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LAUDO ANTROPOLÓGICO 

Processo nº 96.3034-0 
Autores: JOAQUIM PEREIRA DE PINHO E OUTRA 
Justiça Federal, 2ª V ara 
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 

Os quesitos apresentados pelas partes 

e suas respostas 

Da Fundação Nacional do Índio 
e da 

Procuradoria da União do Estado de Mato Grosso 

1. Se a área de terra compreendida pela Área Indígena Pimentel Barbosa 
constitui terras tradicionalmente ocupadas pelos índios Xavantes, como 
recomenda o parágrafo primeiro do artigo 231, da Constituição Federal 
vigente? 

A Terra Indígena Pimentel Barbosa constitui terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios Xavante, como. recomenda o parágrafo primeiro do 
artigo 231, da Constituição Federal: 

Art. 231 - 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. 
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1 º - 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 e sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. 

Preliminarmente pode-se classificar os Xavante como uma subdivisão 
da grande nação Akwén (Xavante e Xerente ), cujo habitat era, até o final do 
século XVII, o atual Estado de Tocantins, entre os rios Tocantins e 
Araguaia, meridianos 480 e 510, paralelos 120 e 160. 

Durante o primeiro e/ou segundo quartel do século XIX (1800 a 1825 
/ 1825 a 1850 ), forçados por vários motivos, entre eles terem sido vítimas 
de fazendeiros que tentavam escravizá-los e, de missionários católicos que 
desejavam catequizá-los, houve uma cisão no enorme grupo dos Akwén'. 
Conforme Baptista ( 1981 ), uma metade, que passou a ser conhecida como 
Xavante, ultrapassou o rio Tocantins e o Araguaia e, caminhando em 
direção à oeste, atingiu o rio da Mortes fundando, à margem direita, a aldeia 
São Domingos, em seguida fixou-se definitivamente à margem esquerda do 
mesmo rio, constituindo a aldeia Pimentel Barbosa2. Desta aldeia 
difundiram-se por terras mato-grossenses ocupando a região compreendida: 
a leste pelo baixo Rio das Mortes; ao norte pelos contrafortes da Serra do 
Roncador; a oeste pelos Rios Ronuro e Batovi, formadores do Xingu; e ao 
sul pelo médio Rio das Mortes. Essa ocupação deu-se paulatinamente, 
mediante o recuo de outras nações indígenas, que cederam seu habitat para 
os Xavante, com os quais mantiveram vizinhança territorial. 

Conforme Ravagnani: 

"O novo habitat Xavante em terras mato-grossenses 
apresentava como limite sul o rio das Mortes que os separava do 

1 "These tribes have, so far as we know, occupied their present habitat Ionger than any of the 
other indigenous peoples of Brazil (Mason 1950:288). They have lived and aparently thrived on 
the savannahs of the high Central Brazilian plateau where they have, to a remarkable extent, 
conserved their own tradítíons and way of life right down to the present day" (Maybury 
Lewis, 1965/66:263). "Certain etlmographic problems remain to be elucidated however 
before a comparative study of the Gê may properly be undertaken. Toe historical relationship 
between the Shavante and the Sherente is one of these. I have else where (Maybury-Lewis 
1965) analysed the historical sources in an attempt to discover whether these two tribes were 
ever a single people. lt is certain that they occupied either a cornmon territory or adjoining 
territories in northern Goiás during the eighteenth century and it is of crucial significance for 
Gê studies to determine why the Shavante moved to their present location in Mato Grosso 
and, if possíble, when" (Maybury-Lewis, 1965/66:264). 
2 Atualmente a aldeia Pimentel Barbosa, localiza-se próximo ao Posto Indígena Pimentel 
Barbosa, em local afastado do rio das Mortes. 
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território Bororo, de quem eram inimigos ferrenhos, a leste o rio 
Araguaia apartava-os do mundo civilizado e mais a nordeste dos 
índios Karajá, outra tribo inimiga; ao norte limitava-se com o rio 
Tapirapé, habitado pelos índios homônimos, único grupo com os 
quais os Xavante parecem não ter tido conflitos e a oeste a serra 
do Roncador isolava-os dos habitantes da região dos formadores 
do Xingu (Vários autores localizam os limites do território 
Xavante nesta área: Baldus (1948:157; 1938:238); Ariaga 
(1943:107); Malcher (1964); Aureli (1966:102); Cunha (1969:26); 
Giaccaria & Heide (1972: 36); Fonseca (s.d. 24-25); Aureli (s.d. 
91); Bandeira Anhanguera (1938:191-2); Silva (1935 (b):223)" 
(Ravagnani 1991: 73 e 124). 

Quanto ao século XX, as notícias a respeito dos Xavante referem-se 
a ataques a seringueiros, a missionários e a outros grupos indígenas que 
adentravam seu território, situado na Serra do Roncador, entre os rios 
Coluene, afluente do rio Xingu e Rio das Mortes, afluente do Araguaia, na 
zona norte-oriental do Planalto do Brasil Central (Cf. Giaccaria, 1972:36). 

