícola Cat11IJ0 - GO 

Ricardo Xerente 7ª série Escola Acrkola Catalão - GO 

Alexandre Xerentc s• série Escola Acrícola Catalão - GO 

Lenivaldo Xerentc 6ª série Escola Aerícola Catalão - GO 

xelson Prazé 6ª série Escola Acrícola Catalão - GO 

Ester Xerente 7ª série Êoão XXII! Guruni -TO 

Carlos Augusto Xerente 1" ano - 2° i;:rau Escola Aartcola Urutaf - GO 

Márcio Sromne 1" ano - 3° i;:rau Urútins (Engenharia Aizr1colal Guruni - TO 

- - 

- 
Fonte: Funai- Gurupi-TO- 1997 -· 
7.4 ASSIST:tNCIA 

É sabido o auto grau de dependência que sociedades indígenas de uma 
maneira geral possuem, principalmente junto à Funai, para que seiarn atendidas 
suas atividades básicas de subsistência. A impossibilidade crescente de exercerem 
suas atividades tradicionais - no caso Xerente, a caça e a pesca - levou a maioria 
destas sociedades a se submeterem a uma dependência de recursos das instituições 
oficiais de apoio as sociedades indígenas. Por outro lado, tal dependência é fruto da 
política indigenista assimilacionista - levado a cabo principalmente na época do SPJ - 
que tinha como pressuposto básico a integração das sociedades indígenas ao 
"mundo branco", de maneira lenta e gradual. 

Desde a época dos aldeamentos durante o século XV1Il, como já vimos, 
passando pela implementação do Serviço de Proteção ao Indío (SPI), fundado por 
Rondem em 1910, até a sua extinção em 1968 e a posterior criação da Funai, os 
grupos indígenas não tiveram escolha a não ser "optar" pelo mal menor, qual seja, a 
dependência destas instituições para garantirem a possibilidade de sobrevivência, 

Nesse sentido, a falta de projetos oriundos destas instituições que garantissem, 
dentro de um processo de médio e longo prazo, a possibilidade de autonomia dos 
grupos indígenas, levou-os a uma atual situação de total dependência perante a 
sociedade envolvente. 

- 

- 
- 
- - 
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Tal dependência, nefasta por si só, é manipulada pelos grupos políticos locais 
que, utilizando a fragilidade da condição de vida indígena. usam toda sorte de 
barganha e estratagemas para efetivar seus objetivos eleitorais. No caso Xerente, 
como já foi descrito exaustivamente neste relatório, a cooptação de caciques e 
lideranças através de distribuição de cestas básicas, quantias em dinheiro, promessas 
de roça mecanizada, cabeças de gado, etc., revelam com clareza as consequências 
terríveis da dependência econômica a qual as sociedades indígenas estão submetidas 
à séculos. 

Corno podemos perceber - pelos quadros acima descritos do pessoal 
empregado nas áreas de saúde e educação - a Funai tem uma participação muito 
pequena em ambas as áreas. Até 1994, a maioria do quadro de funcionários. 
pertenciam a Funai. Entretanto, a partir de 1995, a competência destas atividades 
passou para os Estados e Municípios, em virtude da quase falência do órgão tutor. 
Assim, atualmente a grande maioria dos empregados estão ligados através de 
contratos temporários às Secretarias de Saúde e Educação do Estado do Tocantins . 

. Apesar desta mudança, os chefes de posto, cargos ocupados por funcionários 
da Funai dentro das reservas, tomam algumas iniciativas localizadas, de acordo com 
os recursos disponíveis. Recentemente, depois dos mal - sucedidos projetos de 
agricultura mecanizada de arroz no início da década de 80 patrocinados pelo 
governo militar através da Funai cm áreas indígenas. passou haver um incentivo à 
projetos de subsistência de menor porte. 

No caso dos Xerente, existem atualmente cm curso alguns projetos de 
pcrmacultura e psicultura cm algumas aldeias, por iniciativa da Funai em parceria 
com técnicos contratados de outras instituições. :,.;o momento, ainda de maneira 
experimental, os técnicos têm assessorado os Xcrcntc na criação de suínos, na 
construção de tanques para psicultura e na plantação de pcqui e caiú . O objetivo, 
segundo um funcionário da Funai, é "criar" entre os Xrr cntc uma prática de geração 
de produtos a longo prazo, visando uma maior autonomia do grupo. 

Em que pese o esforço de alguns funcionários e administradores regionais, a 
Funai enquanto instituição encontra-se totalmente desestruturada e sem recursos, 
fato este que se revela com clareza quando observamos as precárias condições de 
vida dos grupos indígenas brasileiros. 

Novamente deve-se ressaltar que estas falhas abrem espaços para toda espécie 
de tentativas de cooptação da comunidade Xercntc por políticos locais . É comum 
ouvir-se que "fulano" dou cestas básicas para tal aldeia, fato este de terríveis 
consequências para união.interna dos Xerentc. Outro rato importante de apontar é o 
desconhecimento de elementos básicos da cultura Xcrcntc. por parte de funcionários 
do órgão tutor, o que acarreta tensões constantes entre ambos. revelados claramente 
pela constante troca de chefes de posto e demais funcionários que atuam na reserva. 

A prefeitura de Tocantínia que, cm tese, deveria dar apoio a uma série de 
demandas indígenas - a reserva compreende illºo do município - oferece 
extemporaneamente alguns serviços , como o envio de tratores para melhorar 
estradas, para abertura de roças, ou construção de escolas - normalmente em ano 
eleitoral. 
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r· Por exemplo, de todas escolas construídas na .irva xcrcnte até os dias atuais, 
três foram de responsabilidade da prefeitura, não pt ,r acaso, nos anos de 1995 e 
1996. 
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Para termos idéia do descaso com tais demandas, a distribuição de leite em pó 
na área Xerente - que deveria ser responsabilidade da prefeitura de Tocantínia - {: 
efetuada através do município de Guru pi, distante mais de 200km , através de um 
acordo entre a administração da Funai e a prefeitura desta última cidade. O descaso 
das sucessivas administrações municipais da cidade de Tocantínia, diante das 
demandas Xerente, torna-se mais vergonha quando sabemos que grande parte dos 
recursos conseguidos pelos indígenas - aposentadorias, salários, etc. - são gastos nos 
estabelecimentos comerciais da cidade. 

Por fim, a relação do Governo Estadual perante as demandas Xcrente, como já 
foi descrito, realiza-se ao sabor dr toda sorte de barganhas políticas, com as 
lideranças indígenas. Evidentemente, após as mudanças de 199 5, nas quais a f unai 
literalmente teve que, "tirar seu time de campo", o Estado passou, por obrigação, a 
ser o maior responsável pelo fornecimento de cargos nas áreas de saúde e educação, 
como fica demonstrado nos quadros de recursos humanos já descritos neste 
relatório. 

Das escolas construídas na área Xercnte. só quatro foram de responsabilidade 
do Estado, ainda no ano de 1 993. As demais escolas, bem como outras melhorias 
infra-estruturais. continuam à cargo da Funai. de incentivos da lgrcia Batista ou da 
iniciativa da própria comunidade Xercnte, 
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A seguir, estão descritos as atuais condições de infra-estrutura das aldeias 
Xerente. 

QUADRO 7.4.1 POSTO INDÍGENA XERENTE. 
Aldeia Porteira : número de famílias residentes: 34 . Total de alunos: 58. 
loc..ilizaçJo: a 2.0 km de Tocantínia, à margem esquerda do Rio Tocantins entre n~ Ribeirões Piabanha e Porteira. 
Estrutura ffsic;:i: Enfermaria/residência do servidor tenfermeira da Funai) com " dependências. Em alvenaria. 
cobertura de telha cerâmica. instalações hidrosanítanas, área de serviço, piso Cimentado. Escoía com três salas de 
aula. uma secretaria bíblioteca e área de recreação. Alvenaria. cobertura de lclhd ccrümka, piso cimento e duas 
privadas. Residência do Missionário. barrarão com cobertura de tclh.l amianto. :\ captação de água. efetuada 
através de sistema de roda d'agua em represa a dois km de distâncic e o destino dos dejetos cm fossos. atendem a 
enfermaria e a residência do missionário. Comunicação através de rádio tr,:m~m1s,or J bateria. Transporte através de 
barro de alumínio de 5 m com motor de nona moto Yamaha e um caminhão r 1000. 
Aldeia Lkla Vista: número de famílias residentes: 14. Total de alunos: 18. 
Localização: a 45 km de Tocantínia, a margem do Rio Tocantins. Estrutura li~il',t: Escola com piso de cimento, 
paredes de adobo. cobertura de palha. Comunicação através de rádio transmi=-or .1 hatcria. Estrutura Flsica: Escola 
com piso de cimento. paredes de adobo e cobertura de palha. Captaçâo de J.gu..i ,1tr.1n:~ de p<>ÇO mino sisterna de 
bomba manual com caixa d'ãgua de 4000 1 e cbataríz, Comunicação através de r.uli,> .i hatcna. Transporte realizada 
através de barco a motor de alumtnio como motor dr nona. 
Aldeia Ccrcadinho: número de Iamllias residentes: 13. Total de alunos: 11. 
Localização: .• 1.'> km de 'l ocantínia, próximo a rodovia T0-245 que lii;a ,·,.,1.1 t1d,1J,· .io municlpio do Hio do Sono. 
Estrutura nsica: Escola , Enlermarm, construção rústica em adobo ,· cobertura de tvlhu e cimento grosso. 
Abastecimento de .'.igua em córregos. sem qualquer espécie de tratamento, 1 run-port c clctu.ido urravês das linhas de 
ônibus mter-municinals que cruzam a reserva, 
Aldeia Vão Gr.1~1,k: número de familias residentes: <,, Total de olunos: 16. 
Localização: a 20 kms de Tocantínia, próxima a T0-245. Estrutura ltsica: E:,rnl.i uuprovisadn no casa do professor, 
rústu a. piso batido, cobertura de palha . Abastecimento de agua cm córrego, ,.-111 qualquer espécie de tratamento. 
Transnorte efetuado através de camioneta A-10 ir-:-:si e linhas de ónibus. 
Aldeia Kariú: número de íamíliae residentes:' 9. rotai de alunos: 11. 
Localizaçêc: a :!6 km de Tocanunia, próximo a T0-145. Estrutura física: E.srnl,1 ruvt u a . chão batido e cobertura de 
palha. Abastecimento de água cm córrego, sem qualquer tratamento. 1 r.mvportv inexistente. Comunicação 
inexistente. 
,\JJci.i Salto: numero de familia, residentes: 33. Total de alunos: 42 
Localização: a H km de Tocuntínia. próxima a rodovia T0-24~. Estrutura 11,1,.?. l:.sLol.1 rústica. chão batido e 
cobertura de palha. 1\h..1stl-cimmlo de llgua cm córrego. sem tratamento. 1 r.111~p, ,rt.- ,·kt uudo por linha de ónibus. 
Comunicarão inexistente. 
Observação: foram construídas 2.4 casas populares - cobertura de telhJ vlv c cr.uuu a. f1,ircLics de tíéolos, com dois 
dormitórios, sala, cozinha e banheiro. A infra-estrutura necessãriu - rede ur l''L:"h". capt.i~ão de: água. etc - ainda 
não foram efetuadas. 
Aldeia Recanto: número de famílias: 10. Total de alunos: estudam na e~:ol.i Ll.1 ,i1J •. 1.1 Salto, Localização: a 1J km de 
Tocantfnía. próxima a rodovia T0-245. Estrutura física: Escola. captação ,h· .1~11a. comunicação : inexistentes. 
Abastecimento de ái;:ua cm cõrreco, sem tratamento. Trnnsporte efetuado ut ruvr-, ,k linhu-, de ónibus. 
Aldeia Piabanha: número de Famílias: s. Total de alunos: estudam mi aldeia P,>rtl'm1 
Localização: na divisa. com Tocantínia. á 10 km, na margem do Ribeirão Piabanh.i 
Estrutura físlca: aldeia fundada recentemente, sem qualquer ínfra-cstrutura .1 n.lo svr as casas tradicionais das 
famílias moradoras. 
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QUADRO 7 .4.2 - POSTO INDÍGENA MIRASSOL 
Aldeia Mirassol: número de famílias residentes: 7. Total de alunos: 18 alunos. 
Localização: a 45 km de Tocantfnia, na margem do Ribeirão das Cobras, próximo a rodovia T0-450 . Estrutura 
flsica: escola em alvenaria com uma sala de aula, secretaria, cantina e pátio de recreação. Abastecimento de água 
em córrego distante. sem tratamento. Transportes e comunicação: inexistentes. 
Aldeia Kbaweko: número de famílias residentes: 10. Total de alunos: 18. 
Localização: a 63 km de Tocantínia. ao lado da rodovia T0-450, próximo a ponte (embargada, sobre o Rio do Sono. 
Estrutura física: escola rústica, chão batido e cobertura de palha. Captação de água efetuada através de micro 
sistema manual dr captação dãgua para 40000 1 itros e chafariz. Transporte: carro A-1 O. movido a gJs e linha de 
ônibus. Comunicarão: rádio transmissor a bateira. 
Aldeia Lageado: número de Iamílias residentes: 8. Total de alunos: 13. 
Localização: a 50 km de Tocantínia. próxima à rodovia T0-450. Estrutura física: escola rústica, chào batido e 
cobertura de palha. Abastecimento de água em nascente a 50 m da aldeia, com água corrente o ano todo. 
Comunicação: inexistente. Transporte: linha de ônibus, 
Aldeia Zt Brito/Hespohêre: número de familias: 3. Total de alunos: 17. 
Localização: a 35 km de Tocantlnia, próxima a rodovia T0-450. Estrutura fisico: sede da Associação Indígena 
Xcrente (paredes de adobe, chão cimentado e cobertura de- palhal. A escola Iunciona neste local. Abastecimento de 
água em córrego, sem tratamento. Comunicação: rádio transmissor movido por placa solar. Transporte: linha de 
ônibus. 
Aldeia Traira: número de familias residentes: 4. Total de alunos: 14. 
Localização: a 30 km de Tocantfnia, próxima a rodovia T0-4.50. Estrutura fisicu: escola cm alvenaria com uma sala 
de aula. secretaria, cantina, pátio de recreação e privada. Captação de água por roda d'á~uu. Comunicação: rádio 
transmissor movido por placa solar. Transnortr: linha de ônibus. 
Aldeia Jerupapo: número de familias residentes: 5. Total de alunos: 5. Localização: margem do Rio do Sono. a 75 
km de Tocantinia, sendo que 12 km são efetuados por via fluvial. Estrutura llsica: escola na casa do professor. 
Abastecimento de á!lua no córrego, sem tratamento. Transporte: canoa e linha de ónibus. Comunicação: inexistente. 
Aldeia xovo Horizonte: número dr famílias residentes: 3 . Total de alunos: 13. 
Localização: margem do Rio do Sono, a 73 km de Tocantínia. sendo que 10 km são efetuados por via fluvial 
Estrutura física: escola na casa do professor. Abastecimento de água em córrego, sem tratamento. Transporte: canoa 
e linha de ônibus. Comunicação: inexistente. 

-- 

QUADRO 7.4.3 - POSTO INDÍGENA FUNIL 
Aldeia Funil: número de famílias residentes: 33. Total de alunos: 42 
Localização: a 12 km de Tocantínia, a 70 km de Palmas, próxima a T0-010. Estrutura física: enfermaria/residêncía 
com 4 dependências. em alvenaria, cobertura de telha cerâmica, piso cimentado, paredes de tijolos. instalação de 
água por bomba manual. Escola com 3 salas de aula, uma secretaria, cozinha com fogão a lenha, piso de chão 
batido, cobertura de telhas de cerâmica, paredes de tiéolos. duas privadas. Barracão com cobertura de amianto. Rede 
de energia elétrica. Capteção de água: com roda d'água e poços a serem ampliados com sistema de bombas elétricas. 
Comunicação: rádio transmissor movido a energia elétrica. Transporte: veículo saveíro e camioneta inoperante, 
precisando de reformas/ linha de ônibus. 
Aldeia Centro: número de familias residentes: 8. Total de alunos; 22. 
Localização: a 15 km de Tocanttnia, próxima a rodovia T0-450 . .Estrutura física: escola rústica, piso de chão batido, 
cobertura de palha. Abastecimento de água era córrego, sem trtamento. Transporte: linha de õníbus. Comunicação: 
inexistente. 
Aldeia Serrinha: número de familias residentes: 13. Total de alunos: 20. 
Localização: a l 8 km de Tocantínia, próxima a T0-450. Estrutura Iísica: enfermaria/ escola/ residência em 
alvenaria, cobertura de telha cerâmica, piso cimentado, calçadas. Captação de água através de micro sistema - 
bomba manual . caixa de 4000 litros e chafariz. Transporte por pinha de ônibus. Comunicação: inexistente. 
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QUADRO 7.4.4 - POSTO INDÍGENA BREJO COMPRIDO 

r, 

Aldeia Bnjo Comprido: número de famílias residentes: 15. Total de alunos: 16. 

Localizaçêo. a 47 km de Tocantínia. Estrutura fiska: enfermaria rústica. em condições precárias: escola mm duas 

salas de aula. secretaria e cozinha. com cobertura de telha cerâmica t: instalação hidrosanítüna. Captação de á~ua 
atruvés de roda d'águd canatízada - caixa dr 5000 litros, Transporte: veículo 0-1 O reformado. Cornunicaçâo: rádio 

transmissor a hateira. 

A1Je1a Aldcinha: número de Iarníhas residentes: Q. l otal üe alunos: JO. 

l.ocalizaçâo: a 5.1 km de Tocantuua. Estrutura fbirn: escola com sala de aula, cimentada. cozinha. cobertura de telha 
cerâmica e piso cimentado. ,\ cnícrmaria funciona numa sala dl!stiroda a secretaria da escola. Captução de .igua por 
roda d'.i!,!Ua. Transporte e comumcação: inexistentes. 

t\ldt:m num Jardim: número de Iumílias residentes: 9. Total de alunos: 15. 

Localização: <1 óO km de 'l'ocantínia, Estrutura Iísica: escola com uma sala de aula. <ecretuna. cozinha, pi~o 
cimentado, pátio de recreação . cobcrt ura de telha cerâmica e duas privadas. Captação de água por roda t.1·águ<1. 

Transporte atendido pelo r.I. Brejo Comprido. Cornunicuçâo: inexistente. 

Aldeia Rt'.c:Jnto da Agua Fria: numero til' familias residentes: l '.1. lota! de alunos: 21. 