Em 1922, os Xavante ocupavam as duas margens do Rio das Mortes, 
sendo registrados vários ataques a seringueiros e missionários que tentavam 
pacificá-los. Como marco desta ocasião temos a morte de dois padres 
salesianos que, ao subirem o Rio das Mortes, para contatar os Xavante, 
foram mortos pelos mesmos em 1934 (Cf Giaccaria, 1972 :28). 

Assim como ocorreu com os missionários, sete anos após, em 1941, 
foi morto o inspetor do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) Pimentel 
Barbosa, enviado à área com objetivos de contatá-los. Os Xavante 
exterminaram "junto à aldeia mesmo, a expedição do doutor Pimentel 
Barbosa: seis mortos e um só sobrevivente, que conseguiu salvar-se 
fugindo" (Giaccaria, 1972:28). 

Em 1944, a pacificação dos Xavante foi confiada a Francisco 
Meireles. Após um ano de trabalho de atração, já no início de 1946, o 
sertanista contata pela primeira vez os Xavante, em Mato Grosso3. 

Uma vez contactados os Xavante, suas terras passam gradativa e 
rapidamente a outras mãos, ocupadas agora pela nova frente de expansão da 
sociedade nacional. 

Para corroborar as referências quanto ao território ocupado pelos 
Xavante 

3 Cf. Ravagnani, no século XIX houve uma primeira pacificação dos Xavante, em Tocantins. 
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"na última década, uma importante frente de expansão de 
fazendas de gado formou-se nos municípios de Barra do Garças 
e Luciara, no Mato Grosso. Durante quase um século, essa 
imensa região, entre os rios Araguaia e Xingu, estava fechada à 
colonização brasileira devido aos ataques dos índios Xavante de 
língua Jê. Em 1946, o Serviço de Proteção aos Índios pacificou 
os Xavante, e uma corrente constante de colonos começou a se 
deslocar para a área ... " (Davis, 1978: 143). 

Essas terras ocupadas pelos Xavante, nas quais desenvolveram uma 
tradicionalidade de exploração, adaptando sua vida a esse meio ambiente. 
Eles sofreram novamente a invasão de seu território por parte da sociedade 
nacional, vendo reduzida, muito rapidamente, a dimensão do território 
acessível. 

A forma como se relacionam com o meio ambiente é exposta na 
resposta ao quesito nº 5 da FUNAI, lembrando que não pretende ser nenhum 
ensaio exaustivo, mas apenas trazer elementos suficientes para a elucidação 
da presente questão. 

Em suma, a área de terra compreendida pela Terra Indígena Pimentel 
Barbosa constitui terras tradicionalmente ocupadas pelos índios Xavantes, 
como recomenda o parágrafo primeiro do artigo 231, da Constituição 
Federal vigente. 

2. Em caso afirmativo, de quando a data de ocupação da referida área 
pelos índios que ali viveram e ainda vivem? 

Essas terras vem se~indo de habitat tradicional" do povo Xavante 
desde meados do século XIX, quando os Xavante, tendo saído do atual 
Estado de Tocantins, ao recuarem ante as pressões impostas pelas frentes de 
expansão da sociedade nacional, buscam terras, na direção ocidental, onde 
possam viver em relativa paz, não sem conflitos com outras nações, cujas 
terras adentraram. 

"A Área Indígena Pimentel Barbosa constitui terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios Xavante pelo menos 

4 "Ocupadas tradicionalmente não significa ocupação imemorial". Segundo um ilustre autor: 
"O tradicionalmente refere-se( ... ) ao modo tradicional de os índios ocuparem e utilizarem as 
terras e ao modo tradicional de produção, enfim, ao modo tradicional de como eles se 
relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis, outras menos estáveis, e as que 
tem espaços mais amplos em que se deslocam etc. Daí dizer-se que tudo se realize segundo 
seus usos, costumes e tradições" (Gonçalves, 1994:83). 
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.. 
desde o século XIX, quando então cisões internas dividiram os 
grupos Akwê Xavante, que migraram em diferentes direções" 
(Valadão, 1994:06). 

A mesma antropóloga acrescenta: 

"A história da ocupação territorial dos Xavante não foge à regra 
da história dos demais grupos indígenas localizados em território 
brasileiro. Desde os primórdios ·da colonização portuguesa: todos 
foram sendo sistematicamente 'empurrados' pelo avanço das 
diferentes frentes de exploração econômica" (Valadão, 1994:s/p). 

A penetração dos Xavante em terras do atual Estado de Mato Grosso, 
teve precedentes, que são revelados pela tradição oral dos Xavante colhida 
por Giaccaria e Heide, e por documentação analisada por Serpa, apoiando 
se nos autores acima e em Ravagnani. 

Segundo relato colhido por Giaccaria e Heide (1972), velhos Xavante 
resumem sua trajetória dos últimos séculos: 

"Antigamente os Xavante habitavam em U'rere e os brancos 
vieram morar entre os Xavante e no início pareciam bons. 
Davam-lhes presentes. Depois os brancos falaram entre si: - 
Maltratemos os Xavante, e roubemos as suas mulheres. E os 
Xavante perceberam que o brancos queriam fazer-lhes mal e 
disseram: - façamos também ríós mal a eles; matemos os seus 
porcos. Os dois chefes Xavante contaram aos brancos que os 
Xavante matavam os porcos e assim os brancos atacaram e 
prenderam os Xavante. Assim os Xavante foram expulsos de 
U'rere. Então os Xavante disseram: - Matemos os dois chefes, 
que estão sempre conosco e não nos defendem. O grupo fica 
aqui em casa, enquanto nós vamos esconder-nos na mata onde 
passam os dois chefes. 

"Quando os dois chefes passaram lá foram presos e mortos e, 
junto com eles, também os seus amigos e uma mulher que 
queria defendê-los. Depois os Xavante foram mais para frente 
construíram outro acampamento. Um outro grupo de brancos 
seguiu-os. Os Xavante estavam cobrindo as choças com palha 
seca e os brancos alcançaram-nos onde estavam. E os brancos, 
disparando, mataram muitos Xavante. O grupo Xavante que 
vivia com os brancos, ajudava a matar e quase todos foram 
massacrados. Dois Xavante homens escaparam, enquanto as 
mulheres foram levadas pelos brancos. Esses dois homens foram 
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para outros lugares e encontraram outras tribos, até 
encontrarem os Xavante" (Giaccaria, 1972:13). 

Serpa analisa a história de contato dos Xavante, anterior a sua 
penetração em território mato-grossense: 

"Um grupo5 mais 'ortodoxo' teria se desligado de outros que 
acatavam o contato e se dirigido à região do rio das Mortes6, que 
atravessou. Este grupo teria se chocado então com os Karajá. 
Em 1844, é noticiada a presença de Xavante na Ilha do Bananal. 
O líder desse grupo era Butsé, de acordo com as narrativas orais 
dos Xavante, registradas (por) Giaccaria E. Heide ( 1972). 
Segundo essas narrativas os Xavante, haviam fundado uma 
aldeia às. margens do rio Araguaia, afastando-se dos brancos 
que, voltando a importuná-los, resolveram atravessar o rio e 
fundar uma nova aldeia próxima ao rio Cristalino. Passado 
algum tempo, descobriram um acampamento de brancos que 
teria vindo ao encontro deles com a finalidade de atacá-los. 
Aproveitando as noites chuvosas da estação, resolveram fugir e 
atingiram o das Mortes, onde uma parcela do grupo atravessou o 
rio e a outra, com medo do botas permaneceu ao longo do rio 
(Cf. Giaccaria, B. e Heide, A., 1972:23)" (Serpa, 1990: 117). 

E continua, pouco adiante, 
"os conflitos com Bororo e Karajá explicam-se pela intrusão dos 
Xavante recém-chegados, que disputam território controlado por 
estes povos, territórios ainda não ocupados por brancos (gn)" 
(Serpa, 1990:119). 

5 Grupo Akwén é formado pelos Xavante e Xerente. 
6 "O relatório, do Presidente da Província de Goiás, Antônio Augusto Pereira da Cunha à 
Assembléia Legislativa da mesma Província (Doe. do Arquivo Público Nacional: 1856) diz 
que: 'que da parte de Frei Sisgimundo de Taggia, que recebera ordem para caiequisar Xavante bravios 
do rio das Mortes foi um emissário a uma aldeia daqueles aborígenes, nada conseguindo de um velho 
índio com quem se entendeu e que lhe disse: 'os cristãos são muito maus' - quando eles (os índios) 
estavam no Carreião sofreram judiações com palmatórias, tronco, corrente, chicote, colar etc. ( ... ) 
Alterou-se um pouco o nome deles, que agora são conhecidos como Xavante. Teem-se como homens 
corajosos, até mesmo ferozes, e são o terror de seus vizinhos, os Carajás do Araguaia." 
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O mesmo autor apresenta uma série de conclusões a respeito de sua 
história de contato com a sociedade nacional", 

"a) a acidentada história dos povos Akwe (Xavante e 
Xerente), tem sido marcada por faccionismos internos e 
intervenções externas (epidemias, assassinatos, invasões, etc.), 
determinando movimentos migratórios na ocupação do território. 
Todavia, estes deslocamentos se deram, enfim, sempre no 
interior do território de ocupação indígena mais abrangente; 

b) os Xavante têm sido sistematicamente expulsos de seus 
territórios desde o século XVIII, pelo menos; 

e) a chegada dos Xavante no Mato Grosso foi motivada por 
uma busca de isolamento dada a ocupação pelos colonizadores 
do território localizado em Tocantins; 

d) a ocupação compreendida pela região dos rios das 
Mortes, Culuene, Couto Magalhães e Batovi pelos Xavante, pré 
existiu à colonização dos "civilizados"; (gn) 

e) a área a que se refere o presente processo era habitada 
por vários grupos Xavante, fato típico da própria organização 
sócio-política da sociedade Xavante caracterizada pelo 
faccionismo; 

f) o padrão semi-nômade de exploração do meio ambiente, 
característico da sociedade Xa~ante tradicional deve ser visto 
não só por uma razão prática, econômica, mas também 
articulado ao modo pelo qual se organizam as relações sociais e 
políticas desta sociedade. 