Localização: .i 52 km de Tocunttnio. Estrutura Hsi,.i: escola rústica. cobertura de palha e chJl, batido . Abastecimento 
de .l!,!UJ em córrego. xrrn tratamento. 1 runsport« atravêv do l'.I.Hrdo Comprido. Comunicação: inni,trntc. 

r. 
r: 

fj 

QUADRO 7.4.5 - POSTO INDÍGENA RIO DO SONO 
r>, Aldeia Rio Sono: numero lk fomíli.i, residentes: 18. Tol,11 de alunos: :!o. 

Localização: na margem do Rio do Sono, J 74 km til· l,Kuntlniu. Extrut ura l!sin1: t::.c:olu. n:sid~ndJ corn <luas salas 
de aula crn alvenaria. piso cimentado • cobertura de telha cerâmica. instaiação hiclro.,anitttria e uma prrvada. 
Enlermartu ocupa um pequeno cômodo na escola. Captução através de roda d'águ..1. Comunrcuçâo: rádio 
trunsmissor i) bateria televivão com narabõlica. Transporte: savdro 1 l'.l8i. 

Aldeia fü1Í>.<1 Funda: 11unKn1 u.: l,1míli..is residentes: 8. 'l otal de .rlunos: Z 1. 
Localização: a t>O km de Tocuntmiu. Lstrutura Itsica: três construções em alvenaria qui: antes eram destinadas a 
moradia do cht:f,· de posto, escola e revidênria do professor. bt.io ocupadas por Iamílias. Abastecimento de .i~ua em 
córrego. sem tratamento. Escola rústica cm palha .: chão batido. Transporte. atendido pt'lo veículo da Aldciu Rio do 
Sono. Comunicarào: inexistente. 
Aldeia Brejinho: número de tamíhas residentes: 1 O. Total de alunos: 17. 
Locallzação: a 70 km de Tocnntmia. Estrutura Ilsicu: escola rústica. cobertura de palha e d~o bulido. Abastecimento 
de água em cérrcgo. sem t rutamcnto ·1 runsportc: atendido pelo veículo da aldcíd Rio do Sono. Cornurucação: 
inc-cistcntc. 
Aldeia Rio Preto: número uc Iumüías: J. lota! de alunos: estudam nu ~L'llla da aldeia lklixa Funda. t.oculizaçêo: a 
65 km de rocanttnle. Estrutura Itsica: abastecimento de água cm córrego, sem tratamento. ·1 ransporte através do 
veículo da Aldeia Rio do Sono. Comunicação: inexistente. 
Aldeia Sangradouro: número de lamflias residentes: 4. Total de alunos: 16. 
Localização: na margem do Rio do Sono, J i5 km de Tocantínia. sendo 1 O km por via fluvial. Estrutura Iísíca: escola 
na cusa do professor. Abastecimento de .igu.i cm córrego, sem tratamento. Transporte: canoa at~ a aldeia Rio do 
Sono. Com unicurão: inexistente 
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Fonte: Funai - GURUPI - 1997 
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CAPITULO IX- KRAHO, KRIKATI E 
APINAJÉ 
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r: CAPÍTULO IX - KRAHÔ, KRIKATI E APINAJÉ r: 
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1 / "- A TERRA INDIGENA KRAHO OU KRAOIANDIA 

1.1 NOME 

r 

Os Krahô estão classificados como Tirnbiras Orientais e pertencem ao tronco 
lingüístico Jê. A origem da denominação Krahô é desconhecida pelos atuais 
integrantes do grupo. O termo aparece na literatura cm meados do século XIX , 
possivelmente dado por colonos da região. Na verdade os atuais Krahô resultaram 
da junção, nas primeiras duas décadas do século XIX, de duas etnias: os 
Pàrccamekra (ou Kcnpocatêjê) e os Mãcamekra. Estas autodcnominações ainda são 
reconhecidas pelos índios. 

r: 

r: 
r: 
r: 1.2 LOCALIZAÇÃO 
r: 
r: 
r: 

r: 

A Terra Indígena Krahô, com um território de 3.200 Krrr'. está localizada entre 
o rios Manoel Alves Pequeno e Vermelho, afluente do rio Manoel Alves Grande, na 
bacia de.rio Tocantins .• -\ área Krahô está situada nos municípios de Goiatins (antiga 
Piacá) e ltacaiá, ao norte do estado do Tocantins, nas coordenadas aproximadas de 
47,5° W e 8° S. As vias de acesso são através da BR 010 (Belém-Brasília) até a altura 
da cidade de Presidente Kennedy e depois pela TO '.!39 até a cidade de ltacaiá. Para o 
acesso às aldeias situadas a leste da TI, o trajeto é feito desde Araguaína (sede da 
funai local) até a cidade de Goiatins. 
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No início do século XIX, os Krahõ habitavam a região banhada pelo curso 
inferior do rio Balsas e seus afluentes, Neves e Macapá. no Maranhão. 

1.3 POPUIAÇÃO 

Atualmente os Krahô estão distribuídos em 08 aldeias: Pedra Branca, Pedra 
furada, Manuel Alves, Santa Cruz, Cachoeira, Rio Vermelho. Aldeia Nova, Forno 
Velho, e em quatro núcleos residenciais isolados: Lagoinha. Serra Grande, Riozinho e 
Morro do Boi. 

r: Nas aldeias Krahô encontramos descendentes dos Apinay é, Apaniekra e Xerente 
e dos extintos Kenkatcjê, que tiveram sua aldeia massacrada em 1913, por 
fazendeiros locais. Encontram-se ainda indivíduos com ascendência "civilizada", de 
cor negra, principalmente na aldeia Morro do Boi. é impossível calcular a exata 
proporção cm que estes grupos contribuíram para a constituição da população 
Krahô. Contudo, todo aquele que nasce em uma aldeia xraho - e é educado como tal 
- é considerado Krahô, independentemente de sua ascendência. 
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POPULAÇÃO ATUAL DOS KRAHÔ 
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A população atual é de 1.423 índios distribuídos pelas seguintes faixas 
etárias" : 

86 .. · ·; 

37 46 

16 - 22 

60-69 17 

28 

18 

26 
.; 

- ._; 
.._; 
~ 
....; 
...,; 
._; 

...,,, 

..; 
,._} 
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...,; 
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70- 79 .. _ . : .. : .. : · 1 
+ so·_:_·r.~f 

- - • ·' -Ó: -···· - 1 
12 ~: - .. 19 .·.,· 

:J.··· .••. 

(*) neste quadro não estão computados 62 pessoas (das aldeias Riozinho e 
Serra Grande) cujo censo realizado pela Funai não discriminou por faixa etária. 

1.4 HISTÓRICO DO CONTATO 

No inicio do século XIX a frente pastoril proveniente do Piauí começava a 
ocupar a região banhada pelo curso inferior do rio Balsas (MA), território ocupado 
pelos Krahô. O contato foi inicialmente hostil e os Krahõ foram-empurrados na 
direção do Tocantins. Em 1808 os Krahô aniquilaram a fazenda Saco, e em 1 809 a 
fazenda Vargem da Páscoa na Ribeira da Balsa. Em conseqüência uma de suas 
aldeias foi atacada e derrotada por 150 voluntários e 20 soldados de linha, caindo 
nas mãos dos vencedores 70 prisioneiros que foram enviados para São Luiz. · 

Foi em conseqüência destes ataques, que os Krahô (subgrupo Mãkrare) 
deixaram seu território original, na região do rio das Balsas e Macapá e rumaram 
em direção ao oeste, para o Tocantins, onde entraram em contato som o fazendeiro 
e comerciante Francisco José Pinto de Magalhães, fundador de São Pedro de 
Alcântara, atual Carolina (MA). 

Este comerciante que estava ocupado com o comércio entre o Pará e Goiás 
através do Tocantins, com o apoio dos criadores de gado do sul do maranhão, fez 
amizade com os Krahô. A fundação de São Pedro de Alcântara- as margens do 
Tocantins, tinha como finalidade constituir-se cm um local de parada e 
reabastecimento para os navegadores do Tocantins, transformar-se cm uma base 
para a exploração agrícola das florestas marginais do Tocantins e também uma base . 
para a organização de expedições para escravizar índios, que seriam empregados nas 
plantações locais ou vendidos em Belém. A Carta Régia de 5 de setembro de, 1811 
permitia a escravidão temporária de índios hostis, na bacia do Tocantins. 
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O caráter da aliança destes Krahô (Mãkrare) com este comerciante é assim 
descrito por Nimuendaiú : "por um lado eles (os Krahõ) continuavam prejudicando 
o mais possível, debaixo da capa de paz, os seus inimigos, os fazendeiros do leste, 
com furtos de gado, fazendo crer que os culpados eram as outras tribos ('Iirnbíra) 
vizinhas; por outro lado eles eram os fiéis aliados de Magalhães em todas as 
bandeiras contra os outros Timbira .... " 

r: 

r: 
r: 

Dessa maneira, os Krahô, não somente participavam, ao lado dos fazendeiros, 
dessas expedições escravizadoras, como forneciam, com seus constantes roubos de 
gado, motivo para os fazendeiros continuarem com suas expedições. Vários grupos 
Timbira parecem ter desaparecidos em conseqüência disso. 

No Tocantins os Krahô (subgrupo Mãkraré) penetraram no território ocupado 
por outro grupo Timbira. os Pãrecamekra, vítimas das alianças dos Krahô com as 
bandeiras de São Pedro de Alcântara. Os sobreviventes se juntaram aos Mãkraré 
compondo, dessa forma, Krahô atuais. 

Entretanto, a população indígena ao redor de Carolina foi diminuindo e a 
conseqüência imediata desse novo contexto é que os próprios Krahô apareciam como 
responsáveis pelos constantes e continuados roubos de gado, tornando-se 
indesejáveis. Apesar de que em 1840, um fazendeiro da região mantinha perto de 
sua fazenda uma pequena aldeia Krahõ, com cerca de 25 habitantes, para protegê-lo 
dos fndios Akuen, havia um movimento entre a população local para afastá-los da 
região já colonizada. 

Em 1848, os Krahõ foram levados pelo missionário, Frei Rafael de Taggia para 
o sul, na confluência do rio do Sono com o Tocantins, fundando a atual Pedro 
Afonso, já em terras de Goiás, onde até aproximadamente 1860, habitaram uma 
grande aldeia. Mesmo essa transferência tinha ainda como um dos fins colocar os 
Krahô como sentinela avançada dos fazendeiros contra os Akuen. 

Nos anos de 1849/1850 uma epidemia de sarampo reduziu a população a 
menos da metade. É depois destas epidemias ou da "febre" como dizem os 
informantes mais velhos, que os Krahõ começam gradualmente a se deslocar rumo 
ao norte, para as cabeceiras do rio Manoel Alves Pequeno, onde atualmente está 
demarcado seu território. 
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As notícias sobre os K.rahô, na segunda metade do século passado são mais 
raras. Parece que não mais entraram em choque com outros grupos tribais, com 
exceção apenas da expedição, já em 1923, que realizaram contra os Apinaié. Os 
Krahô contam que ao se deslocarem para a região atual tiveram cinco aldeias até 
que se reuniram em uma grande aldeia chefiada pelo Tito tum índio Krahô filho de 
um fazendeiro da região que assumiu a paternidade educando-o e presenteando-o 
com muitas cabeças de gado), desde alguns anos antes da viagem que este fez, em 
18 7 3, à capital do Império, até o seu assassinato, ocorrido nos últimos anos do 
século passado. 

Este assassinato realizado na própria aldeia por um regional provocou, pela 
seqüência de atrocidades cometidas entre a própria população regional, já que Tito 
foi assassinado por vingança a seu pai, também assassinado - uma nova dispersão 
dos Krahô. Data desta época a relação estabelecida com Agostinho Soares, fazendeiro 
local, uma aliança que perdurou através de seus descendentes até que, já na terceira 
geração, cansados dos furtos de gado praticados pelos Krahô e esquecidos da 
proteção destes quando do estabelecimento de seus avós na região, atacam, em 
1940, duas das aldeias Krahô matando .26 índios, o que veio a ocasionar a 
demarcação do território atual. 
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Mas os problemas das relações com os civilizados continuaram persistindo. No 
território concedido aos Krahõ havia moradores sertanejos, que o SPI permitiu 
continuarem nas terras que ocupavam mediante contratos de arrendamento. Em 
1952, um encarregado do SPI rescindiu 100 destes contratos de arrendamento 
fazendo com que uma grande parte dos moradores se retirasse do território 
indígena. Atualmente, o território Krahô, encontra-se plenamente ocupado pelos 
índios. 

É importante ressaltar, para que se compreenda as relações estabelecidas entre 
as várias aldeias que compõem os Krahô atuais, que elas resultam da subdivisão 
Mãkrare/Pãrekramckra (Kenpokat~jê). A composição política destas aldeias pode ser 
assim resumida: o "povo" das aldeias do Galheiro, Santa Cruz, Morro do Boi, Aldeia 
Nova, Forno Velho e o "povo" da Pedra Branca, Pedra Furada, Manoel Alves, 
Cachoeira e Rio Vermelho. - 

1.5 SITW\.ÇÃO ATUAL DA TERRA 

A área Krahõ .Kraolândla) encontra-se homologada e registrada no CRl e SPU; 
Decreto 99062 de 07 /03/90 homologa a demarcação (DOU 08/03/90); Reg. CRI de 
Goiatins, Matrícula 13 77 Livro 2.F fl. 269 em 10/03/92; Registro CRI de ltacaiá, 
Matrícula. 2.150 Livro 2-F Fl 100 vem 10/03/92; Registro SPU TO -29 em 1990, 
com extensão de 302.533 ha. Localiza-se nos municípios de Goiatins e ltacajá. 

Os Krahô tiveram seu território atual delimitado em 5 de agosto de 1944, 
através de um decreto do Governo de Goiás que lhes concedia o uso e gozo das terras 
que ocupavam. Este ato foi decorrente de um ataque de fazendeiros locais à duas 
aldeias Krahô, quando 26 índios foram mortos. O Governo Federal foi acionado por 
um antigo missionário batista que havia vivido entre os índios entre 1926 e 19.38. 
Imediatamente foram tomadas as devidas providências, sendo que os dois 
fazendeiros considerados como responsáveis foram condenados a sete anos de prisão 
e alguns outros a penas menores. Foi após esse massacre que o SPI instalaria um 
posto de serviço junto às aldeias _e o Governo de Goiás lhes delimitaria o território. 

1.6 -ASSISTÊNCIA - 
A Funai atende aos três povos indígenas aqui envolvidos através da 

Administração Regional (ADR) de Araguaína (TO). Nesta cidade é mantida a sede cio 
órgão e a CASA do ÍNDIO, localizada a cerca de 5km do centro da cidade, às 
margens o rio Lontra, instalada em 1985. A Casa do Índio conta com um total de 7 
funcionários. Há um gabinete odontológico e um posto de enfermagem que faz o 
atendimento primário e serviço de assistência social. O quadro dos servidores da 
área de saúde lotados na Casa do lndío de Araguaína conta com uma enfermaria 
padrão, um dentista (meio período), duas atendentes de enfermagem, duas técnicas 
de enfermagem, estas trabalhando sob o regime de 12 horas e plantões 12x36. 

As doenças de maior predominância entre os índios atendidos pela ADR são as 
gripes, bronquites, diarréias, dermatomicoses, pneurnonias, gastroenterites, 
desidratação, desnutrição, anemia. Há casos crescentes de tuberculose pulmonar, 
câncer e diabetes. Este quadro é indicativo, do lado das moléstias infecto 
contagiosas, de falta de assistência primária preventiva nas aldeias: do lado das 
moléstias degenerativas (câncer, diabetes, problemas cardíacos), indica um processo 
recente, provavelmente originado pela mudança dos hábitos alimentares. 

- 
- 
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r: 1.7 POSTOSINDÍGENAS(PIN) 

1.7.1 

r: 
r: 

r: 
r: 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: 

r: 

_ A ADR de Araguaína mantém junto aos Krahõ 04 postos de assistência (PIN)-. 
Entretanto a assistência prestada às aldeias é precária. Aliada as dificuldades 
crônicas da Furtai e o total desconhecimento da realidade por parte das Secretarias 
Estaduais de Educação e principalmente da Saúde, existem sérias dificuldades de 
acesso a grande maioria das aldeias. 

Entre os anos de 1975/1976, os Krahô foram alvo de um projeto de 
Desenvolvimento Comunitário realizado no âmbito da f unai, que viria a alterar o 
modo de relacionamento de algumas de suas aldeias com o Estado, iniciando uma 
nova etapa em suas relações com a sociedade nacional. Estes projetos, de caráter 
experimental. foram desenvolvidos em quatro áreas indígenas diferentes, 
consideradas como emblemáticas da problemática indígena de então. 

A área Krahô tem um total de 12 "aldeias" (do ponto de vista da Funai) e 11 
escolas, que funcionam de modo intermitente e com variações significativas entre si 
com um total aproximado de 482 alunos e 19 professores (Furtai e CTJ, 1997). 
Existem dois programas de educação na área: os ministrados pelos professores 
contratados pela Secretaria Estadual de Educação do Tocantins {SEDUC) e o 
programa de Educação do Centro de Trabalho Indigcnixta (CT!, uma ONG de apóio 
que trabalha com os Krahô há mais de 1 O anos) e que acompanha as escolas em três 
aldeias (Rio Vermelho, Aldeia ;\Ova e Riozinho). Segundo relatórios do CTl, há 19 
professores na área, sendo que deste conjunto apenas (l4, são não-índios e 
contratados pela Funai ou pelo município de ltacaiá. Dos professores indígenas, 05 
são remunerados pelo CTI e recebem desta entidade orientação pedagógica e apoio de 
material didático: os restantes 1 O prof essorcs indígenas são contratados pela 
SEDUC. 

i\ situação dos prédios escolares, acesso a material didático, merenda etc. varia 
cm cada aldeia dependendo de sua distância dos centros urbanos, a mobilização dos 
professores e lideranças e, claro da vontade das entidades envolvidas. 

São 04 os Postos Indígenas (PI.'-:) que a f unai mantém entre os Krahô: PIN 
Krahô. 

PIN Cachoeira, PIN Santa Cruz e PLN Rio Vermelho. 
As aldeias jurisdicionadas aos Pl!\:s Krahô, Cachoeira e Santa Cruz recebem 

assistência complementar .da Funai através de um posto de Serviços localizado na 
cidade de ltacaiá. Este escritório atua como apoio para .i assistência na área de saúde 
e conta com uma D-20 e com dois servidores (urna técnica cm enfermagem e uma 
atendente) com jornada de 8 horas semanais e plantões alternados nos finais de 
semana. Como ocorre cm todos os Pl Ns, este Posto de Serviço conta com um 
aparelho de radiofonia; nas aldeias que não contam com servidores da Funai, 
qualquer ocorrência de saúde é comunicada ao Posto qut' desloca a D-20 para o 
local, junto com o servidor. Se for necessário deslocar o enfermo para atendimento 
especializado, este é conduzido para Araguaína, onde ~1 I'unai dispõe de uma Casa do 
Índio. 