g) a mobilidade típica da sociedade Xavante tradicional 
caracteriza o seu padrão de ocupação territorial, portanto, a 
"perambulação" não é mera "andança", e o território de 
ocupação Xavante ultrapassa muito além do local onde se 
assenta a aldeia base, compreendendo também as áreas dos 
acampamentos, os caminhos de deslocamentos, os nichos de 
exploração e as áreas necessárias para a própria preservação 
dos recursos ambientais; 

i) em termos cronológicos é impossível uma precisão 
absoluta dos movimentos. desses vários sub-grupos Xavante 

7 Conforme informação obtida em campo (mai/98) os Xavante estão oferecendo eventos em 
cidades como São Paulo, dentro do programa de comemoração dos 50 anos de contato. Isso 
lembra a versão mais recente da história do contato, que desconsidera as múltiplas peripécias 
pelas quais os Xavante passaram ao se deslocarem da bacia do rio Tocantins, para a do rio das 
Mortes. 
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dentro de seu território tradicional, uma vez que há ausência de 
registros escritos contemporâneos aos fatos" (Serpa, 1990: 103- 
104). 

Dentro da consideração de que se trata sempre da relação entre a 
sociedade nacional e a sociedade Xavante, o empreendimento pacificador, 
seja ele levado a consecução por missionários, agentes de governo ou 
outros, sempre carrega a intenção de incorporar novos espaços, como 
analisa Ravagnani, citado por Serpa. 

"Esta busca de contatos pacíficos com os índios visava, 
segundo Ravagnani (1977: 66-75), à liberação de terras para a 
lavoura e a pecuária e, acima de tudo, à liberação dos rios 
Tocantins e Araguaia à navegação. A esperança da economia 
regional, em declínio, assentava-se na possibilidade de comércio 
entre o norte (Pará e Maranhão) e o sul do país através dos rios. 
A sedenterização dos índios faria dos aldeamentos pousadas 
bem supridas para os navegantes que faziam o comércio e 
forneceriam mão-de-obra (remeiros e batedores) aos viajantes. E, 
após essas considerações, afirma que 'Os Xavante entraram para 
o convívio pacífico com o mundo dos brancos no momento em 
que estes estão com sua economia em pleno declínio, o que 
explica sua curta permanência nos aldeamentos' (Ravagnani, 
1977: 72)" (Serpa, 1990:114). 
"Segundo Ravagnani ( 1977) a primeira fase da história Xavante 

(1770-1790) 'se caracterizou pela redução de tribos 
numericamente grandes e estereotipadas como altamente 
'ferozes', por suntuosos aldeamentos, tanto em extensão de área 
construída quanto pelo tipo de construção... Mas expansão e a 
manutenção desses aldeamentos implicavam em grandes gastos 
para os cofres reais'. Os aldeamento construídos na segunda 
fase ( 1 790 atê o final do século XIX) 'se caracterizaram pelas 
construções simples, localização em pontos estratégicos para a 
navegação do Tocantins e Araguaia ou como pontos avançados 
no sertão para garantir a tranqüilidade dos povoados' [op. cit.: 
79). Segundo Lopes da Silva (s/d), nessa época os aldeamentos 
transformaram-se em centros de colonização, muitos não índios 
passando a residir ali e expulsando gradativamente os índios 
(apud Moreira Neto, C., 1971 e Ribeiro, D., 1977: 65). Afirma a 
mesma autora que a situação de abandono em que se 
encontravam os aldeamentos no início do século XIX pode ser 
atestado pelas impressões de Cunha Mattos, que visita o 
Carretão em 1823: 'os índios que aqui habitam montam a 200, 
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em lugar de 5.000 que já estiveram neste lugar. Tem um capitão 
mór indígena e quase todos os seus súditos pertencem à nação 
Xavante e mui poucos caiapós ... Estes índios são pacíficos, 
falam mal o português, são batizados, preguiçosos, embriagados 
e por hora inúteis a todo mundo'(apud Souza, L., 1953: 10)" 
(Serpa, 1990: 115-6). 
"Entretanto, segundo Ravagnani (1977), alguns grupos Xavante 

mantiveram-se arredios e a eles os remanescentes dos 
aldeamentos, especialmente os do Carretão, foram juntar-se, a 
partir de 1830-1840, fugindo assim dos maus tratos, trabalhos 
forçados, epidemias e o completo abandono por parte das 
autoridades. Em 1842, os Xavante atacavam o norte da 
Província e os ataques continuaram até o final do século XIX (cf., 
op., cit.,: 80)'' (Serpa, 1990: 115). 
"Segundo Lopes da Silva (s/ d) a 'pacificação1 dos Xavante não 

aconteceu num uruco fato, pois outros grupos Xavante 
ocuparam desde a década de 30, outras regiões do Mato Grosso. 
Estes grupos excluídos dos relatos 'oficiais' da pacificação 
ocupavam a região do rio Paranatinga, Batovi, Couto Magalhães 
e Culuene, e aceitaram o contato com os Brancos nas situações 
que apresentaremos a seguir'' (Serpa, 1990:126). 
"Segundo o depoimento de Odenir Pinto de Oliveira, coletado 