Os veículos de transporte na TI Krahô, são prnticarnentc inexistentes; além da 
D-20, a Funai conta para a assistência a todas as 1 3 .ildeias da área de um trator de 
pneu e dois barcos. 
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t. 7 .2 Aldeias Jurisdicionadas ao PIN Krahô 
• Aldeia Pedra Branca 
• População: 2 71 
• Município: ltacaiá 

Esta aldeia é a mais antiga do universo das aldeias Krahõ atuais. Sede do 
antigo posto do Serviço de Proteção aos Índios (SPI ), tem recebido assistência 
sistemática dos órgãos governamentais desde 1941. Situa-se a 18 km de Itacaiá e era 
a até o início dos anos 80 a aldeia mais próxima de um núcleo urbano. A Funai 
mantém ali uma infra-estrutura básica, que consiste cm urna enfermaria-residência, 
escola (construída pela SEOUC) e casa-sede do PIN. Dois professores não-índios, 
contratados pela Funai. se responsabilizam pelos 51 alunos distribuídos da 1 a à 4ª 
séries do 1º grau. Dois monitores indígenas, pagos pela SEDUC, auxiliam os 
professores. A Secretaria de Saúde do Tocantins (SESAU) mantém um monitor de 
saúde indígena, Dilson Poput, 

• Aldeia Pedra furada 
• População: 101 
• Município: Itacaiá 

Esta aldeia, antiga cisão da aldeia Pedra Branca e bem próxima a esta, conta 
com urna enfermaria-residência construída pela Funai cm 1974 e com um prédio 
escolar construído pela SEDUC, esta secretaria se responsabilizando pelos honorários 
dos dois monitores índios responsáveis pela alfabetização bllíngüe dos 36 alunos 
matriculados. A SESAU mantém um monitor de saúde, o índios Alcides Pirca. 

Atualmente, há um grupo de famílias desta aldeia em mudança para a região 
central da área (Água Branca), pretendendo ocupar um espaço construído pela Funai 
e SEDUC, como centro de eventos e reuniões; um dos monitores de educação 
acompanhará este grupo na nova aldeia. 

• Aldeia Manuel Alves 
• População: 114 
• Município: Itacaiá 

Cisão mais recente da aldeia Pedra Branca ( 1981 ), a aldeia Manuel Alves 
localiza-se muito próxima a cidade de ltac~já, sofrendo interferência direta da 
mesma. Conta com prédio escolar e enfermaria e um barco tipo "voadeira", que é 
utilizado nas travessias diárias do rio que empresta o nome à aldeia e é limite da 
área. Transposto o rio Manuel Alves Pequeno, cm cinco minutos de caminhada 
chega-se à cidade. 

A Funai mantém um professor não-fndio e a SEDUC um monitor indígena. A 
Missão Novas Tribos do Brasil também possui um professor residente no locasl. Este 
pessoal leciona para os 41 alunos matriculados da 1 ª à 4ª séries do 1 ° grau. 
Entretanto é comum parte destes alunos abandonarem as escolas indígenas para 
freqüentarem as escolas na cidade, ainda que de forma intermitente. A SESAU 
mantém um monitor de saúde, o índio Joci Messias. 

1. 7. 3 Aldeias Jurisdicionadas ao PIN Cachoeira 
• Aldeia Cachoeira 
• População: 21 7 
• Município: ltacajá 

. '--' 
404 ESTUDOS 00 MEIO A,"TROPICO - COMUNIDADES INDIG.ENAS . ._, 



r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 
r: 
r 

r: 
r- 

r 

r: 
r: 
r 
r 
r: 

r: 
r: 

r: 

r: 

r>. 

r: 

·..._ _ 

Esta aldeia, juntamente com a aldeia do Rio vermelho, é uma 'das mais 
tradicionais, mantendo integralmente a diversidade da vida ritual. Situada na porção 
noroeste da área indígena, fica a 35 km de ltacaiá. Possui prédio escolar construído 
pela SEDUC e enfermaria-residência. A SEDUC remunera os dois monitores 
indígenas que são responsáveis pela alfabetização dos 55 alunos matriculados. Além 
do chefe do PIN, a Funai mantém ali um atendente de enfermagem e a SESAU um 
monitor indígena de saúde, José Lindo. 

1. 7.4 Aldeias Jurisdicionadas ao PIN Rio Vermelho 
•-Aldeia rio Vermelho 
• População: 21 O 
• Município: Goiatins 
Esta aldeia originou-se de uma cisão da aldeia da Cachoeira e localiza-se às 

margens do rio de mesmo nome, limite leste da área Krahô e próxima a cidade de 
Goiatins (37 km de estrada carroçável). O PJN conta com uma casa-sede, enfermaria 
e um prédio escolar construído com recursos da Funai e do CTL Esta entidade 
remunera dois professores indígenas enquanto a SEDUC dois monitores bilíngües. A 
Funai mantém uma atendente de enfermagem e a SCSAU um monitor indígena. O 
único transporte é uma C-1 O doada pelo CTI há alguns anos e que se encontra em 
péssimo estado. 

Recentemente um grupo composto por 5 famílias abandonou, esta aldeia na 
tentativa de constituírem uma novo grupo local. Liderados pelo índio Antônio 
Cavalcànti Xôcã (funcionário da Funai). estão acampados a 18 km 
aproximadamente da aldeia do rio Vermelho, numa paragem denominada Bacurí. 

• Aldeia Nova do Galheiro 
• População: 106 
• Município: Goiatins 
Situada também às margens do rio Vermelho, a poucos quilômetros da aldeia 

anterior (18), esta é uma cisão recente da aldeia do Galheiro, situada na porção 
sudoeste da área. Noventa por cento das famílias desta antiga aldeia mudaram-se 
para o outro lado da área a procura de mais caça e matas para roças. 

Independentes da assistência da Funai, opção escolhida como forma de 
manterem sua autonomia política, os habitantes desta aldeia não contam com o 
auxílio de nenhum funcionário e nem a Funai mantém ali qualquer infra-estrutura. 
Em tese, esta aldeia deveria receber apoio do PIN rio Vermelho; mas além da postura 
dos seus habitantes, isto não ocorre por problemas políticos com a aldeia Rio 
Vermelho. O único meio que vincula esta aldeia à Funai é um aparelho de 
radiofonia. O único meio de transporte que possuem é um barco de alumínio com 
motor tipo "rabeta". 

O CTI mantém uma escola, construída pelos próprios índios com adobe e 
remunera dois professores indígenas. A SESAU mantém um monitor de saúde. 

1.7.5 Aldeias Jurisdicionadas ao PIN Santa Cruz 
• Aldeia Santa Cruz 
• População: 177 
• Município: ltacaiá 
Localizada ao sul da área, nas margens do Riu vtanuel Alves Pequeno, esta 

aldeia é originária de uma antiga cisão da aldeia do Calheiro. Apresentou nos 
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últimos anos forte incremento populacional, absorvendo famílias vindas das aldeias 
Nova, Forno Velho e Serra Grande. 

Conta com a infra-estrutura básica da Funai: casa-sede, enfermaria e prédio 
escolar. Além do chcf e do posto, a Funai mantém ali um atendente de enfermagem. 
A SESAU complementa a assistência a saúde mantendo um monitor indígena. A 
SEDUC mantém três monitores bilíngües. Possuem um barco de alumínio para a 
travessia do rio; o restante do percurso é feito a pé (12 km). 

• Aldeia forno Velho 
• População: 9:?. 
• Município: ltacaiá 

Aldeia também originada de uma cisão da aldeia do Galheiro, agrupa famílias 
vindas da aldeia Santa Cruz. Contam com uma precaríssima assistência da Funai: 
quando necessitam apoio emergencial na área de saúde, deslocam-se a pé para a 
aldeia Santa Cruz ou transmitem uma mensagem via radiofonia para o posto de 
Serviços de Itacaiá. A única construção é um prédio escolar feito de material simples 
com apoio da ADR de Araguaína e SEDUC, entidade que remunera o monitor 
bilíngüe. A SESAU mantém um monitor de saúde. O futuro desta aldeia é incerto, 
com algumas famílias pretendendo voltar para a Santa Cruz e outras para a aldeia 
Nova. 

- 

• Aldeia Serra Grande 
• População: 34 

• Município: Itacaiá 

Esta aldeia é formada pelas f amflias que não se deslocaram para o rio 
Vermelho e que constituíram a aldeia Nova. Não conta com nenhuma infra 
estrutura da Funai; a SEDUC remunera um monitor bilíngüe. responsável pela 
alfabetização dos 25 alunos matriculados. Não tem ninguém responsável pela área 
de saúde, nem mesmo um monitor indígena. Seu futuro como grupo local 
autônomo é também incerto. 

1.7.6 Núcleos Isolados 
• Morro do Boi 
• População: 7 6 
• Município: ltacaiá 

Este núcleo teve sua origem com o matrimônio de um velho Krahõ da aldeia 
do Calheiro (então Peritoró) com uma negra, há mais de 60 anos, gerando uma 
descendência mestiça que reluta em integrar-se ao modo de vida Krahô. Alguns o 
fizeram no passado, mas a maioria continua vivendo dentro da área, não 
obedecendo os padrões indígenas. Entendem a língua Krahõ, mas só falam em 
português. Desde a 2ª geração, os casamentos são estabelecidos com índias Krahô 
(que passam a residir com o marido, quebrando a norma de residência Krahô, que é 
uxorilocal): as suas mulheres se casam com habitantes do local (para horror dos 
Krahó) ou geram filhos com os pequenos regionais pobres das vizinhanças. O único 
contato com a Funai é o aparelho de radiofonia que é ali mantido. 

- 
- 

- Núcleo do Riozinho Núcleo da Lagoínha 

28 

Roça do Aleixo 

13 População: 42 
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r Estes três núcleos, a rigor, não se constituem em grupos locais ou aldeias; são 
compostos por apenas 01 grupo familiar {composto por filhos/filhas e 
genros/noras} e liderados por três velhos: Agostinho (Lagoinha), Basílio (Riozinho) e 
Aleixo, que resolveram viver "isolados", fora dos "fuxicos" das aldeias. O primeiro e 
terceiro pertencem ao "povo do Calheiro velho": o segundo é originado da aldeia 
Pedra Branca. Não existe nenhuma infra-estrutura da Funai nestes núcleos; a 
SEDUC mantém um monitor na Lagoinha e a SESAU um de saúde. No Riozinho, o 
CTl remunera um monitor bilíngüe. 

r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
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2 TERRA INDÍGENA K.RIKATI 

2.1 NOME 

r: 
A autodenominação do grupo é Kricatijé significando "aqueles da aldeia 

grande", lhes é aplicada também pelos demais Timbira. Seus vizinhos imediatos, os 
Pykopiê, se referem aos Krikati usando o designativo Põcatêgê que significa, 
"aqueles que dominam a chapada". Devido à proximidade física e cultural entre os 
Krikati e os Pukopiê, estes dois grupos foram confundidos por muito tempo como 
um único sob a denominação genérica de "Gaviões". 

r: 
r: 

,· 
r: 2.2 LOCALIZAÇÃO 

r· 
r: 

As referências históricas de Casteneau (1844), ferreira Gomes (1859), Marques 
(18 70) coincidem com a descrição da ocupação territorial dos Krikati feita por 
Nirnuendaiú em 1946, informando que ,, ... os Krikati nunca abandonaram suas 
antigas sedes ao leste do Tocantins, onde este rio muda sucessivamente a sua direção 
de Sul/Norte para Leste/Oeste ao nascente de Imperatriz, no interior". 

Atualmente os Krikati habitam a aldeia de São José, localizada no município de 
Montes Altos, a sudoeste do estado do Maranhão. A rodovia estadual MA-280 corta 
a área reivindicada pelos Krikati, passando a apenas 300 metros da aldeia São José. 

r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
2.3 POPUIAÇÃO 

r Devido à já mencionada referência comum nas fontes históricas entre os 
Krikati e os Pykopjê, no início do século XlX o total da população dos dois grupos foi 
estimado por Paula Ribeiro em aproximadamente 2.000 índios e, em 1919, um 
censo do Serviço de Proteção ao Índios (SPI) indicou uma população de 273 índios 
distribuídos entre as aldeias Engenho Novo e Canto da Aldeia. Foi só a partir dos 
anos de 1960, que as populações dos dois grupos começaram a ser indicadas em 
separado. 

r: 
,. 

(, 

r 
r 
r>. 

,. 

r>. 
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QUADRO 2.3.1 - POPULAÇÃO - KRIKATI 
[)ATA ~0:\.TE ;-,;úMERO 11E rxrnos 
196.'l Serviço de: Proteção ao lndio '.!JO 
19M J.C. U.VE ::i.10 

19t,<l :>:E\l\'TO~ 204 

1970 lunai 201 

1 Q84 SA.\:TOS 3.18 

1990 lunai 420 
1 OQt, Centro 1k Trabalho Jndieenista 530 

2.4 HISTÓRICO DO CONTATO 

Os Krikati fazem parte da nação Timbira, que ocupava tradicionalmente uma 
grande extensão de terra situada nos cerrados do norte do Goiás e sul do Maranhão, 
regiões que foram gradativamente colonizadas a partir do início do século passado 
por frentes agropastoris. Atualmente os territórios ocupados pelos Timbira. que 
somam sete grupos distintos, cm um total de ::!2 aldeias e com uma população de 5 
mil índios, são descontínuos. formando pequenas ilhas de terra que variam de 
50.000 a 300.000 hectares cercadas ou invadidas por pequenas fazendas de criação 
de gado. Dos grupos Timbira atuais, o Krikati é o único que não tem um território 
demarcado. 

O processo de colonização do centro-sul maranhense data de meados do século 
passado e desenvolveu-se sobretudo através da pecuária extensiva. Por esta época 
são registrados inúmeros combates entre os colonizadores e os grupos indígenas 
Timbira, ocupantes originários daquela região. 

Aguerridos e belicosos, os assim chamados "Gaviões", isto é os Pykobiê e os 
Krikati, tornaram infrutff eras as tentativas de colonização compreendida entre as 
cabeceiras do rio Pindaré e Tocantins (os chamados Campos do Grajaú) até 1841. 
Em 181 7 o Governo do Maranhão financiaria a instalação de uma colônia militar 
nas margens do alto Graiaú, a Colônia Leopoldina, para "chamar os índios da região 
à paz" e permitir assim, a colonização da região. A execução deste projeto ficou a 
cargo de Francisco Pinto de Magalhães, o bem sucedido pacificador dos Mãkamekr a 
(subgrupo que compõem os atuais Krahô). Porém em 1821 nada .mais restava desta 
colônia pois seu comandante "viu-se obrigado .... em presença da ferocidade (dos 
índios) a abandonar o presídio e retirar-se com dezoito homens". 

Em 1849 o Governo Provincial do Pará estabeleceu às margens do rio 
Tocantins a colônia militar de Teresa Cristina, atual cidade de Imperatriz, nas 
imediações de aldeias Krikatí, estabelecendo um ponto importante no apoio à 
pacificação dos índios na região, imprescindível para garantir-se a sua ocupação 
pelos criadores de gado. 

As primeiras referências explícitas aos Krikati (Caracati) nas fontes históricas, 
enquanto um grupo diverso dos Gaviões, aparece em um relatório de província que 
menciona: "o missionário da Colônia de Santa Tereza do Tocantins ... comunicou que 
em fins do ano passado (1853) que nessa ocasião haviam descido do sertão para sua 
missão quinhentos indígenas; ... e ultimamente participa haver reunido ali mais 
trezentos e dois da tribo Caracaty ". Através deste texto, ficamos sabendo também 
que os primeiros contatos pacíficos com os Caracaty ( Krikati) somente aconteceram 
em 1854. 
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Até o início dos anos 1860, numerosos relatórios de presidentes da- Província 
do Maranhão atestavam que a região compreendida entre o Tocantins (entorno de 
Santa Teresa/Imperatriz) e a margem esquerda do Graiaú (proximidades da Serra da 
Desordem) estava sob domínio dos índios "Gavião", ou seia, dos Pykopiê, Krikati (ou 
Caracati ) e Pihàcamekra (Pivocas ou Pivocarnekras nestes relatórios). 

De 1860 em diante, os Pihàcamekra (que habitavam as cabeceiras do Pindaré e 
mantinham estreita relação de aliança tanto com os Krikati como com os Pykopjê) 
começaram a estabelecer contatos pacíficos com o missionário de Santa Teresa, 
Manuel Procópio. Por essa mesma época, os .Krikati estavam estabelecidos em suas 
aldeias situadas na bacia do ribeirão Arraia e os Pykopiê no Santana. Em 1862, os 
Krikati atacaram a fazenda "Salto", matando 16 pessoas, ataque motivado pelo 
roubo de crianças indígenas (e o assassinato de duas delas) por duas pessoas 
residentes na dita fazenda. 

Temendo inevitável represália, parte dos Krikati se refugiaram entre os 
Pihàcamekra e outros foram buscar abrigo em cima da Serra da Desordem, onde 
depois· de algum tempo começaram a ser atacados por um fazendeiro de nome 
Amaro tem uma só emboscada, este fazendeiro trucidou 23 índios Jovens, que foram 
jogados no Arraia). Além destes ataques, as condições de sobrevivência do grupo na 
Serra da Desordem eram precárias; sem muitas alternativas, acabaram por 
estabelecer relações pacíficas com Amaro, permitindo-lhe ocupar com seus rebanhos 
as terras localizadas nos ribeirões Gregório e Tapuio, f armadores do Arraia. 

Cercados e enfraquecidos pelas constantes represálias movidas pelo Governo 
Provincial, os índios Krikati começam a estabelecer relações amistosas com os novos 
ocupantes, ainda em número insignificante, permitindo a presença destes em seu 
território. Por volta dos anos 70 do século passado, estas relações resumiam um tipo 
de acordo pelo qual os índios davam permissão temporária, para a "invernada" do 
gado dos fazendeiros em suas terras em troca da doação de alguma cabeça de gado. 

Depois de perambularem por várias aldeias, em 1915 aproximadamente, os 
Krikati e Pihàcarnekra se uniram· formando uma grande aldeia, a do "Canto da 
Aldeia". Este último grupo começou a deixar as terras ao redor de Imperatriz devido 
a uma grande epidemia de sarampo que quase dizimou o grupo. Descendo o 
Tocantins. subiram o Clementino e foram se estabelecer na bacia do Arraia. A partir 
daí, os contatos entre os dois grupos se intensificaram. terminando por sejuntarem 
na aldeia mencionada. Esta fusão deve ter se dado em função do baixíssimo 
contigente populacional dos dois grupos, impedindo a realização dos grandes rituais. 

foi nesta aldeia que.o funcionário do então Serviço de Proteção ao lndío - SPI, 
Marcelino Miranda, apareceu com ordens de transferir os índios para Barra do 
Corda, por pressão dos fazendeiros locais, antigos "aliados" dos Krikati. A tentativa 
se revelou frustada, pois os poucos índios que foram para a gleba "Rodeador" 
comprada pelo SPf, retornaram depois de seis meses para seus antigos territórios. 

Quando Nimuendajú os visitou em 1929, pouco depois da tentativa frustada 
ele transferência, encontrou-os "dispersando-se em todas as direções" (1946, 161). 
Muitos foram se estabelecer junto aos Pykopiê: outras famílias foram para o Arraia 
e outras ainda para o Pindaré. Nimuendajú chega a dar como certa a extinção dos 
Krikati como grupo autônomo. 

Somente por volta de 1935, os Krikati conseguiram reunir-se novamente, na 
aldeia "Taboquinha": em função da tuberculose que começara a grassar nesta aldeia, 
muitas acusações de feitiçaria surgem e esta aldeia se dispersa e cindi-se em várias 
outras (Baixa funda, Cabeceira das Cabras, São José e Bateia). 
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Em 1962, o prefeito de Montes Altos, Jocino Gomes, pressionado pelos 

fazendeiros locais, convocou uma reunião na prefeitura com representantes de todas 
as aldeias Krikati e os fazendeiros, visando acertar: um acordo pacífico que 
impedisse a matança de gado pelos índios e represálias por parte dos fazendeiros 
invasores. Este acordo estabelecia que os fazendeiros doariam uma cabeça de gado 
por mês para os índios; em troca estes não matariam mais gado e se comprometiam 
a residir um urna única aldeia, para facilitar a "fiscalização" do acordo. 

Para estimular a fusão das aldeias dispersas, o pároco local, frei Aristides, 
instalou na aldeia São José uma escola. Várias famílias acabaram mudando-se para 
esta última aldeia. A idéia geral por traz. deste acordo, era "liberar" partes do 
território para os fazendeiros invasores. Para reforçar ainda mais esta idéia, a Funai 
estabeleceria seu posto de assistência nesta aldeia em 19 77. Mas mesmo assim, em 
1979, os Krikati habitavam em quatro pontos distinto de seu território. Somente em 
1983 todas as famílias dispersas acabaram por congregarem-se na aldeia São José. 

- - - SITUAÇÃO ATUAL DA TERRA 

A área Krikati está delimitada (Portaria Ministerial 328 de 07107 /92 declara de 
posse permanente indígena e revoga a Portaria Ministerial 258 de 28/05/92/DOU 
08/07/92), com extensão de cerca de 146.000 ha e no momento encontra-se em 
processo de demarcação física Oá finalizada em campo) e levantamento fundiário 
dos ocupantes não-índios situados no território delimitado. 

A delimitação desta área obedeceu a cuidadosos estudos com o propósito de se 
garantir a este povo a possibilidade de um crescimento demográfico e uma 
sobrevivência digna de acordo com seu próprio modo de vida. 

Os estudos que delimitaram a área indígena Krikati em 146 mil hectares não 
foram feitos somente pela Funai, mas por um perito nomeado pelo Juiz Federal da 
2ª Vara de São Luís - que reconheceu sua validade jurídica ao indeferir o pleito de 
muitos fazendeiros de Montes Altos, que entraram em juízo em 1981 para tentar o 
reconhecimento legal de seus títulos de propriedade incidentes na área pleiteada 
pelos Krikati. 

O Juiz Federal não reconheceu como válidos os títulos dos 120 fazendeiros que 
propuseram a ação, julgando extinta a mesma, sem julgamento de mérito. Os 
próprios peritos indicados pelos fazendeiros na ação foram forçados a reconhecer 
que os títulos de propriedade apresentados " ... eram de posses sem denominação, 
localização, limites confrontantes ou área definida - o que determina a nulidade dos 
registros promovidos pelos herdeiros ou sucessores" (Ação nº 1875/81, 2ª Vara da 
Justiça Federal do Maranhão). Portanto, o que foi reconhecido em Juízo, além da 
legitimidade da posse indígena sobre a área proposta pelo perito, é que os pretensos 
proprietários eram na verdade ocupantes de terras da União Federal cujo usufruto 
exclusivo caberia somente aos índios Krikati, segundo o disposto no artigo nº 231, 
caput, da Constituição da República. 

A omissão do Poder Público, ao postergar indefinidamente a demarcação 
administrativa da área indígena, gerou uma situação explosiva colocando em risco a 
sobrevivência física dos índios Krikati. 

- 

Em 1989, a Funai cadastrou 563 ocupações na área delimitada para os índios 
onde constatou-se que em 161 delas, os ocupantes não moravam no imóvel {o que 
quer dizer que esses ocupantes não vivem exclusivamente do imóvel ou têm uma 
outra fonte de renda). E que 256 ocupações foram estabelecidas entre os anos de 
1979 e 1989 {após, portanto, a primeira portaria de delimitação) e destas ainda um 
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total de-96 foram efetivadas somente nos anos de 1988 e 1989. Portanto, quase 50% 
das ocupações foram estabelecidas depois do início da ação judicial (o que caracteriza 
a má-fé destes ocupantes). 

Os dados levantados também apontam para o tipo de manipulação que as 
elites políticas de Montes Altos e Sítio Novo têm exercido, abusando da ingenuidade 
e falta de informações de muitos ocupantes pobres: ao sentirem que o resultado da 
ação judicial que propuseram lhes seria desfavorável, eles começaram a distribuir 
"lotes" em trechos da área indígena (principalmente no Quiosque), tentando criar de 
fato um "problema social" (a realocação de um grande número de famílias de pobres 
trabalhadores). 

Essas mesmas elites políticas têm argumentado que a demarcação das terras 
dos Krikati vai inviabilizar o "crescimento econômico dos municípios de Montes 
Altos eSítio Novo". Tomando como exemplo a demarcação da área Apinaié (também 
invadida por em semelhante de pessoas e estabelecimentos), as elites políticas locais 
de Tocantinopolis brandiram por longo tempo os mesmos argumentos. Mas a 
demarcação foi efetivada, os moradores não indígenas retirados e indenizados, e 
nem por isso o município deixou de progredir economicamente. Ao contrário, 
registrou índices significativos de crescimento, até porque a demarcação forçou uma 
mudança de qualidade dos estabelecimentos agropecuários, que passaram de 
extensivos e com claras finalidades especulativas, para intensivos e produtivos. E o 
número· de ocupações eram de 641, para uma dimensão semelhante da Área 
Indígena no total do município. 

A delimitação da área indígena Krikati obedeceu a todos os preceitos 
administrativos necessários e foi realizada de acordo com a legislação em vigor. O 
período de 1992 à 1997, é marcado pelas várias tentativas infrutíferas por parte da 
Funaí para a demarcação da área. Em fevereiro de 1997 os Krikati, cansados de 
esperar pela ação governamental, acabaram por colocar fogo em uma torre de alta 
tensão da Elctronorte, situada no interior da área. Em decorrência deste episódio 
houve uma pressão da Elerronorte e do Governo do Maranhão para que se resolvesse 
a questão da demarcação da área Krikati. A Procuradoria Geral da República, por 
solicitação do CTI e dos próprios índios, entra com um mandado contra a Funai 
obrigando-a a demarcar fisicamente a área delimitada pela portaria ministerial 328 
de julho de 1992. 

As posições governamentais são ambíguas. Ll discurso público é o da 
demarcação, mas efetivamente há toda uma pressão para que os Krikati concordem 
em reduzir a área delimitada, abrindo mão da região do ribeirão Arraias. ~ 
condições para a demarcação física são precárias, e esta somente se efetiva pelo 
empenho dos Krikati que receberam apoio dos Apinaié e de funcionários da Funai 
local. 

ASSISTÊNCIA 

Os Krikati estão subordinados à Funai através da Administração Regional de 
Araguafna (TO). Até 1995 estavam vinculados à Administração Regional de 
Imperatriz (l\,1A), entretanto, por desavenças com esta Admlnistração devido ao que 
consideravam seu pouco empenho cm relação a demarcação de seu território, 
conseguiram a transferência administrativa para Araguaína. 

Reduzidos a uma única aldeia, por força da invasão de seu território e da 
situação de tensão subsequente, os Krikati enfrentam graves problemas em relação a 
devastação de seu território com a escassez de água. caça e as frutas silvestres. Em 
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1974 foi instalado um posto indígena da Funai junto à aldeia São José, acabando 
por atrair, com a promessa de uma assistência mais digna, os grupos familiares que 
ocupavam ainda porções distintas do território Krikati. 

Beneficiários do Convênio CVRD/ Funai os Krikati tiveram entre 1982 e 1991, 
vários recursos em sua aldeia (caminhão, trator, garagem, açude, banheiros, etc.) 
que não contribuíram para uma melhoria efetiva em sua qualidade de vida. O 
mesmo aconteceu cm relação aos "benefícios" do convênio ELETRONORTE/ Funai, 
que continuam até hoje de forma pontual e assistemática. 

A aldeia São José conta com uma única escola, com 118 alunos (Funai) e uma 
professora não-índia contratada pela Funai. Segundo relatórios do CTJ, há uma 
professora indígena que recebe seus vencimentos pelo município responsável pelas 
aulas de alf abetização na língua juntamente com uma missionária evangélica. Os 
Krikati contavam com uma casa de apoio para os estudantes na cidade de Montes 
Altos, distante da aldeia apenas 1 hora, mas que recentemente foi desativada devido 
à tensão nas relações entre os índios e os regionais, devido à demarcação do 
território Krikati. 

-· 

Uma atendente de enfermagem da Funai presta os serviços de saúde primária; 
os casos mais graves são encaminhados para Imperatriz ou Araguaína. 

3 
/ , 

TERRA INDIGENA APINAJE 

3.1 NOME 

Os Apinaié estão classificados como Timbiras Ocidentais e pertencem ao tronco 
lingüístico Jõ. Apinayé ou Apinaié não é autodenominação do grupo, porém é 
atualmente a forma com os quais se designam e são designados pelos demais grupos 
Timbira e por seus vizinhos regionais. No vocábulo Timbira Oriental, o sufixo yê(jê 
assinala coletividade. 

"Curt Nimuendaiú" fornece outras designações para o grupo, todas elas 
derivadas do termo hôt - hôto entre os Tirnbira Orientais, que significa "canto" e se 
refere ao território tradicional dos Apinajé localizado no "canto" formado pelo 
Araguaia e Tocantins, região conhecida como "Bico do Papagaio", 

3.2 LOCALIZf\ÇÃO 

Os Apinaié nunca deixaram de habitar a região compreendida pela confluência 
Araguaia/ Tocantins e cujo limite meridional era dado, até o início deste século, 
pelas bacias dos rios Mosquito (no divisor de águas do Tocantins) e São Bento (no 
Araguaia). Atualmente a Área Jndígena Apinaié está localizada nos municípios de 
Tocantinópolis e ltaguatins, no extremo norte do Estado do Tocantins. A área 
Apinajé sofre o impacto das rodovias Transarnazônica e T0-291 e é cortada ainda 
por outra rodovia estadual, a T0-126, que liga Tocantinópolis a ltaguatins, 
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3.3 POPULAÇÃO 

As referências históricas apontam o seguinte quadro populacional: 

QUADRO POPULACIONAL HISTÓRICO 

Fonte 

Cunha Matos 

Ferreira Gomes 

Coudreau 

Snethlage 
!.P~-n~·-~-~ 
~-.~-~-; 192 
a,.-~~. 

Esses dados mostram que em menos de 60 anos os Apinaié tiveram sua 
população reduzida em mais de 90°0. A partir de meados deste século a população se 
estabiliza e inicia um rápido processo de recuperação demográfica, como aponta os 
seguintes dados: 

Nimuendajú 

QUADRO POPUIACIONAL AP ARTIR DE MEADOS DESTE SÉCULO 

Fonte 
-- -n~.~··~~-l'r.;..l"l,r"~~· 

N.fui~ro de Íridios- ··- ..•. .• ...•... ......,..... ~- ,;.~ ·- . ..;.-. 

Marta 

Walkr 

Galvão 

Funai 

CTJ 

Funai 

/\ população Apinajé atual, segundo censo da Funai (ADR/Araguaínal 997) é 
de 1.025 pessoas distribuídas pelas seguintes faixas etárias: 
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QUADRO POPUU\CIONAL ATUAL 

3º4 HISTÓRICO DO CONTATO 

Feminina 

155 

60 

70 

45 

70 

43 

27 

17 

04 

Os primeiros "civilizados "a alcançar o território ocupado pelos Apinaié foram 
jesuítas que, entre 1633 e 1658, empreenderam 4 entradas Tocantins acima, a fim 
de descerem índios para as aldeias do Pará. A medida que os caminhos pelos rios 
Araguaia e Tocantins foram sendo abertos, os contatos com os grupos indígenas que 
habitavam esta região foram-se tornando mais constantes e as referências aos 
Apinajé cada vez mais precisas. 

Os rios Araguaia e Tocantins tiveram várias expedições coloniais que 
percorreram suas águas no primeiro quartel do século X'V111, vindas não apenas do 
sul, mas também do Maranhão e Pará, que disputavam a posse da rica região 
aurífera recentemente descoberta pelos bandeirantes de S. Paulo no sul de Goiás. Até 
a final do século XVJJI os Apinaié entraram diversas vezes em contato hostil com os 
"civilizados", empreendendo correrias pelo Tocantins para apoderarem-se de 
ferramentas. 

Em conseqüência dessas correrias foi fundado, em 1 780, o posto militar de 
Alcobaça, que apesar de suas 6 peças de artilharia foi abandonado devido as 
incursões dos Apinaié. E, em 1791, foi fundado outro posto militar no rio Arapary. 
Em 1 797, foi fundado o posto São João das Duas Barras, atual São João do 
Araguaia. Esse falo marcou a entrada dos Apinajé em contato permanente com a 
sociedade nacional. 

- 

- 
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Entretanto as relações entre a guarnição do posto e os índios continuaram 
conflituosas. Em 1810 foi fundada, por um comerciante, na localidade de S.Pedro de 
Alcântara, que estabelecendo relações amistosas com os vizinhos Krahô, utilizaram 
se deles para atacar outros grupos indígenas. Em 1826, foi fundado I no próprio 
território então ocupado pelos Apinaié, o primeiro povoado, Santo Antônio, logo 
abaixo da cachoeira das Três Barras. Possuíam então os Apinaié 5 aldeias . Em 1816 
este vilarejo foi incorporado ao arraial de São Pedro de Alcântara, formando então a 
cidade de Carolina, na margem maranhense do Tocantins. 

Em 1824, o arraial de Carolina contava com uma população de 81 "brancos" e 
cerca de 120 a 150 "Apinagés". Neste mesmo ano, Cunha Mattos, localizou os 
Apinaié em 4 aldeias com uma população aproximada de 4200 índios. Em 183r 
seria fundada Boa Vista, que se tornaria a atual Tocantinópolis, reunindo uma 
pequena população nordestina, provavelmente constituída por elementos refugiados 
dos freqüentes conflitos entre chefes políticos nordestinos. Na verdade, a rcf erência 
nas fontes históricas nos remete a descrição de Boa Vista como "uma capela cujos 
habitantes são índios Apinaiés e Caraous (Krahô). além de uns facínoras piauienses 
ali abrigados". 

Em 1840,é fundada por frei Vito uma missão em uma das aldeias Apinajé, 
estendendo sua influência a outras três, atingindo um total de cerca de 3 mil índios. 
A tradição oral do Apinaié não guarda lembrança deste aldeamento, fazendo menção 
a f undação de Boa Vista apenas a partir da chegada de Frei Gil Vilanova, em finais 
do século passado. 

Em 1850, já navegavam pelo Tocantins de maneira regular 31 embarcações 
comerciais, empregando quase quinhentas pessoas a seu serviço, ao passo que a 
navegação no Araguaia continuava fortemente dependente de auxílio 
governamental. Mas ainda na segunda metade do século XIX a população Apinajé 
era numericamente expressiva sendo revelada pelos vários relatórios oficiais de 
negócios da Província de então. Em 1851, o aldeamento de soa Vista era calculado 
como tendo 2822 índios. Em 1877 novo relatório provincial informava uma 
população de 1564 Apinaiés. justificando o decréscimo populacional relatando uma 
epidemia de sarampo. 

Em fins do século , a ocupação da região dos Apinaié adquiriu caráter mais 
sistemático, iniciando a história dos conílitos pela posse da terra no local. As 
conseqüências desta ocupação foram arrasadoras: ao mesmo tempo em que a 
população "branca" aumentava, os índios sofreram uma diminuição drástica em seu 
contingente populacional.Em 1897, Coudreau estimou a população Apinajé em 400 
pessoas e na virada do século Buscalioni, em expedição a Goiás, visita os Apinajé da 
aldeia de 5. Vicente e calcula sua população em cerca de 150 indivíduos. Assim os 
Apinajé, que até então haviam sido o grupo humano mais expressivo da região, 
conhecida como "bico do papagaio" ou "triângulo do Tocantins", ingressam no 
novo século como uma minoria inexpressiva frente aos ocupantes regionais em 
pleno processo de ocupação fundiária. 

Nos primeiros anos do século, a região do "Bico do Papagaio" 1 foi alcançada 
por uma frente extrativista de babaçu, que veio se juntar à pecuária como uma das 
principais atividades econômicas . Nesta região, díf crcnternente do que ocorria nas 
zonas de extração de borracha e castanha, pouco mais ao norte, nenhuma atividade 
econômica adquiriu hegemonia sobre as outras. A pecuária perdeu a força quando a 
frente de expansão nordestina atravessou o Tocantins, devido às dificuldades de 
transporte do gado para os mercados consumidores do nordeste. 
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O babaçu, de menor preço e não sofrendo com as variações do mercado 
internacional, como a borracha e a castanha, jamais chegou a envolver o conjunto 
da população do município. Assim o povoamento do território Apinaié ocorreu de 
maneira relativamente constante durante o século XX, sem bruscas mudanças 
econômico e sociais. Essa situação foi essencial para a sobrevivência dos Apinaié, 
ainda que com a população grandemente diminuída nos últimos anos do século XIX. 