pela autora, os Xavante da região do rio Batovi afirmaram que, 
quando da travessia do Araguaia, o grupo original de Xavante 
(na opinião de Ravagnani, um aglomerado de pequenas facções 
unidas momentaneamente para aumentarem suas 
possibilidades de conquista do novo território) subdividiu-se: 
'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 Couto Magalhães e Culuene 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', atual P.I. Bakairi" (Serpa, 1990: 126). 
"Segundo a versão dos Xavante, diz Odenir, essa subdivisão 

deveu-se a ataque de 'civilizados' de Barra do Garças e à 
contaminação dos Xavante por meio de roupas e brindes 
lançados de avião em suas aldeias na região que denominam 
Parabubure (rios Culuene e Couto Magalhães). Diante disso, os 
índios se reuniram e decidiram se subdividir para, as diversas 
frentes, entrar em contato pacífico com os brancos, buscando 
'aprender os costumes, a língua e, principalmente conhecer os 
medicamentos que os brancos usavam para aquele tipo e doença 
para o qual eles não tinham defesa'. Foram esses os grupos que 

9 
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chegaram a Sangradouro, Meruri e Simões Lopes, já na década 
de 50. Assim, conclui a autora que, a 'pacificação dos Xavante 
deu-se, portanto, em três momentos distintos, em três locais 
diferentes e através de três agências de contato diversos: 1 º) em 
1946-4 7, na região do rio das Mortes, por frente de atração do 
SPI especialmente constituída para esse fim, chefiada por 
Francisco Meireles; 2°) em 1953-57, na região do rio 
Paranatinga, em áreas sob jurisdição do Posto Sirriões Lopes, sob 
administração de Vanide Oliveira; 3º) em 1955-56, dois outros 
grupos se estabelecem junto aos Salesianos, nas Colônias de 
Sangradouro e Meruri, onde viviam grupos Borôro" (Serpa, 
1990:126-7). 

Retomando a questão da entrada histórica dos Xavante em terras de 
Mato Grosso habitadas por outros índios, a maior parte dos autores situam a 
data dessa entrada em meados do século XIX. No entanto, segundo alguns 
há 

" ... a( ... ) notícia de Xavante em Mato Grosso já em 1800 (gn), 
ou seja, doze anos após a submissão do primeiro grupo aldeado 
no Carretão, (o que) antecipa as datas da imigração sugeridas 
em várias hipóteses. De acordo com Maybury-Lewis ( 1965:335) 
teria se dado na década de 1840, para Darcy Ribeiro, a partir de 
1859 (Ribeiro, 1970:65), para Giaccaria e Heide ( 1972 :23) por 
volta de 1860-708, pela nossa, a partir de 1820. É verdade que já 
existiam em 1800 as condições que os levaram posteriormente a 
imigrar para o Rio das Mortes: contato permanente na aldeia do 
Carretão e esporádico com as frentes de expansão. Mas muitos 
documentos registram sua estada em vários locais da Província 
até bem mais tarde. Por isso supomos que se trate de um caso 
isolado, de apenas um grupo que para lá se dirigiu, antecipando 

s Segundo Lopes da Silva (s/ d apud Valadão 1994): 
"Calcula-se que a penetração dos Xavante em território rnatogrossense tenha ocorrido 
por volta de 1870. Atravessando o Araguaia, o grupo liderado por Butsé concentra-se na 
aldeia de WEDE U, onde sofrem epidemias em conseqüência das quais todos os velhos 
vêm a falecer. Os Xavante deixam, então, essa aldeia e se mudam para a de ITSOREPRE, 
onde vivem cerca de trinta anos. As duas aldeias localizam-se na região do rio das 
Mortes. Ao fim desses trinta anos, por motivos políticos, há uma cisão e parte do grupo 
funda nova aldeia ETE RAU RAWAWE, mais a noroeste, provavelmente na região do rio 
Sete de Setembro. Parte desse grupo logo volta ao rio das Mortes e se junta aos 
companheiros de ITSOREPRE. Entre as duas aldeias há enfrentamentos. Os moradores 
do Sete de Setembro deslocam-se para o sul e passam a morar na região conhecida como 
Lagoa, às margens do rio Couto Magalhães. É ali que fundam a aldeia de 
WABDIZEREWAPRE. Enquanto isso, nova cisão ocorre em ITSOREPRE." 
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um processo que se desencadearia duas décadas mais tarde" 
(Ravagnani, 1991:72). 

No entanto, outros autores registram uma data mais recente para a 
travessia dos Xavante para o interior das terras de Mato Grosso, onde, após 
um período de relativa paz, voltam a ser molestados por expedições, sejam 
guerreiras, sejam pacificadoras, todas com a intenção de· incorporar essas 
terras à economia da sociedade nacional. 