Entre 1928 e 193 7, Nirnuendaiú visitou várias vezes os Apinaié 
apresentando um relato bastante pessimista da situação fundiária então do 
território indígena: 

" ... de seu antigo território, dificilmente uma parte sequer dele está em posse da 
tribo, pois os colonos neo-brasileíros estão espalhados por todo o seu habitat 
hereditário, ainda que esparsamente. Até cerca de 20 anos atrás, não ocorrera a 
nenhum Apínaié suspeitar que isso representasse algum perigo para seu próprio 
futuro. Pelo contrário, eles aceitaram de bom grado, por seu valor aparente, os 
protestos de amizade dos intrusos, e quando abriram seus olhos já era muito 
tarde todo o seu território tem agora senhores estranhos, e o pouco que sobrou 
corre perigo de ser apropriado algum dia por algum fazendeiro suficientemente 
poderoso e sem escrúpulos." 

A possibilidade de uma certa convivência entre os Apinaié e regionais era dada 
pela própria forma de ocupação da região pela sociedade nacional: uma população 
dispersa, vivendo basicamente da agricultura de subsistência, criação de animais de 
pequeno porte e extração, em pequena escala, de algum babaçu. Esta população 
pôde manter relações personalizadas com os Apinaié, como, por exemplo, as relações 
de compadrio, comum nas zonas camponesas do país. Este tipo de relação nunca foi 
possível, por exemplo, em zonas de extração de castanha-do-Pará e de borracha, 
onde a organização do trabalho no regime de barracão impediu qualquer contato 
individualizado com os índios. 

Esta era, praticamente, a natureza da ocupação do território Apinajé por não 
índios até a década de 1940, excetuando-se o limite leste {território do subgrupo 
Krindiobrêire e atual município de Nazaré), ocupado por criadores de gado. Até 1940 
são constantes também os registros de epidemias (sarampo, febre, varicela) que 
dizimaram em muito a população Apinaié, a ponto de uma de suas aldeias, a última 
em águas do Araguaia, ter sido praticamente dizimada tendo os poucos 
sobreviventes buscado refúgio junto aos Apinajé da atual aldeia S. José (antiga 
Bacaba). Este subgrupo Apinajé (Rõrkôjoiré) só voltaram a ocupar esta região, a do 
Cocal, na década de 1980. 

Por volta de 1944 o SPI instala na aldeia São José (ainda Bacaba) um posto de 
assistência como forma de mediar estes conflitos. Sem dúvida a criação do posto do 
SPI auxiliou a recuperação demográfica do grupo, já iniciada na década de 1930. 
Apesar de não conseguir evitar novas invasões e nem buscar alternativas judiciais, o 
SPI institucionalizaria a prática do "arrendamento" corno meio de demonstrar aos 
regionais que "habitavam em terra alheia". No final do anos 50 estes arrendamentos 
deixariam de ser cobrados e muitos dos antigos posseiros acabaram por "vender" 
suas posses. 

As terras devolutas começaram a escassear entre as décadas de 1 940/ 19 50, 
quando Goiás sofreu grande incremento populacional, originário de Minas Gerais, 
do Maranhão e: Piauí. A disponibilidade de terras caiu muito, o que foi incentivado 
nos anos que se seguiram pela abertura da rodovia Belém-Brasília e posteriormente 
a Transamazõnica, valorizando as terras da região. A conseqüência direta foi a 
concentração das terras nas mãos de novos proprietários, processo que recebeu 
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3.5 

maior impulso com a criação do financiamento bancário para atividades agrícolas e 
pecuárias. No interior do território Apinajé, estes pretensos proprietários eram 
desalojados destas, sendo pouco os que lá permaneceram, como agregados dos 
novos "donos". 

Diferente dos primeiros ocupantes, que reconheciam os Apinaié como 
detentores legítimos de seu território, os "novos proprietários" negavam o status 
indígena da terra, acirrando-se os conflitos entre índios e "brancos". 

SITUAÇÃO ATUAL DA TERRA 

A Área Indígena Apinajé encontra-se demarcada e com registro no CRI e SPU 
(Dec. 90969 de 14/02/85 /DOU 15/02/85. Reg CRI de Tocantinópolis. Matr 957 Liv 
2-C n 63 em 07/11/86 .Reg SPU GO 382, 2-TO em 15/03/89). Os Apinajé 
reivindicam a ampliação da área, tendo a Funai através da portaria 429 de 
2 7 /04/94, instituído grupo de trabalho que identifica a área indígena Apinaié II, em 
trâmites dentro do órgão indigenista para levantamento fundiário. 

extensão: 141.904ha 

municípios: Tocantinópolís, São Bento e Itaguatíns 

A área de ocupação tradicional Apínaié vem sendo invadida desde a primeira 
metade deste século. Em 1940 o SPI instala um posto entre esses índios com a 
justificativa de exercer um melhor controle dos invasores e mediar os conflitos entre 
índios e civilizados. Desde então e até 1975, sucedem-se os ofícios de agentes do SPi 
e posteriormente da Funai narrando episódios de conflitos e pedindo a demarcação 
da área Apinajé. Entre 1975 a 1982 são instituídos pela Funai vários GT para 
delimitação da área Apinaié tendo sido iniciado, em 1979, o processo de demarcação 
física da área, que teve de ser suspenso por imposição dos índios que discordavam 
dos limites que lhes estavam sendo impostos. 

Os Apinajé tiveram parte de suas terras reconhecidas pelo Estado brasileiro em 
fevereiro de 1985, após terem interrompido o tráfego da Transarnazônica e terem 
iniciado "por conta própria" com o apoio de guerreiros Krahô, Xerente, Xavante e 
alguns Kayapó, a demarcação de seu território. 

Por ocasião da luta pela demarcação física, esta área estava ocupada por 641 
invasões, com um total aproximado de 5 mil pessoas, cujos ocupantes foram 
indenizados por suas benfeitorias com recursos do Convênio CVRD/Funai e 
intimados a deixar a área demarcada. Somente não foram indenizadas as famílias 
que residiam no limite norte da área, a região do ribeirão Pecobo, onde a Funai não 
havia realizado o levantamento fundiário necessário para o cálculo das indenizações. 

Somente agora, em abril de 1997, doze anos após a demarcação física da área, 
a Funai, através da Resolução 44, reconhece como de boa-fé os ocupantes não-índios 
da região acima do Pecobo, responsabilizando-se pelo pagamento de suas 
benfeitorias, procedimento necessário para a extr usâo desta parcela do território. 
Em junho de 97 a Funai, através da DAF (Departamento de Assuntos Fundiários) 
iniciou-se o pagamento destas indenizações. Segundo dados da ADR de Araguaína, 
foram indenizadas cerca de 30% das famílias a serem retiradas. 

Contudo, a área demarcada em 1985 pelo decreto nº 95.960, não era aquela 
pleiteada pelos índios, não tendo sido incorporado em seus limites, urna porção de 
seu território, nos limites sul/sudeste: as áreas dos rios Mumbuca e Garneleira, 
férteis e vitais para a reprodução dos habitantes da maior das aldeias Apinajé, a 
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aldeia São José., que vinha sendo exigido desde a primeira proposta de delimitação 
feita pela Funai em 1979. Na ocasião os Apinaié interrompem a demarcação que 
estabelecia uma área de 85.000ha, exigindo que estas suas terras, na beira do 
córrego Gameleira até o ribeirão Cruz fossem incorporadas a área que estava sendo 
demarcada. Assim, em 1980, a Funai propõe uma área de 102.000há, acrescentando 
justamente esta faixa de terras férteis ao longo do Gameleira. Entretanto esta área 
só seria encaminhada para apreciação do GETAT, em abril de 1983. Durante este 
período foram inúmeras as pressões para que os Apinaié da aldeia São José 
abandonassem este pleito se retirando mais para o interior da área. A proposta de 
1985 encaminhada pela Funai para decisão do MEAF (Ministério Extraordinário de 
Assuntos Fundiários) incluía esta parcela do território tradicional dos Apinajé. 
Entretanto a Funai foi voto vencido e esta área não foi incluída na área do decreto . 

Os Apinaié desta aldeia são os que mais sofreram reduções sistemáticas em 
seu território, desde o início deste século, com a expansão- da vila de Tocantinópolis 
e, na década de 70, com a construção da Transamazônica e da rodovia Belém 
Brasília. Desde o dia posterior à edição do decreto de demarcação, em 1985, o 
pessoal da aldeia São José vêm demonstrando seu inconformismo em relação às 
parcelas perdidas de seu território. 

Assim, após a demarcação, ainda em 1985, a Funai enviou dois Grupos de 
Trabalho para a redefinição dos limites da aldeia Apínaié, sem entretanto, dar 
continuidade ao processo. A partir de 1986, alegando que o decreto nº 94.945 
impedia a redefinição dos limites de qualquer Área Indígena enquanto todas as 
demais áreas indígenas já aprovadas no país não estivessem regularizadas, a Funai 
deixa de considerar o pleito dos Apínajé. A partir de 1991, quando da assinatura do 
decreto presidencial nº 22 (que altera os procedimentos e as normas para a 
regularização das áreas indígenas do país), os Apinajé, com o apoio do CTJ, 
pressionam a Funai para reabrir a questão, conseguindo que a Comissão Especial de 
Análise considerasse pertinente o estudo do seu caso. 

Em 27 de abril de 1994 a Funai assinaria a Portaria nº 0429/94, criando o 
Grupo Técnico de Revisão da Área Indígena Apinaié.O GT, instituído inclui parte 
desta área reivindicada pelos Apinaié, criando a proposta de área, denominada nos 
processos internos da Funai como T.I. Apinajé II. O processo encontra-se, no 
momento aguardando a realização do levantamento fundiário na área a ser 
acrescida como condição para seu encaminhamento para a decisão do Ministro da 
Justiça. 

Este levantamento fundiário era para ter sido realizado pelo GT, entretanto os 
trabalhos do GT na Área Indígena foram prejudicados por políticos e lideranças 
expressivas da região, através de práticas intimidatórias e boatos alarmistas 
veiculados quotidianamente. O relatório final do GT aponta : "o levantamento 
fundiário da área proposta ( Apinajé II) não pode ser realizado devido às ações do 
Prefeito de Tocantinõpolis e do Deputado Federa) Fabian Gomes de Souza, que 
mobilizaram a população local não-indígena contra os trabalhos do Grupo, com o 
objetivo de impedir sua conclusão. Tendo sua segurança física ameaçada, os 
membros do Grupo de Trabalho encarregados de realizar o levantamento fundiário 
se viram impedidos de entrar nas fazendas e sítios instalados no local .. " . 

E o coordenador do GT prossegue: "(foram encaminhados} ainda reiterados 
ofícios do Coordenador do Grupo ao INCRA e ao INTERTINS, solicitando 
informações sobre a ocupação fundiária nas glebas de ambos os órgãos 
confrontantes com a Área Indígena, não tiveram resposta. O mesmo ocorreu com 
ofícios da Câmara de Direitos Indígenas e das Minorias do Ministério Público Federal 
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r· ao [NCRA, expedidos com a mesma finalidade e que igualmente não mereceram 
resposta por parte deste órgão federal". 

E concluindo afirma que "não há portanto, dados referentes à ocupação não 
indígena na área proposta. No entanto,. ao percorrer o local munido de um mapa 
com dados de 1984, a respeito da localização dos ocupantes não indígenas na área 
que permaneceu fora da demarcação então realizada, o Coordenador do GT pode 
constatar que o número de ocupantes não-indígenas, parece antes ter diminuído, 
não sendo localizadas muitas das habitações constantes do mapa como pertencentes 
a posseiros. Há portanto a possibilidade de que a questão social criada com a 
evacuação dos posseiros não-indígenas da área a ser demarcada (Apinajé 11) seia 
comparativamente menor, hoie, que teria sido em 1984, quando esta mesma área, 
constante da proposta da Funai e dos índios, foi excluída da demarcação pelo Grupo 
lntcrrninisterial." (cf: Funai, Relatório de Identificação Apinaié II). 

Em resumo, durante o tumultuado processo de delimitação e demarcação da 
área Apinaié em 1985, o MIRAD ( órgão então responsável pelo reconhecimento das 
áreas indígenas) acabaria por decretar uma área de 142.000 hectares, alterando a 
proposta encaminhada pela Funai, retirando áreas importantes situadas nos 
ribeirões do Garneleira. Mumbuca e Cruz; ao mesmo tempo que incluía· uma 
porção no limite norte, a região acima do ribeirão Pccobo, que apesar de ter sido 
ocupado pelos Apinaié ainda no início deste século. não estava sendo considerada 
como vital para a reprodução sociocultural dos Apinajé. · 

Esta alteração, e que a proposta encaminhada pela Furtai como Terra Indígena 
Apinaié 2 tenta corrigir - demonstra o profundo desconhecimento que as instâncias 
governamentais tem da relação dos índios com o território que habitam. Esta faixa. 
de terras, considerada agora novamente pela Funai, é vital para os Apinajé de São 
José cm particular e para os demais em geral, principalmente àquelas aldeias 
originárias de cisões recentes (Patizal e Cocalinhoj. 

Assistência 
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Os dois Postos Indígenas mantidos pela Funai nesta área (Apinaié e São José) 

estão jurisdicionados à ADR de Araguaína (TO). O PIN São José atende à aldeia do 
mesmo nome (a maior aldeia Apinajé e sede do PlN), além das aldeias Patizal e 
Cocalinho. Estas aldeias estão situadas a leste da área indígena. Um chefe de posto 
da Funai coordena os trabalhos de assistência nestas três aldeias. O PIN Apinajé 
atende as aldeias de Maríazínha (sede), Riachinho, Bonito e Botica, todas situadas à 
oeste da área. Quando da demarcação da área, cm 1985, existiam 2 aldeias, São 
José e Mariazinha. Após a demarcação, a aldeia São José cindiu-se, dando origem a 
outras duas, Cocalinho e Patizal; a aldeia Mariazinha por sua vez deu origem as 
outras três aldeias (Bonito, Riachinho e Botica). 

Beneficiários do Convênio CVRD/Funai os Apinajé receberam no período de 
abrangência do Convênio, 1982 a 1991, vários recursos ( trator de esteira, 
caminhões, garagens, banheiros, etc.) que cm nada contribuíram para a melhoria da 
qualidade de vida dos índios. 

No caso específico dos Apinajé, foi criado o Posto Indígena de Vigilância 
"Veredão" situado no limite norte, na beira da BR-230, no local onde esta estrada 
atravessa a área indígena, como forma de fiscalizar a entrada dos veículos e impedir 
assentamentos na beira da estrada. Este posto tem também a atribuição de impedir a 
prática de atividades predatórias ( desde a retirada de madeira, de folha de jaborandi, 
da caça e pesca) ilegais na área Apinajé. O posto conta com a assistência de um 
motorista e um chefe de posto. Há uma casa sede e uma toyota nova adquiridas 
com recursos da própria Funai. 
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Atualmente na área Apinaié existem 7 escolas, uma para cada aldeia, com uma 
população estudantil de 294 alunos (dados Funau. A situação dos professores e da 
escola varia de aldeia para aldeia. Na aldeia S. José, a mais populosa e tradicional 
das aldeias Apinaié, existem .por exemplo 4 prof essorcs, dois deles indígenas 
contratados pela prefeitura e SEDUC, uma professora da Funai e uma missionária 
das Novas Tribos. Nas demais aldeias, menores, como Patizal e Cocalinho há 
somente professores indígenas, alguns com contratos assinados com as prefeituras 
locais e outros com o estado. Há prof cssora da Funai também na aldeia da 
Mariazinha. Os poucos alunos mais adiantados estudam na cidade de 
Tocantinópolis. próxima a área. A situação dos prédios escolares, acesso a materiais 
escolares, merenda ctc., varia cm cada aldeia segundo a sua proximidade a cidade, a 
mobilização de seus professores e lideranças e a boa vontade dos organismos 
responsáveis. 

- 

3.6 POSTOS INDiGENAS (PIN) 

3.6.1 i-: ~1eias Jurisdicionadas ao PIN Apinajé: 
• Aldeia S. José 
• População: 4 72 pessoas 
• Município: Tocantinópolis. 

Com recursos da CVRD foram construidos na aldeia São José, a casa-sede do 
:FI!'!, enfermaria, casa de farinha, além de um galpão para maquinário. O prédio da 
e::::.r:,l!:t foi construí do com recursos da própria Funai há mais de 15 anos e necessita 
0e ampliação para atender a demanda dos alunos. Com recursos do convênio 
ci, RD/Funai foram adquiridos um trator, tipo "jerico", um caminhão e uma 
carr.mhonete 020, bens que já sofreram vários reparos com recursos da Funai. Esta 
aldeis, possui luz elétrica. 

Além do chefe do posto, a Funai mantém ainda nesta aldeia urna professora e 
um motorista, os serviços de atendente de enfermagem são realizados por uma 
voluntária que se encontra desde o início dos anos 80 nesta aldeia. O Estado do 
Tocantins responsabiliza-se pelo pagamento de um monitor de saúde indígena e por 
uma monitora bilíngüe. O CTI { Centro de Trabalho lndigenista). entidade não 
governamental se responsabiliza pela remuneração de um professor indígena, a 
Secretaria Municipal de Educação de Tocantinópolis pela remuneração de outro· 
professor indígena e a Missão Brasileira, dissidência da Missão Novas Tribos do 
Brasil, fundamentalistas americanos, pela remuneração de mais 2 monitores 
indígenas e 3 missionários . Estão matriculados 132 ai unos de 1 .i a 4.:i séries do 1 ° 
grau. Entretanto o índice de evasão e repetência é grande send_o expressivo o 
número de apenas 4 alunos cursando a quarta série. 

- 

Aldeia Patizal população: 73 pessoas município: Tocantinópolis. 

A aldeia Patizal conta com uma escola, construída em 1995 com recursos do 
Estado do Tocantins e com dois monitores indígenas remunerados pelo Estado para 
alfabetização das crianças. A escola conta com um total de 21 crianças matriculadas. 
Esta aldeia não conta com nenhum servidor na área de saúde. o acesso a esta aldeia 
só pode ser dado através do trator, já que os outros veículos do PJN S. José, não 
possuem tração, o que dificulta ainda mais a remoção de doentes. 

- - 
- 
- 
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•. 1\ldeia Cocalinho 
• População : 5 3 pessoas 
• Município : S. Bento 

A aldeia Cocalinho conta uma enfermaria (Estado) e um prédio escolar simples 
construído com recursos da Funaí. A assistência na área de saúde fica a cargo de um 
monitor indígena, remunerado pelo Estado e a educação por conta de duas 
missionárias da Missão .Brasileira. Existem 16 alunos matriculados. 

Esta aldeia situado no limite noroeste da área, fica muito distante da sede do 
PIN S. -José, e não conta com nenhum veículo para remoção de doentes ou para 
quaisquer outras atividades. Em casos de emergência solicitam apoio do PIV - 
Veredão. 

3.6.2 Aldeias Jurisdicionadas ao PIN Apinajé 
• Aldeia Mariazinha 
• População:169 pessoas 
• Município: Tocantinópolís 
Esta aldeia, sede do PIN Apinaié, conta com edificações de alvenaria, que 

levantadas pela Funai foram acrescidas quando do Convênio CVRD-Funai. Além da 
sede do "PlN, situada a 1km de distância da aldeia, com casa de chefe de posto e 
escritório, existe na aldeia uma enfermaria com casa para atendente, escola e casa do 
professor, um imenso galpão onde funcionava a antiga Cantina, movida com a 
renda do babaçu, uma garagem, uma casa "estilo indígena" para reunião e para que 
assistam televisão, casa de farinha, banheiros comunitários etc. Entretanto quase 
todas estas construções encontram-se em condições precárias. Esta aldeia possui luz 
elétrica. 

r: 
..-.. 
' 1 
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r: A demarcação da Terra Apinajé, em 1985, com a retirada dos moradores não 
índios, aliada ao final dos recursos do Convênio CVRD/Funai , desmontou a 
estrutura empresarial desta aldeia; ocasionando o processo de cisão que veio a 
formar as aldeias de Botica, Bonito e Riachinho. No momento os moradores desta 
aldeia pensam cm mudar o lugar da aldeia, sem se distanciarem muito, entretanto, 
dos "bens " adquiridos pelo convênio e Funai. 

A aldeia conta com o apoio de um caminhão e uma caminhonete, D20, 
adquiridos ainda na época do convênio. Há ainda um trator de esteira e uma 
colhctadeira (em desuso} e um trator pequeno que encontra-se em conserto pela 
prefeitura. Em princípio estes veículos atendem as 4 aldeias. 

A Funai mantém um chefe de posto, uma atendente de enfermagem, e uma 
professora. A Secretaria de Educação do Estado se responsabiliza pela remuneração 
de uma monitora bilíngüe e a Missão Novas Tribos pela atuação de 2 missionárias 
como professoras. A escola conta com 50 alunos matriculados. 

• Aldeia Ríachinho 
• População: 102 pessoas 
• Município: Tocantinópolis 

A única infra-estrutura nesta aldeia é um prédio novo, construído pela 
Secretaria de Educação do Estado que se responsabiliza pela remuneração de 2 
monitores bilingues. Há urna população estudantil de 41 crianças. O atendimento de 
saúde é realizado pela aldeia Mariazinha, não contando a aldeia de Riachinho com 
nenhum servidor na área de saúde. Nesta aldeia há um significativo número de 
casamentos de Apinajé com regionais. 

r. 
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• Aldeia Botica 
• População: 61 pessoas 
• Município: Maurilãndia 

Nesta aldeia também a única infra-estrutura é o prédio da escola construí do 
pela Secretaria de Educação do Estado que se responsabiliza pela remuneração de um 
monitor bilíngüe e de um monitor de saúde. A Secretaria de Educação do município 
de Maurilândia é responsável pelo pagamento de um professor. Existem 31 alunos 
matriculados. 

• Aldeia Bonito 
• População: 95 pessoas 
• Município: Tocantinópolis. 
Esta aldeia conta apenas com uma construção, mais simples, de meia parede 

com um depósito fechado para o funcionamento da escola, construído com recursos 
repassados pelo estado para a Funai e complementados por ela. A Secretaria de 
Educação fr.,, ·.:=...-:;,<:':a arca com o pagamento de um monitor bilíngüe, 9lf~_JlCaba por 
se responsabi.izar pelo restante do processo escolar. Há 41 alunos matriculados, Não 
há nenhum se· vidor na área de saúde. 

- 
-· 

4 TIMBIRA: MODO 
RECURSOS NlrfURAIS 

DE VIDA E uso DOS 

4.1 ORGANIZ/J\.p2 SOCIAL E MEIO AMBIENTE 

Os cerrados .:0 Brasil Central, muito tempo antes da colonização portuguesa, 
constituem-se i10 habitat privilegiado de um grande conjunto de . sociedades 
indígenas charradas, pela literatura etnológica, Jê. Os Kaiapó, os Bororo, os Karajá, 
os Timbira e os f\kwen (Xavante e Xerente) dominavam uma vasta extensão destes 
cerrados, que ia do norte de São Paulo, sul de Minas ao sul do Maranhão/sudeste do 
Piauí e do oeste da Bahia ao leste do Mato Grosso. 

- 
Estas sociedades têm em comum uma sofisticada organização socia1 (com 

vários sistemas de metades cerimoniais e grupos rituais - sem paralelo no contexto 
d~::; sociedades indígenas das terras baixas da América do Sul), aldeias relativamente 
populosas e de serem predominantemente caçadores-coletores, praticando 
antigamente mais do que hoje, apenas uma horticultura centrada em tubérculos. 

A adaptação destas sociedades ao ambiente dos cerrados atingiu um tal 
requinte que impressionou os primeiros estudiosos europeus, que, perplexos, 
indagavam como seria possível se constituírem, sobre uma base material tão pobre 
(isto é, sem cerâmica, sem agricultura desenvolvida, sem tecelagem), sociedades 
requintadas, demograficamente importantes e, sobretudo, expansionistas. De fato, 
antes do contato dizimador com os europeus, que se inicia no final do século XVU 
estas sociedades possuíam aldeias circulares ou semicirculares com 2 mil a 3 mil 
pessoas. 

A região dos cerrados, com seus amplos horizontes - que lhes permite uma 
movimentação fácil (todos os Jê são andarilhos e corredores) e a possibilidade de 
explorarem, simultaneamente, as várias fisionomias vegetais que caracterizam o 
cerrado (matas de galeria, cerradões, campos, etc. ) sedimentou nos Jê o que se 
chama de "cultura de cerrado". 

- - - - 
- 
-· - 
- - 
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Mesmo quando compelidos a viverem em outros nichos ecológicos (como os 
Kayapó ou os Gavião Paracatejê do Pará), os Jê fazem esforços para recompor de 
algum modo seu antigo habitat (as matas de apêt dos Kayapó - "cerrados" 
cultivados e manejados por eles - ou os "caminhos de corrida de tora" abertos na 
floresta de terra firme pelos Paracateiê do Pará). Os Jê estão extremamente 
adaptados aos cerrados e em função disto acredita-se que ocupam a região há pelo 
menos três mil anos. 

Os Krahô - como os dois grupos Canela do Maranhão, continuam mantendo 
seus padrões socioculturais sem muitos problemas. O isolamento relativo da área, - 
e sua distância em relação aos pólos mais dinâmicos e modernos da região, - 
contribuiu (e contribui ainda) para este fato. Cerca de 85% do território da área 
K.rahô é constituído de cerrado típico, onde os índios caçam, coletam, plantam roças 
de subsistência nas matas de galeria ou de encostas, onde cultivam em pequena 
escala o arroz, feijão, "trepa-pau", fava, mandioca, batata-doce, ínhames, guandu, 
abóbora, melancia, mamão e banana. As aldeias Krahô, mais populosas estão 
próximas de Itacaiá e enfrentam graves problemas de subsistência por falta de caça e 
dificuldades na recuperação das capoeiras para roça. 

Até a década de 1940, os Apínaié mantinham, com rigor, seu sistema ritual 
operante - e com de toda a estrutura social e cultural que os aproximavam e 
afastavam, ao mesmo tempo, dos demais Timbira. As fotografias tiradas por Curt 
Nimuendaiü - o "pai" da etnologia científica brasileira - entre estes índios, nos anos 
1930, são chocantes: os homens ainda nus, toras de corrida espalhadas por todos os 
cantos da aldeia (a marca da intensidade da vida ritual). o rigor dos enfeites e 
adereços usados pelos rapazes e "donzelas associadas", nos flagrantes dos rituais de 
iniciação tomados por Nimuendaiú, tudo isso causa espanto, admiração e uma certa 
inveja nos Timbira que hoje revêm estas fotos. A depopulação drástica que sofreram, 
aliada ao engajamento imposto pelo SPI e posteriormente Funai nas atividades 
produtivas de coleta e quebra de coco, vieram a interferir neste quadro, contribuindo 
para a determinação de um outro horizonte de futuro que o "continuar sendo índio" 
e no conseqüente abandono do calendário ritual como norteador das atividades 
econômicas. Atualmente, depois da área demarcada e de uma re-aproximaçâo mais 
intensa com os demais grupos Timbira, acentuada pela participação na Associação 
vyty-Catí. os Apinajé vem retomando com maior empenho alguns de seus rituais. 

Os Krikati, por força da invasão de suas terras por mais de 500 famílias de 
"posseiros", dispõem de poucos recursos do seu ambiente. Por conta desta situação - 
e por imposição de uma política equivocada da Funai, estão residindo desde o início 
dos anos 1 970, numa única aldeia. A convivência forçada entre subgrupos 
autônomos é a causa da instabilidade política permanente que se verifica entre eles 
(cujo reflexo imediato são as constantes trocas de chefes) que, somada a situação de 
tensão advinda da indefinição sobre a demarcação de seu território, favorecem o 
clima de "fuxico" permanente em que vive a aldeia São José. Mas a presença de 
muitos velhos, por outro lado, propicia as constantes "festas" na vida da aldeia, 
aliviando um pouco o clima de tensão ali reinante. 

CHEFIA E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

Uma aldeia Timbira se constitui em um "grupo local" autônomo, isto é, que 
age politicamente e se apresenta frente as outras aldeias como unidade. Esta 
autonomia é gerada em e por um processo de cisão que leva algumas famílias a se 
desligarem da aldeia-mãe, por razões diversas (em geral, por acusações de feitiçaria 
ou por fuxico das mulheres). Mas esta autonomia só se completa quando o novo 
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grupo tem condições reais de realizar sem concurso das demais aldeias, os rituais 
mais importantes do ciclo anual. Esta unidade do grupo local se manifesta ainda na 
chefia (o pa'hi possuí delegação dos grupos domésticos para decidir autonomamente 
sobre os interesses da aldeia - kri) e na utilização exclusiva de uma porção do 
território para caça e coleta (quando uma nova aldeia é formada, seu local de 
instalação é cm geral acertado com os membros remanescentes da aldeia original, de 
forma a não sobrepor seus territórios de caça, fonte constante de atritos entre as 
aldeias). 

Cada aldeia tem seu "chefe" (pa'hi), como já foi dito, e possue autonomia de 
decisão: não existe nenhum outro poder, que acima das aldeias, representaria todas 
aldeias Krahõ ou Apinaié ou Krikati (como um conselho de chefes ou algo parecido). 
Mais recentemente, alguns Krahô das aldeias situadas ao sul da área, constituíram, 
com apoio de um padre e um funcionário da Funai, uma associação civil sem fins 
lucrativos, denominada Cààpé] (pátio grande), com sede no interior da área 
indígena; as aldeias das margens do rio Vermelho também passaram a integrar uma 
outra associação formal indígena, denominada Vyty-Cati (vyty grande, com sede 
em Carolina e apoiada pelo CTJ e congregando outras aldeias de povos Timbira); os 
Krikati também constituíram uma associação recentemente. Mas estas associações 
não tem mandato nem representação para tomar decisões pelas aldeias ou pelos 
Timbira "cm geral". Por mais que se tente (a Funai ou pessoas de fora, amigas dos 
índios, que vêm nesta generalidade um avanço político para eles), a autonomia 
política do grupo local ainda prevalece. 

4.3 MORFOLOGIA SOCIAL E SUBSISTÊNCIA 

Do ponto dr vista da sua morfologia, as aldeias Timbira tem as suas casas 
dispostas em um círculo cujo centro é um área também circular e limpa (o pátio ou 
càà ). Ligando as casas, tem-se um caminho sempre mantido limpo, o kricapé ; deste 
caminho nasce um outro, mais estreito (prvcarã), que saindo da frente de cada casa 
leva até o pátio. Lembra a forma de uma laranja cortada transversalmente ou urna 
roda de bicicleta com poucos aros. 

As atividades quotidianas nas aldeias obedecem a um calendário ritual, 
regulado pelas atividades do "pátio", centro das aldeias circulares e lugar da cena 
política propriamente elita e dos homens. Ali, toda manhã e no. final da tarde, os 
homens se reúnem com os "governadores" para decidirem ou avaliarem as 
atividades do dia (quem vai para a roça, quem vai caçar etc.) ou as atividades 
necessárias para a conclusão ou prosseguimento de um ritual em curso. Os 
"governadorcsTsempre dois jovens) são escolhidos pelos mais velhos e pertencem 
necessariamente à metade sazonal que "domina" a aldeia: se no "Verão" (estação 
seca) pertencem à metade Wacmeiê: se no "Inverno" (estação das chuvas), devem 
pertencer à metade Catãmjê, O pátio é o lugar das atividades rituais e da vida 
pública: tudo o que chega ali (sejam pessoas de fora ou bens materiais ou 
simbólicos) tem que ser visto por todos, participado com todos, ou dividido com a 
totalidade da aldeia. 

O kricapé, ao contrário, é o lugar da mulher, da vida privada e das atividades 
cotidianas de subsistência; aqui nada se divide porque se está entre· parentes. A casa 
é da mulher, assim como a roça, locais onde tem lugar as atividades de geração e. 
procriação dos filhos. A "casa" ('kré) constitui o "grupo doméstico", unidade social 
que inclui uma mulher, seu marido e filhos, casados ou não. Logo, numa mesma 
casa, é possível encontramos de duas a quatro famílias elementares 
(pai/mãe/filhos). Em cada casa, seus membros maiores atuam juntos para prover a 
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subsistência dos filhos, obrigando os genros a trabalharem na roça das sogras e a 
repartir a carne conseguida (o homem sempre deixa um pedaço da caça abatida por 
ele na casa da sua mãe e irmãs; mas é obrigado a dar a maior parte para sua 
mulher e filhos). 

Estes fatos são acentuados pela regra de residência uxorilocal (que determina 
que, com o matrimônio, o homem vá residir na casa da mulher, isto é, com a sogra) 
e fixa as atividades de subsistência e procriação em torno da mulher, fazendo os 
homens "circularem" entre duas casas (aquela da sua mãe, onde nasceu e foi criado 
e a aquela onde vai gerar sua descendência) e pelos matos e cerrados, atrás da caça. 

A regra de residência é responsável ainda pela constituição de outro grupo 
social, mais abrangente que o grupo doméstico, o segmento residencial: quando 
uma a família elementar já possui filhas em condições de casamento, ela constrói 
uma nova casa ao lado da casa de sua mãe. Portanto, numa aldeia Timbira, sempre 
teremos uma linha de casas formada por um grupo de irmãs, que se ajudam 
mutuamente na tarefa de sustentação dos seus filhos. E a nomenclatura e regras de 
parentesco enfatizam esta solidariedade das irmãs ao determinar que todos nascidos 
num mesmo segmento residencial (e numa mesma geração, claro) são chamados e 
tratados como "irmãos" (isto é, os filhos de irmãos de mesmo sexo são "irmãos" e 
não "primos", como entre nós; logo, os filhos das irmãs são "filhos" e não 
sobrinhos). Coerente com estas regras, os maridos das irmãs são tratados também 
como "maridos" (e não cunhados), e as relações sexuais entre eles são toleradas. A 
regra é simples e clara: se as irmãs (ou irmãos) são "iguais" (porque gerados numa 
mesma "casa"), então os homens (e mulheres) permitidos a uma (ou um) são 
permitidos(as) às demais. 

O SISTEMA DE NOMINAÇÃO 

"As pessoas passam, mas os nomes perduram". Toda perpetuidade e dinâmica 
da estrutura social Timbíra são dados e estabelecidos pelo sistema de nominação. Os 
nomes pessoais integram um estoque finito (~ raro, mas não impossível criarem 
nomes pessoais novos) que "pertencem" ou estão vinculados a determinados 
"segmentos residenciais": as mulheres agem como "donas" dos "seus" nomes e são 
responsáveis pela sua transmissão. 

Muito antes de uma criança nascer o conjunto da sociedade já sabe o nome que 
terá, seja masculino ou feminino. A regra geral de transmissão determina que dois 
"irmãos" (e o espectro genealógico preenchido por esta categoria é amplo) de sexo 
opostos, ao se tratarem com o termo ituarérneinxi (o "irmão" falando) e ituarémehü 
("irmã" falando) transmitem seus nomes pessoais para o "sobrinho" ou "sobrinha" 
(ituaré), que passa a chamar o tio nominador de kêtti e a tia nominadora de tyj. Ao 
herdar o nome pessoal, os sobrinhos herdam também todas as posições sociais dos 
tios nominadores, sejam elas posições de parentesco, cerimoniais ou rituais. Isto 
quer dizer que, ao dizer o seu nome para um terceiro (de uma outra aldeia), um 
Timbira já saberá de antemão a qual das metades cerimoniais este indivíduo 
pertence, se é seu "parente" ou seu "afim" e sobretudo, quais as mulheres ou 
homens que lhes são permitidos ou proibidos. Está demonstrado (in Ladeira, 1982) 
que para a "casa" onde vai o nome não vai o cônjuge e vice-versa. A dinâmica e a 
teia responsável pela estrutura social Timbira é dada por estes dois sistema de trocas 
vinculados: a troca de nomes e a troca de cônjuges, sistemas estes que fundam e 
determinam as relações de aliança entre os grupos domésticos e segmentos 
residenciais de toda e qualquer aldeia Timbira, 
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4.5 AS MULHERES E AS ROÇAS 

As roças de subsistência, que pertencem às mulheres são abertas na matas de 
galeria ou de encosta mais ou menos distantes das aldeias, que se localizam sempre 
perto de pequenos ribeirões e em lugares altos, com boa visão, preferencialmente na 
"chapada" (põpej) - com predominância de uma fisionomia vegetal de cerrado (senso 
estrito). Naquelas matas, os solos são mais argilosos e ricos em nutrientes. A média 
colocada por grupo doméstico é de 1,5 hectares (ou de 0,5 há por família 
elementar). Os homens são responsáveis pela "broca" (desbaste da vegetação 
arbustiva), a derrubada e o plantio do arroz; as mulheres participam da semeadura 
do milho, mandioca e demais gêneros (fava, inharne, feijões, batata-doce, abóbora, 
melancia, amendoim, mamão e banana). 