Segundo Lopes da Silva (s/d apud Valadão 1994): 

"Calcula-se que a penetração dos Xavante em território 
matogrossense tenha ocorrido por volta de 1870. Atravessando o 
Araguaia, o grupo liderado por Butsé concentra-se na aldeia de 
WEDE U, onde sofrem epidemias em conseqüência das quais 
todos os velhos vêm a falecer. Os Xavante deixam, então, essa 
aldeia e se mudam para a de ITSOREPRE, onde vivem cerca de 
trinta anos. As duas aldeias localizam-se na região do rio das 
Mortes. Ao fim desses trinta anos, por motivos políticos, há uma 
cisão e parte do grupo funda nova aldeia ETE RAU RA WA WE, 
mais a noroeste, provavelmente na região do rio Sete de 
Setembro. Parte desse grupo logo volta ao rio das Mortes e se 
junta aos companheiros de ITSOREPRE. Entre as duas aldeias 
há enfrentamentos. Os moradores do Sete de Setembro 
deslocam-se para o sul e passam a morar na região conhecida 
como Lagoa, às margens do rio Couto Magalhães. É ali que 
fundam a aldeia de WABDIZEREWAPRE. Enquanto isso, nova 
cisão ocorre ITSOREPRE" (1987: 13). 
"Na região em do rio das Mortes conseguiram o isolamento 

que procuravam, ocupam uma 'terra de ninguém' e durante 
os últimos trinta anos do século XIX parecem não ter sido 
molestados (gn) (Maybury-Lewis, 1967:2). Em território 
matogrossense, defendem seu território de colonizadores e 
intrusos: promovem constantes ataques aos pioneiros e às 
expedições de exploração que penetram seu território. Em 1854, 
por exemplo, Frei S. Taggia comanda uma expedição para 
'chamá-los à civilização (Ravagnani, 1977: 127)" (Lopes da Silva, 
1987:13). 

Em Ravagnani (1977) apud Lopes da Silva (1987) encontramos 
observações que se referem à ocupação das terras pelos Xavante. 
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"É o caso também, da expedição chefiada pelo tenente-coronel 
Antonio Tupi Caldas, composta por onze praças e dois civis que 
chegam ao rio das Mortes, em 1887, para explorar a região e são 
atados pelo Xavante. Houve uma vítima de morte e os índios 
foram espantados a tiros (Ehrenreich apud Souza, L., 1953:17). 
Havia, também nesse periodo, conflitos entre os Xavante e povos 
vizinhos (Ehrenreich apud Maybury-Lewis, D., 1967:2). Os 
conflitos com Bororo e Karajá explicam-se pela intrusão dos 
Xavante recém-chegados, que disputam territórios até então 
controlados apenas pelos outros dois povos indígenas. Tratava 
se, portanto de disputas entre índios, em território ainda não 
habitado por brancos. em 1906, os constantes ataques dos 
Xavante aos Bororo fizeram com que estes se estabelecessem na 
Colônia de Meruri, junto aos Salesianos (Souza, L., 1953: 18), no 
rio das Garças. Diz Baldus que, 'de medo de todos os seus 
vizinhos (brancos, a oeste, leste e sul e Kayamo - termo pelo qual 
os Bororo designam os Xavante - ao norte), os Bororo vieram, há 
mais de trinta anos, às missões salesianas'(l 937: 113). Na 
verdade, não era por medo que os Bororo recuavam. 
Enfraquecidos pelas incursões freqüentes de bandeirantes e 
mineiros cuiabanos que fundaram em seu território numerosos 
arraiais e pela utilização de seus guerreiros na guerra contra os 
Kayapó meridionais, sob o comando de Antonio Pires de 
Campos, os Bororo não tiveram como enfrentar os Xavante na 
defesa de seu território (Ravagnani, O., 1977: 123; apud Lopes da 
Silva, 1987: 13). 

Em 1946, a expedição chefiada pelo sertanista Francisco Meirelles 
estabeleceu contato pacífico com os Xavante da região. O encontro 
começou bem, mas acabou mal. 

"Ao esgotarem-se os presentes, os Xavante começaram a fechar o 
cerco e, Meireles percebendo suas intenções, orientou seus 
auxiliares para que montassem rapidamente. Galoparam sob 
uma chuva de flechas, sem maiores conseqüências. Em 194 7 
novo contato amistoso foi mantido mas durante todo esse tempo, 
moradores da região ou de suas fronteiras foram atacados pelos 
Xavante. Em 1949 os Xavante já visitavam o Posto Pimentel 
Barbosa mas continuavam os ataques a São Félix e arredores. 
Algum tempo depois, os Xavante visitavam as casas dos 
moradores sertanejos, pegavam o que queriam e deixavam, em 
troca, arcos e flechas. para Sylvio da Fonseca (apud Ravagnani, 
O., 1977: 185) os Xavante, nesta altura, já não tinham muitas 
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alternativas: 'cabia-lhes ou realizar uma política de aproximação 
com seus vizinhos transigindo com a civilização, ou se submeter 
à guerra em todos os 'fronts'. Só assim pode se entender a 
atitude complacente assumida pelos Xavante para com 
Francisco Meireles e seus homens, bem diversa daquela que 
tiveram com Pimentel Barbosa'. Em 1953, afinal, 'os Xavante 
concordaram em mudar sua aldeia para um local tão próximo a 
São Domingos que se podia ir a pé' (Maybury-Lewís, D., 1967:5)" 
(Silva, 1987: 14-15). 
"Geralmente a pacificação dos Xavante é narrada como fato 

único, acontecido de uma só vez. Na verdade, outras regiões do 
Mato Grosso estavam, desde a década de 30, povoados pelos 
Xavante" (Silva, 1987: 15). 