As roças Tirnbira não diferem daquelas observadas em outros grupos indígenas 
sul americanos - e que se diferenciam bastante daquelas dos regionais vizinhos. 
Enquanto as roças destes últimos privilegia o arroz e a mandioca, plantados 
separadamente, as roças indígenas aparentam um certo caos, apresentando um mix 
de espécies: 1 · i .lizam-se de um método de consorciarncnto de fazer inveja a qualquer 
agrônomo-ecologista. O arroz, o milho e a mandioca são plantados antes, com 
pequenos intervalos de tempo (novembro/dezembro) e intercalados ao longo de toda 
extensão do roçado; depois são plantados, em setores específicos, os inhames e a 
batata-doce (janeiro); após a colheita do milho verde (março), são plantados as favas 
e o feijão "trepa-pau", junto aos pés do milho deixados para secar; nas leiras 
remanescentes da coivara são plantadas abóboras e finalmente são distribuídas pela 
área mamão t: banana. A vida útil de urna roça é determinado pelo ciclo da 
mandioca (9 a 1 O meses) e da banana. 

Os Apinajé e os Krikati, receberam como benefício do Convênio CVRD-Funai, 
maquinário e implementes agrícolas sofisticados. As roças "da Funai" abertas com 
estes equipamentos servem, no passado mais do que hoje, para prover o PJN de um 
"excedente" (de arroz basicamente) para fazer frente às suas necessidades. Os índios 
eventualmente recebem alguma parte deste "excedente": mas as roças familiares de 
subsistência nunca deixaram de ser colocadas por aqueles índios, independentemente 
do tamanho das roças mecanizadas. 

- 
- 

4.6 AS "FESTAS" - 
Entre os Krahô, raramente as roças são suficientes para prover a alimentação 

dos grupos familiares ao longo do ano. A razão desta carência alimentar se encontra. 
na intensa vida ritual e cerimonial imperante nas aldeias (nos núcleos isolados, esta 
carência não existe). As "festas" (amji k.in , literalmente: "alegrar-se") preenchem o 
calendário anual das aldeias quase integralmente. Sempre, em qualquer período do 
ano, uma aldeia estará preparando uma festa, executando outra ou aguardando 
condições para os próximos. Melatti (1974), inventariou cerca 325 ritos e situações 
cerimoniais entre os Krahô. Estas festas exigem uma farta distribuição de alimentos, 
e hoje em dia algumas festas se prolongam em período de "latência" de vários meses 
até que a aldeia promotora possa providenciar comida e outros _itens necessários 
para sua conclusão (pedindo contribuições para antropólogos que lá estiveram, para 
a Funai, vendendo bens industrializados para os regionais vizinhos etc.), Além da 
comida, são necessários miçangas e cortes de pano, que são oferecidos para os 
participantes das outras aldeias. - 

Cada festa é marcada pelo nome de uma tora de corrida específica e por cantos 
específicos, o que leva à conclusão que sem um "cantador" (hapryrcatê) que domine - 
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r: 
o§ cantos, não se pode realizar determinado ritual. As aldeias que se encontram 
nesta situação, superam o problema "contratando" um cantador de fora (de outra 
aldeia Krahô ou mesmo Timbira, Canela, Krikati ou Gavião). 

As festas Timbira são relativas ao ciclo anual {festa do milho - põnhuprô, da 
batata - jàtjõpin, da tora grande ou da mudança da estação do ano - pàrti), à 
iniciação dos jovens entre 9-16 _?1105 (kêêtwaiê, ikrerékam e o pemcahààc), à 
regulamentação das relações de parentesco e interpessoais usando as relações entre 
os animais como paradigma (como a festa do peixe - tep_jarkwá , do papa-mel - 
kràkràc, das máscaras côkrithtehô), as festas relativas a assunção ou a entrega da 
dignidàde vyty a alguém ou ainda as festas e pequenas cerimônias relativas ao ciclo 
vital de um individuo (fim de resguardo do casal pelo nascimento de filhos, ritos de · 
reintrodução de alguém que ficou afastado por muito tempo do convívio na aldeia, 
por doença ou luto). Nestes dois últimos casos (vyty e ciclo vital), a responsabilidade 
pelo suprimento de comida e bens, a aldeia é, a casa de origem do homem ou 
mulher. 

r: 
r: 

r 
r: 
1,...... 

r: 

As festas marcam a solidariedade necessária ao convívio nas aldeias, e são 
momentos onde se enfatizam as regras de comportamento. Os amjkin, além ·de 
proporcionar um momento de "alegria" e descontração (pois nestes momentos, os 
jovens têm a oportunidade de conhecer mulheres de fora e os homens e mulheres 
casada, para experimentarem relações sexuais cxtramatrimoniais, porém 
perrnítidas), são f undarnentais para a atualização da estrutura sociocultural e para 
o equilíbrio das relações internas; daí porque os núcleos isolados não se constituírem 
como aldeias de fato, seus integrantes preferindo a "barriga cheia" (como dizem) 
aos compromissos sociais que as festas necessariamente obrigam. Os Krahô dizem 
que as famílias que assim agem que são "sovinas", isto é, não compartem da sua 
comida e nem das suas mulheres, guardando-os .para si. Ser "sovina", para os 
Tirnbira ( e também para muitos grupos Jê) é o pior comportamento que podem 
imaginar e a palavra para designá-lo hõõxy soa como um palavrão. 

,,-. 

r: 4.7 OS HOMENS E A CAÇA. 
r: 

r: A carne é outro item indispensável nas festas e hoje em dia, para a finalização 
dos grandes rituais, muitas aldeias recorrem à carne de gado e não de caça para esta 
finalidade. Apesar de caçadores, esta atividade já não atrai como antes as novas 
gerações, principalmente onde ela exige um esforço maior devido a escassez de 
animais de caça - como é o caso das aldeias Krahô situadas ao sul-sudoeste da área, 
próximas a ltacaiá ou dos Krikati e Apinajé. Substituem a caça pela criação de 
pequenos animais (porcos e galinhas) o que causa constantes conflitos entre as 
famílias, porque são criados soltos no terreiro da aldeia e não raro "alguém" acaba 
matando uma peça de um terceiro. Nestas aldeias, quando se pergunta porque não 
caçam mais como antes, argumentam que a caça "acabou", argumento que acaba 
sendo corroborado pelas infrutíferas caminhadas pelos cerrados, provocando o 
desânimo dos jovens. O fato é reforçado cada vez mais, pela atração das "coisas da 
cidade" sobre estes mesmos jovens. 

Nas aldeias Krahõ situadas ao longo do rio Vermelho, nordeste da área 
indígena, a oferta de caça é ainda razoável e seus habitantes praticam a caça com 
freqüência; nestas aldeias ainda é possível observar-se a prática das caçadas 
coletivas, necessárias para suprir os grandes rituais. Entre os Apínaié, as aldeias 
situadas nos limites sul/noroeste e ligadas ao PIN São José (Patizal, Cocalinho e a 
própria São José) ainda dispõem de uma oferta razoável de animais de caça, apesar 
da concorrência dos caçadores clandestinos. 

r: 
r: 
r: 

r: 

r: 
r: 

r: 
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Em geral, a caça é praticada com espingardas (tipo "por fora" em grande parte) 

e, mais raramente, com arco e flecha. Além das caçadas coletivas (hoje feita com o 
auxílio de cães e não utilizando-se o fogo, como antigamente) são feitas na estação 
seca, época ideal para realização dos grandes rituais. A técnica empregada na caçada 
individual varia com a estação do ano: no "verão" (seca), a preferência é pela 
"espera"(que tomaram emprestado dos regionais brancos); no "inverno" (chuvas), 
quando as pegadas são mais visíveis, por rasteiamento. O termo que os Tirnbira 
empregam para a atividade de caça é sinônimo de "espantar" (aiahêr). o que reforça 
a suposição de que aprenderam a caça por espera com os regionais. Daf também o 
sentido do termo que empregam para o boi ( prycahààc - "falsa caça", porque é uma 
"caça" que não se espanta e no início do contato os Timbira "caçavam" o gado do 
invasor branco). 

- - - 

Para os Tirnbira em geral, os principais animais de caça são os seguinte, por 
ordem de importância e apreciação gastronômica: veados (rnateiros, catingueiros e 
campeiros), anta, tatus (peba, china, verdadeiro e rabo-de-couro; o canastra 
desapareceu), paca, cutia, tamanduás (o mirim, pois o bandeira está cada vez mais 
raro), quatí, o macaco-capelão. quandú (porco-espinho) e preá. Os porcos (queixada 
e caitetu) praticamente desapareceram das áreas indígenas. Os Krahõ não comem os 
seguintes mamíferos: a mucura (gambá), o rnocó (cuíca), a preguiça, os mamíferos 
aquáticos (lontra e ariranha), o furão, o papa-mel e o Jobo-guará . Comem jacaré, 
arraia, poraquê (peixe-elétrico), camaleão e todas as espécies de peixe, mas não 
comem a sucuri (dos Timbira, somente os Apinaié comem a preguiça, o teiú e a 
sucuri). Comem as onças que eventualmente matam (por ter causado algum 
preiuízo: mas ela não é, a rigor, caçada; nos primórdios da colonização, criadores 
recém chegados incentivaram - em troca de cabeças de gado - os Krahô a caçarem 
onças; na década de 60, comerciantes de Jtacajá usaram alguns índios nesta prática 
para o comércio do couro). 

Como todo grupo caçador-coletor, os Timbira têm pela atividade de caça uma 
verdadeira paixão: sonha-se, muito, com caça e caçadas e relata-se com 
pormenores, no pátio à noite, as aventuras do dia de cada caçador, momento em 
que se trocam informações sobre a caça, sua argúcia, comportamentos e até mesmo 
suas características individuais. Neste sentido, todo Timbira é um etnólogo em 
constante formação. 

Os Timbira também apreciam muito o peixe, e além disso é um item 
importante como substituto da caça para. indivíduos em condição de "resguardo" 
(pessoas em estados liminares e, logo, sob restrições alimentares rígidas). É uma 
atividade menos importante que a caça; porém se a oferta de pescado fosse maior na 
área indígena, certamente cresceria sua importância dentro da dieta do grupo (aliás, 
urna das razões alegadas pelos Krahô que mudaram suas aldeias para as margens do 
rio Vermelho foi a oferta de peixe neste rio). Os Apinaié, principalmente devido a 
escassez da caça nas aldeias situadas nas proximidades do Tocantins (pois até a 
pouco era ainda compartida com os regionais que ocupavam a sua área), têm na 
pesca uma importante complementação alimentar. As aldeias situadas a nordeste 
da área pescam quase que quotidianamente. 

Além da pesca com anzol e linha, praticam as "tinguizadas", pesca coletiva 
realizadas na estação seca em pequenos ribeirões com o uso do tinguí {planta tóxica 
que diminui o nível de oxigênio da água deixando os peixes "bêbados"). Apesar de 
bastante produtiva, esta prática só pode ser feita com intervalos de 3 a 4 anos num 
mesmo ribeirão, para não comprometer a ictiofauna. Uma das grandes queixas dos 
Apinajé da aldeia São José é que o lugar preferencial em que praticavam a 
"tinguizada", o ribeirão Mumbuca, não foi incluído na área demarcada em 1985. 

- 

- 

-~ 

- 
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4.8 A RELAÇÃO COM OS RECURSOS NATURAIS: UMA REIAÇÃO 

ENTRE SUJEITOS 

r: 
Em outro plano, caçar não se reduz a "matar para comer", como em geral 

entendemos esta atividade. Para as sociedades caçadoras-coletoras, este fato bruto é 
permeado e sobredeterminado por uma outra ordem de fatos, simbólicos, que têm 
nas cosmologias indígenas sua raiz. Para a maioria dos grupos indígenas do Brasil, 
caçar significa interagir com forças simbólicas da natureza, pois toda caça possui 
uma subjetividade particular (um "espírito" que define o "caráter" de uma espécie 
animal determinada) que coloca a atividade de caça (a relação predador /presa) 
como uma relação entre sujeitos. Além disso, os itens "naturais" (sobretudo os 
animais) nunca são apreendidos na consciência indígena. como únicos ou isolados, 
mas como participes de uma cadeia de relações que envolve de uma só vez os 
humanos e não-humanos e estes entre si. 

r: 

r 
r: 
r: 
r: 

r: 
Para os Timbira em geral, as relações entre determinados animais (por 

exemplo, o predador e sua presa) serve de matriz simbólica (como metáfora) para 
ilustrar e portanto regrar as relações entre os afins ou os inimigos (do mesmo 
modo como as relações sirnbióticas de companheirismo são usadas para ilustrar as 
relações entre consangüíneos). A mitologia também enfatiza a "humanidade" dos 
animais, dado que "antes, todos os bichos falavam", como dizem; os animais são 
tidos como ex-humanos, a concepção indígena neste ponto se diferenciando 
radicalmente da cosmologia ocidental, para quem a condição "comum" entre os 
humanos e os bichos é a "animalidade" (somos animais racionais). 

Na concepção Timbira, o espírito dos humanos mortos (carõ) sofre um série de 
metamorfoses, passando a utilizar os corpos de animais e vegetais como avatar, em 
uma escala regressiva (dos mamíferos superiores aos insetos; das plantas cultivadas 
ao "pau podre", para finalmente se transf armar em pedra, deixando então de se 
comunicar com os vivos). Além de revelar a hierarquia implícita na ordem natural 
na concepção Tirnbira, estas metamorfoses indicam que, sob a pele de um ente 
natural, o carõ pode estabelecer contato com os humanos, contato sempre perigoso 
(pode trazer doença e a morte) e que dá ao sujeito contatado (se ele aceita os termos 
"oferecidos" pelo carõ) a possibilidade de vir a ser xamã (waiaka), adquirindo por 
essa via o poder de manter uma interlocução permanente com o "outro lado" e o 
poder de cura. 

Além disso, o mundo natural é povoado por "espíritos guardiães" das espécies; 
são agentes inominados (é o ijãxycatê, o "dono" do veado mateiro. por exemplo) que 
se manifestam na roupa de um espécime individual com alguma característica 
marcante (tamanho, força, esperteza etc.). Os "espíritos guardiães", se comunicam 
com os humanos nos sonhos ou nos estados liminares de um sujeito (doenças, 
resguardos), mandando mensagens sobre o estado de seu "rebanho". Por exemplo: 
um Krahô (Afonso Cuupõ) gostava muito de paca (kra) e fazia muitas "esperas" ou 
armadilhas para abatê-las; em dada ocasião, começou a sentir-se mal, ficou doente e 
logo apareceu na sua frente (sonho, delírios) o kracatê dizendo que, se ele quisesse 
se recuperar, deveria dali em diante abster-se de que matar paca ou mesmo comer 
da sua carne. Cumprindo esta determinação, sarou. Desta forma, o "espírito 
guardião" regula o estoque da espécie que protege, agindo como uma espécie de 
vetor para o manejo e controle destes estoques. 

Portanto, quando a caça desaparece, não é somente a dieta alimentar Timbira 
que perde uma fonte de proteína (que aliás pode ser suprida pelo boi, a galinha etc.) 
este desaparecimento pode pôr em risco pautas socioculturais importantes para estes 
povos, pela sua impossibilidade de atualização. 

r: 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 

r: 

r: 

r: 
r: 
r: 

r: 

r: 
r: 
r: 
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4.9 A CONSERVAÇÃO 
UTILIZI\ÇÃO 

DOS RECURSOS NATURAIS E SUA 

Do ponto de vista da conservação dos ecossistemas locais, as Terras Indígenas 
Krahô (302 mil hectares) e Apinajé (142 mil) estão, relativamente bem preservadas. 
Isto se dá porque, além da pouca pressão para sua exploração pelas atividades 
econômicas do entorno, os índios dependem bastante dos recursos florísticos (dos 
faunísticos já comentamos) disponíveis a coleta de frutas, plantas medicinais, palha 
para construção e conf ecção de utensílios domésticos (cestarias) são absolutamente 
fundamentais para os Krahô e demais povos Timbira. Como caçadores-coletores, 
conhecem a relação vital entre recursos florísticos e a fauna. Aliás, sob este aspecto, 
os Tirnbira impressionam: enquanto que a ciência ocidental identifica atualmente 06 
fisionomias de cerrados, eles identificam e classificam 17 fisionomias, considerando 
os aspectos de relevo, solo, drenagem, a fenologia e ecologia das espécies dominantes 
e "companheirismo" (fitossociologia empírica), efetuando nesta classificação uma 
verdadeira "análise dr paisagem" extremamente requintada nos seus detalhes, 
deixando pouco a Ge3~j.sr cm relação àquela praticada pela moderna ciência 
ecológica. 

Os cantos Timbira reforçam este conhecimento: pode-se dizer que o "mundo é: 
cantado" por estes povos ( e canta-se praticamente todo o tempo numa aldeia 
Tirnbira). Todas as músicas (e são dezenas de milhares) falam sobre um aspecto 
diferencial de um determinado recurso natural (da fauna, flora, da água, pedras, 
nuvens, raios, estrelas cadentes, meteoros, enfim: "o mundo"). E canta-se aquilo que 
marca e distingue, esteticamente pode-se afirmar, os fenômenos naturais, aspectos 
da flora e até determinados comportamentos da fauna. Por exemplo: não se canta 
sobre o preá (amxy) em si, mas sobre um pequeno redemoinho produzido pela sua 
pelagem e localizado em sua cabeça; ou sobre uma determinada espécie de peixe 
comedor de barro mas sobre as borbulhinhas que produz quando se alimenta etc .. 
Outro exemplo revelador: certa feita, um homem estava perguntando sobre um 
certo pássaro que estava naquele momento cantando; uma mulher de pronto 
respondeu: "este é aquele ... " e cantou a música que descrevia a espécieü 

Para um Timbira, portanto, cantar é conhecer os detalhes do ambiente. E esta 
apreensão estética do mundo natural reafirma o caráter fundamentalmente não 
utilitário destes índios com o ambiente, ao mesmo tempo em que permite a 
transmissão deste conhecimento para as gerações seguintes. ' 

Outro aspecto da relação dos Tirnbira com o ambiente diz respeito à prática 
das queimadas: na seca, os membros da metade wacmeiê (ligada ao verão e ao fogo) 
têm por hábito limpar a "chapada" com fogo. Justificam esta prática dizendo que 
isto é feito para renovar a paisagem, à espera das águas. Têm o conhecimento sobre 
o poder "renovador" que este elemento têm sobre determinadas fisionomias do 
cerrado, indo de encontro a algumas teses científicas sobre o papel positivo das 
queimadas sobre a quebra de dormência de determinadas espécies-vegetais e como 
modo de renovar e incrementar as fontes de alimentos para a fauna herbívora. Mas 
ouve-se também os velhos reclamando dos jovens pelo fogo colocado na "chapada" 
em hora e dia inapropriado, prejudicando a coleta de determinadas frutas o que leva 
a suposição que os Timbira devem praticar uma espécie de "rnanejô do fogo", onde 
seus efeitos negativos seriam minimizados. 