Segundo os dados supra-citados, pode-se verificar que, os Xavante 
localizados atualmente no rio das Mortes lá se encontravam desde antes 
de 1856 ou, segundo alguns, desde 1800. 

Desde essa época, os Xavante consolidaram a tradicionalidade de 
ocupação dessas terras em Mato Grosso, que parcialmente foram 
reconhecidas como as Terras Indígenas de Pimentel Barbosa, Areões, 
Parabubure9, Sangradouro e São Marcos. 

Na história da ocupação pelas frentes de expansão da sociedade 
nacional das terras Xavante, conttapõe-se, historicamente, o direito 
originário dos índios às suas terras e o direito de conquista a partir da guerra 
/ catequese. Os dois direitos apoiam-se em lógicas divergentes. Não se trata 
de retirar os descendentes dos conquistadores alienígenas, nem é possível 
ressuscitar os povos nativos que foram extintos. Mas, há a possibilidade de 
reconhecer o direito que os índios tem às suas terras, isto é, à sua maneira 
de ser humano. Para isso, a sociedade nacional é convidada a despojar-se de 
suas formas etnocêntricas e permitir que os povos indígenas apresentem 
suas alternativas para a humanidade, admitindo-se que, no mínimo, os índios 
em geral, e os Xavante em particular, tem um legado de conhecimentos 
importantes a oferecer. 

Segundo depoimentos dos Xavante, atualmente não tem invasor'" 
dentro da Terra Indígena Pimentel Barbosa, exceto a penetração 

9 Os diversos grupos ocupantes dessa Terra, Indígena não manifestam consenso quanto a essa 
denominação tornada oficial, a partir da vontade de um dos lideres. Além do mais, está 
andamento um estudo de identificação dessa Terra Indígena, objetivando a correção dos 
limites, ao longo de todo o seu perímetro, em atenção às diversas facções aí existentes. 
10 Na década de 70, por ocasião da demarcação da Reserva Indígena Pimentel Barbosa, os 
fazendeiros saíram da Área, expulsos pelos Xavante. Isso explica os vestígios de antigas 
fazendas encontrados dentro dos limites da Reserva. Os Xavante acrescentam que a Reserva 
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esporádica de algum pescador que incursiona pelo Rio das Mortes a procura 
de lagos piscosos. Eles procuram coibir essa invasão. A Terra Indígena 
Pimentel Barbosa é mantida sob controle dos Xavante através da periódica 
análise aerofoto gramétrica. 

De acordo com os autores supra citados, a região compreendida 
entre os rios das Mortes e Ronuro é o "habitat" dos Xavante, desde o 
início (pelo menos desde meados) do século XIX. 

ainda está "aberta", isto é, há uma área de terras deles que está fora dos limites da Reserva 
demarcada. Já foram em Brasília para ver a questão da retificação. 
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3. Se as terras "sub-judice" está localizada dentro desse habitat 
indígena? 

As terras "sub-judice" encontram-se localizadas, segundo mapa que 
consta no processo às folhas 1 O 1 e 107, dentro dos limites da Área Indígena 
Pimentel Barbosa, com excessão de uma porção reduzida que se situa a 
oeste dos limites da referida Área. 

Vale lembrar, que a Terra Indígena Pimentel Barbosa, que se encontra 
demarcada, não inclue a totalidade do seu habitat tradicional. 

4. Queiram os Srs. Peritos, informar, qual a importância das terras "sub- 
judice" para a sobrevivência fisica e cultural dos índios. 

Essa terra "sub-judice" corresponde a uma área de variadas 
importâncias para a sobrevivência fisica e cultural dos índios Xavante. 

Ressalta-se a necessidade de sua preservação, considerando-se que 
nela operam-se nascentes e passam córregos que adentram a Área Indígena 
Pimentel Barbosa, de capital importância para a sobrevivência fisica e 
cultural dos Xavante, especialmente para os habitantes da aldeia Água 
Branca e Tanguro. Essa afirmação apoia-se em dados obtidos in loco, e 
respalda-se em estudos realizados pelos autores abaixo mencionados. 