- 
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r - Outro aspecto negativo diz respeito às invasões regulares das áreas indígenas 
Krahõ e Apinaié por caçadores brancos. Os Krahô denunciam com freqüência estes 
fatos, chegando mesmo a apreenderem as armas quando os pegam em flagrante. 
Mas estas denúncias não conduziram nem a Funai e nem o lhama a uma ação 
punitiva mais rigorosa (talvez porque estes caçadores, como dizem os índios nas 
suas denúncias, integrem a elite política dos municípios vizinhos). Não há 
ocorrência de venda de madeira por parte dos índios, como virou moda em outras 
áreas indígenas. 

A Terra Indígena Krikati está completamente descaracterizada, em função das 
atividades exercidas pelos 539 invasores da área. Convivendo com estas "posses" 
(pequenas fazendas), os Krikati extraem sua subsistência das roças familiares feitas 
nas poucas matas de galeria ou de encosta que restaram no seu território. Poucos 
são hcie os recursos naturais de que podem dispor com exclusividade, como reza a 
Constituição Federal. Com isso, a dependência da criação de pequenos animais é cada 
vez maior, assim como do dinheiro (dos velhos aposentados, dos funcionários - dos 
índios da Funai e da venda de artesanato). 

A caça de pequenos animais e a pesca com tinguf (restrita hoje ao ribeirão 
Arraias) complementam a alimentação, Do mesmo modo que os outros Timbíra, os 
Krikati mantêm um pequeno rebanho de gado para fazer frente às necessidades 
ernergenciais de dinheiro ou carne para os grandes rituais. 

A palha para a confecção das poucas casas que ainda utilizam esse material de 
cobertura e as entrecascas e madeiras especiais para a feitura do artesanato 
comercial são encontrados ainda em poucos nichos preservadas nas imediações da 
aldeia. Os utensílios de alumínio substituem hoje, quase completamente, aqueles 
tradicionais, elaborados a partir de materiais disponíveis nos cerrados e matas da 
reserva invadida. 

( 
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4.10 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE REGIONAL E GRAU/MODO 
DE INSERÇÃO DA POPUIAÇÃO INDÍGENA NESSE AMBIENTE r> 

4.10.1 Krahô 
r: 4.10.1.1 Caracterização da Economia Regional 

r: 
r 

Os municípios onde se insere a Kraolãndia, ltacajá e Goiatins, se caracterizam 
pela estagnação de suas economias, restritos ainda às tradicionais culturas do ciclo 
anual .(mandioca, arroz, milho e feijão), à criação de gado (pode-se dizer extensiva) e 
o extrativismo vegetal (madeiras e frutas nativas). Estas atividades são as principais 
nesta região desde os primeiros tempos da colonização, em meados do século 
passado. Estas características sofreriam alguma alteração com a construção da 
Belém-Brasília, permitindo o acesso à região, não de investidores, mas de pequenos 
especuladores, vindos do sul e nordeste. A principal alteração foi a passagem da 
criação extensiva, aproveitando os pastos naturais do cerrado, para a "semi 
intensiva" de gado, sobre pastagens artificiais. Estes, contando com a ação do GETAT 
(que arredou e legalizou as terras devolutas da região no final dos anos 70) e com 
incentivos da SUDAM, passaram a comprar crescentes parcelas de terras dos 
pequenos posseiros tradicionais que, sem recursos e apoio governamental, as 
vendiam e partiam para os centros urbanos regionais, engrossando a legião de 
subempregados destes centros (por exemplo: a população de Araguaína cresceu 
250% vezes entre as décadas de 1970 e 1990, segundo dados do JBGE). Ao mesmo 
tempo os cerrados vinham abaixo, transformados em pastagens artificiais, que, a 
rigor, não melhoram cm quase nada a taxa de desfrute dos rebanhos cm relação 
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àquela auferida pela criação extensiva ( entre 1970 e 1990, as porções de cerrados 
desmatados para a colocação pastagens artificiais cresceria cerca de 18 vezes). 

Segundo dados do IBGE {1989), nos primeiros anos da década de 1980, foram 
incorporados, no médio/alto Tocantins, cerca de 18.335.000 hectares de pastagens, 
2.815.000 de lavouras anuais e 130.000 de culturas perenes. A Ferrovia Norte/Sul, 
quando implantada, incentivará a incorporação de cerca de 34 milhões de hectares a 
este estoque (VALEC, 1993). Não se tem dados semelhantes para a Hidrovia 
Araguaia/Tocantins. 

A frente de expansão mais recente e "moderna" (isto é, capitalizada) chegada a 
região o proieto PRODECER IV, com suas grandes áreas de soia. arroz irrigado, 
sorgo e fruticultura tropical, apoiado pelos japoneses da JICA - ainda está restrita 
às manchas de cerrados vermelhos existentes ao sul da área Krahô, concentradas 
sobretudo no município de Pedro Afonso, mas já a poucos quilômetros da terra 
indígena. 

4.10.1.2Grau e Modo de Inserção no Ambiente Regional 

A relação dos Krahô com a população e economia regionais data de longo 
tempo. Com os pequenos proprietários habitantes do entorno da área indígena (via 
de regra muito pobres). as relações são, em geral, amistosas e baseadas em pequenas 
trocas comerciais, porém regulares e até intensas, com visitas mútuas dos índios às 
propriedades e dos regionais às aldeias, quando levam produtos ou pequenos 
animais para venda ou troca com os índios. Com alguns destes regionais pobres, 
famílias Krahô estabelecem relações de compradio como modo de reforçar as 
relações de aiuda mútua entre elas. Outras famílias indígenas fazem "promessa" a 
santos católicos (principalmente São Pedro) e, por influência da população regional, 
no dia 29 de julho em várias aldeias se organizam "Iorrós", reforçando ainda mais a 
integração índios/pequenos produtores pobres. 

O SPI antes e a Funai hoie, em vários períodos, tentou proibir o comércio entre 
os índios e a população regional alegando que, nela, os índios são "explorados" (em 
geral a troca se dá entre os produtos industrializados dos índios -pano, roupas, 
pratos, colheres e ferramentas agrícolas - por produtos da roça ou pequenos animais 
dos regionais). De fato, observando-se este pequeno comércio, percebe-se que ele é 
muito mais vantajoso para os regionais brancos (cupen ) do que para os índios. Mas 
do ponto de vista destes, mais do que o valor em si, o que buscam é manter uma 
relação social mediada pela troca; quando indagados sobre esta suposta 
desigualdade, em geral a justificam dizendo que os 11cupen são pobres e também 
precisam" ou "que têm pena deles". Na maior parte dos casos, a troca não se 
consuma no seu ato, gerando um sistema de dívidas mútuas que acaba por 
"amarrar" e portanto consolidar a relação social dos agentes sociais envolvidos. É 
também, o modo dos Krahõ se posicionarem como agentes e "produtores" da 
relação. 

Apesar da boa vizinhança, não se verifica, nem dos índios e nem dos regionais 
vizinhos, qualquer "admiração" pelo modo de vida radicalmente opostos em muitos 
sentidos que cada um leva. Ao contrário, os preconceitos de ambos os lados são 
enormes. Parte deste preconceito, do ponto de vista dos regionais, é reforçado pela 
proteção, mesmo precária, que os índios gozam do "Governo" e, supostamente, de 
pessoas das grandes cidades, "ricas" para os padrões locais, que visitam as aldeias 
com alguma freqüência. 
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r: 

r: 

. Asvilas mais próximas (ltacajá e Goiatins) são, para os Krahô, o lugar- para o 
comércio, do tratamento médico-hospitalar de 2ª linha, dos serviços eventuais para, 
conseguir poré (dinheiro) e do comércio de mel, frutas nativas ou artesanato com 
mesma finalidade. 

r: Sede onde reside a "elite" política local, e que sentem seus interesses 
prejudicados de alguma maneira pelos índios, nestes espaços urbanos não se 
estabelecem relações sociais duradouras (de compadrio, por exemplo), a não ser 
aquelas que, originadas no "sertão", continuaram na cidade por força da migração e 
urbanização forçada do "compadre", ex-pequeno proprietário rural. t no comércio 
daquelas localidades que os velhos indígenas aposentados pelo INPS também são 
obrigados a gastar a maior parte do seu parco recurso monetário, pois os 
comerciantes retêm os "cheques" ou agora os "cartões" dos velhos para saldar os 
débitos anteriormente contraídos. 

r: 

r- 
r: 

r: 
Como se vê, os Krahô discriminam e são discriminados no e pelo ambiente 

regional .e não se percebe nenhum esforço por parte dos velhos índios em integrar os 
jovens neste ambiente, ao contrário, o incentivo é para que sigam as atividades dos 
rnenin ("índios"), já se escreveu e muito sobre o chamado "conservantismo" Timbira 
(cf Melatti, 1979 e Azanha. 1984). Mas isto não quer dizer que não incorporem 
itens ou pautas culturais dos "civilizados" (corno o cachorro, o gado, a espingarda, a 
panela. o português castiço, a escola, o forró ou mesmos urna forma de 
organização, com as "associações") julgadas porém convenientes, isto é, cornpatfveis 
com a estratégia pascaliana {"plus ça change, plus c'est la mérne chose"), 
explicitamente adotada por estes povos. Em outras palavras, os Krahô crêem 
dominar o processo de contato e de mudança que de acarreta e se vêem como 
agentes deste processo; até agora nos parece que estão sendo bem sucedidos nesta 
empreitada. 

r: 

r· 
r: 

r 
r: 

r: 4.10.1.3 Levantamento de Projetos Governamentais e ~ão-Governamentais em 
Curso na Região 

Governamentais ou com apoio dos Governos Federal e Estadual: 
r=. 

• Hidrovia !lraguaia-Tocantíns 

• Estrada de Ferro Norte-Sul 

• Asfaltamento das rodovias TO - 222 (!lraguaina - Filadélfia) e MA - 330 
(Balsas a Alto Psrnsibe) r: 

• PRODECER IV 

Não-Governamentais r: 
r: Projeto "Frutos do Cerrado", coordenado pelo CTl e executado por 

11 entidades de pequenos produtores rurais e pela Associação Indígena Vyty-Cati, 
para a coleta e processamento de frutas nativas da região (polpas congeladas), 
visando o aproveitamento não-predatório dos recursos naturais e geração de renda; 

conta com recursos do Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
-PP G7. 

r: 

r 

r 
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4.10.2 Krikati 

4.10.2.1 Caracterização da Economia Regional 
• Projetos Governamentais 

• UHE de "Serra da Mesa" 

• Hidrovie Araguaia-Tocantins 

• Estrada de Ferro Norte-Sul 

Não-Governamentais 

Projeto "Frutos do Cerrado", coordenado pelo CTI e executado por 11 entidades 
de pequenos produtores rurais e pela Associação Indígena Vyty-Cati, para a coleta e 
processamento de frutas nativas da região (polpas congeladas), visando o 
aproveitamento não-predatório dos recursos naturais e geração de renda; conta com 
recursos do Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PP G7. 

4.10.3 Apinajé 

4.10.3.1 Caracterização da Economia Regional 
A região onde se localiza a TJ Apinajé, conhecida como "Bico do Papagaio", foi 

palco de inúmeros conflitos pela posse da terra envolvendo "posseiros" e "grileiros", 
até o início dos anos 80. É uma região pobre, cujo polo dinâmico está centrado na 
criação de gado em regime semi-extensivo e que teve, no passado, no ciclo do 
babaçu, o seu período de maior dinamismo 

O ciclo do coco babaçu deixou de ser importante já na década de 1980, com o 
fechamento e sucateamento da maior usina do "Bico do Papagaio", a TOBASA de 
Tocantinópolis. A produção de carvão para o estabelecimento das pastagens e venda 
para as metalúrgicas recém instaladas no polo de Carajás levou a um falso 
dinamismo na região por um curto período com a conseqüente devastação de 
imensas parcelas dos cerrados nativos. 

4.10.3.2Grau e Modo de Inserção no Ambiente Regional 
Os Apinajé têm seu habitat situado em uma zona de transição do cerrado para 

as matas densas, rica em babaçuais. Até a década de 1930, o padrão de subsistência 
desses índios pouco diferia daquele de seus vizinhos Timbira Orientais. Algumas . 
fontes históricas (Villa Real e Castelnau) apontam porém uma diferença 
significativa: em outros tempos, os Apinaié forneciam alimentos colhidos em suas 
roças para os viajantes do Tocantins e para Boa Vista (Tocantinópolis). Nimuendajú 
(1946) sugere que esses índios seriam mais dedicados à agricultura do que a maioria 
dos grupos Timbira Orientais, apesar de dominarem um território mais abundante 
em caça. 

Com a instalação do posto do SPI entre os Apinajé em :1944, os índios 
passaram a ser estimulados pelos funcionários deste serviço a se engaiarern na coleta 
do coco babaçu. A partir dos anos 70, com a presença da Funai na área, passaram a 
ser pressionados à produzirem babaçu em escala industrial. A Funai substituiu a - 
cantina do SPI por outra gerenciada .em moldes "empresariais ", como instância 
intermediária para a comercialização do coco coletado pelos Apinaié. 
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r, 
r: Em 1976, o antropólogo Roberto da Matta anotou que os Apinajé 

consideravam a coleta de babaçu como um "mal necessário": coletar e quebrar coco 
era para eles uma atividade marcadamente negativa quanto comparada às 
atividades tradicionais de caça e agricultura. Primeiro por ser uma atividade de 
coleta e segundo por ser uma atividade orientada para a venda que não impJica nas 
mesmas obrigações sociais que a caça e a agricultura. 

Os recursos do convênio CVRD/funai vieram a consolidar esta forma de 
atuação da Funai: na aldeia Mariazinha, os índios se viram sendo obrigados a 
vender sua produção exclusivamente no posto, sem a anterior alternativa de 
procurar um comprador que remunerasse melhor o produto, tendo como 
"contrapartida" o patrocínio pela Funai de grandes roças de arroz, através de 
"projetos de desenvolvimento comunitário". Foi sendo construido um regime de 
trabalho no qual os índios dessa aldeia, ou trabalhavam na "roça do projeto" ou 
tiravam e quebravam coco para a cantina, ambos controlados integralmente pela 
Furtai. Atividades de caça e pesca só eram permitidas aos domingos, os índios não 
possuíam roças familiares e disputavam seus babaçuais com os regionais. Para 
cumprir o contrato com os compradores, nos anos 80, com TOBASA de 
Tocantinópolls e OVV\ de Imperatriz, a cantina tinha que entregar 1 O toneladas por 
semana . Para atingir a cifra estipulada nos contratos, a cantina comprava o coco 
dos regionais que residiam dentro da área indígena e que atuavam como prepostos 
da cantina, como peões. 

Já na aldeia São José, a produção para a cantina era fruto exclusivo. da 
produção indígena, sendo considerada menos "bem sucedida" pela Funai. 

Com o fim dos investimentos a fundo perdido da CVRD e sobretudo com a 
demarcação do território e, consequentemente, com a retirada dos coletores não 
índios a coleta na Mariazinha acabou definitivamente. Esta aldeia no início dos 
anos 1990 se segmentaria, dispersando a maioria das famílias para outras regiões 
da área indígena, onde voltariam a viver exclusivamente das roças de subsistência e 
da caça e coleta de frutas nativas, como as demais aldeias. 

Ao norte, na aldeia Cocalinho, a falta de assistência da Funai obrigou as 
famílias ali residentes a permitirem, entre 1990/94, a retirada de madeira de lei, 
fava danta e jaborandí por terceiros, mediante o pagamento de uma quantia que 
lhes permitisse adquirir algum bem industrializado para o PI. Depois de 1995, com 
a retirada, pela Funai, dos últimos invasores daquela parte da reserva, este tipo de 
"arrendamento" não tem mais sido feito pelos índios. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que a demarcação de parte da área 
tradicional dos Apinajé, contribuiu para diminuir a dependência econômica com a 
sociedade envolvente, possibilitando novamente a utilização quase integral deste 
território nos moldes tradicionais e o abandono da atividade extrativa do babaçu nos 
moldes anteriores. Entretanto, no caso específico dos Apinajé da aldeia São José, a 
redução drástica de seu território pela exclusão das áreas mencionadas no tópico 
"Situação Atual da Terra", atuou no sentido de impedir que esta dependência fosse 
reduzida ainda mais, uma vez que as bacias dos ribeirões Cruz, Mumbuca, 
Garneleira e Raiz são provavelmente as áreas mais piscosas e de maior concentração 
de caça de todo o seu território. 
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Os Apinaié, hoie, mantêm uma relação com o mercado regional apenas 
incipiente. Outrora, no auge do ciclo extrativista do babaçu, esta inserção foi 
bastante forte, chegando a representar, em termos de valor produzido na área 
indígena, algo em torno de US$ 30-40 mil/mês. Atualmente, a inserção dos 
Apinajé se dá basicamente através da compra de bens industrializados no mercado 
local de Tocantinópolis com o dinheiro aferido pelos velhos aposentados pelo INSS 
ou através do trabalho eventual dos jovens nas fazendas da região. 

4.10.3.JLevantamento de Projetos Governamentais e Não-Governamentais em 
Curso na Região 

Governamentais 

A Terra Indígena Apinajé sofre a interferência de 3 estradas: 

- T0-126 que liga os municípios de Tocantinópolis e ltaguatins, passando por 
Maurilãndia, seccionando no sentido norte-sul todo o território em seu lado leste; ao 
longo de seu eixo estão localizadas as aldeias do PIN Apinaié (Mariazinha. Botica, 
Riachinho e Bonito). 

- BR-230, a Transamazônica, que atravessa a área aproximadamente por 30 
Km e continua como limite da Terra Apinaié em sua parte oestc., Na faixa de 
influência desta estrada encontram-se as aldeias do PlN 5.José (Cocalinho, Patizal e 
São José). 

- T0-134, trecho município de /·~jico ao entroncamento da BR230, seguindo 
até Tocantinópolis, sendo, em um trecho, limite sul da área. Esta estrada passa a 
poucos km da aldeia 5. José. - 

As três estradas, de terra, estão cm obras com vistas a séu asfaltamento. 
Recentemente, início de junho, o lbarna interditou as obras da BR230, cm seu trecho 
Araguatins-Estreito, exigindo o licenciamento ambiental para o prosseguimento das 
obras. É. muito difícil para a Funai implementar, de forma isolada, procedimentos 
eficazes para a defesa dos territórios indígenas. 
UHE (proietadaj de "Serra Quebrada" aí ctará diretamente a terra indígena. 
Hidrovia Araguaia-Tocantins. - 
Estrada de ferro Norte -Sul. 
Projeto Ferro-Carajás. 
Não-Governamentais 
Projeto da Associação Timbira Vyty-Cati busca retomar a produção extrativista na 
área indígena. 
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