A ocupação do território não é feita aleatoriamente, mas, segundo 
Valadão (1994): 

"cada aldeia Xavante mantém direitos de propriedade coletiva 
sobre uma certa área e sobre seus produtos mas não reconhece 
fronteiras específicas entre o seu próprio território e o de outros 
grupos. No passado a composição demográfica de cada aldeia 
não era constante, já que não era determinada por descendência 
ou por algum outro princípio equivalente. Os Xavante sentiam-se 
livres para vagar fora de "seu próprio" território se estavam 
preparados para se arriscar, havendo a possibilidade de choque 
com outros grupos Xavante que podiam ressentir-se da intrusão. 
Assim também, cada indivíduo tinha liberdade para transferir 
sua lealdade de uma comunidade para a outra" (1994:s/p). 
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Para complementar essa forma de ocupação territorial, é importante 
recordar Maybury-Lewis (1984) que escreve: 

"Os Xavante não constituem uma unidade política. Suas 
comunidades são autônomas e raramente estão separadas por 
uma distância menor que a equivalente a um dia de viagem. 
Uma vez que os Xavante calculam o tempo de viagem de acordo 
com a distância que pode ser percorrida a pé, isto significa que 
as suas comunidades estão geralmente separadas por 50 
quilômetros, pelo menos. De fato, a maioria delas está ainda 
mais distante ( ... )" (1984: 50). 

A distância tradicional entre as aldeias está sendo alterado em função 
da nova situação de relação com a sociedade nacional, como ocorre 
exemplarmente na Terra Indígena de Parabubure, enquanto na Terra 
Indígena Pimentel Barbosa há indícios de um processo inicial, com a 
formação da "Aldeia Nova" em 1996. 

A atual distância 11 entre as aldeias é aproximadamente a seguinte: 

Água Branca - Pimentel Barbosa 80Km 

Água Branca - Apoê 70Km 

Apoê - Pimentel Barbosa 71 Km 

Tanguro - Pimentel Barbosa 60Km 

Aldeia Nova Pimentel Barbosa 17Km 

O dados acima, correspondem à observação do antropólogo 
Maybury-Lewis. A distância tradicional entre aldeias, conforme esclarece o 
cacique Damião, permite que em suas expedições de caça, distanciem-se até 
acima de 20 Km da aldeia, numa jornada, e dificilmente se encontrem com 
outros caçadores Xavante, que provenham de outras aldeias. 

Em Maybury-Lewis (1984) encontramos o registro de que 
"até recentemente os Xavante eram: semi-nômades. A 
comunidade estava 'localizada', portanto, no lugar em que 
grandes casas cobertas com folhas de palmeiras eram 
construídas. Em sua forma, assemelhavam-se a grandes 
colmeias e eram feitas para durar alguns anos" (1984:50). 

11 Informação de Francisco Magalhães, técnico indigenista da ADR - Nova Xavantina. 
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Atualmente, nem todas as casas correspondem à arquitetura descrita 
acima. Encontram-se casas com paredes perpendiculares, (não 
arredondadas desde a base, como sugere a comparação com colmeia), 
fechadas com palha de palmeira (buriti ou babaçu), ou barreadas. 

A população, dividida segundo as aldeias, da Terra Indígena Pimentel 
Barbosa é a seguinte: 

Aldeias População/80 População / 95 

350 

389 

214 

057 

População / 9812 

Pimentel Barbosa 

Água Branca 

Apoê 

Tanguro 

Aldeia Nova 

TOTAL 26613 1010 

380 

470 

270 

090 

060 

1270 

Os Xavante estão se adaptando a uma economia diferente, como 
forma de acomodação à nova realidade, a partir da pacificação, o que se 
pode inferir a partir do estudo de Maybury-Lewis (1984) que escreve: 

"Todas as expedições de caça -e coleta que caracterizavam os 
períodos de vida nômade tinham ali (na aldeia) seu ponto de 
partida e de chegada mas seus habitantes passavam a maior 
parte do ano em regiões mais ou menos distantes. Nos últimos 
períodos de nomadismo, durante as viagens, construíam abrigos 
muito menores que eram ocupados uma única noite, às vezes 
uma semana ou duas, mas nunca mais do que isso" (1984:50). 

E continua o mesmo autor (1984): 

"Esse padrão seminômade de exploração da área circundante foi 
consideravelmente alterado ultimamente, desde 1960, 
aproximadamente. Em 1958 não parecia haver nenhum grupo 
que o tivesse abandonado, embora houvesse indicações de que 
um ou outro grupo estivesse começando a fazê-lo. Em 1962 
havia evidências de que certos grupos estavam começando a 
abandonar este modo de vida, embora os Xavante o negassem 

12 Informação de Francisco Magalhães, técnico indigenista da ADR - Nova Xavantina. 
13 Lopes da Silva, 1986:50. 
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terminantemente. Dois anos mais tarde, alguns já admitiam que 
não faziam muitos planos para sair em expedição de caça e 
coleta" (1984:50). 

No entanto, a necessidade de adaptação a uma nova economia, se 
insere num contexto mais amplo, conforme observa Lopes da Silva (1990): 

"Redução dos limites do território controlado pelos índios, perda 
de áreas ricas em produtos de coleta; escassez da caça pela 
proximidade de fazendas e vilas; desequilíbrio demográfico 
(redução drástica da população que nos anos iniciais do contato, 
podendo ou não haver recuperação posterior) devido a doenças e 
eventualmente a conflitos na disputa pela terra; necessidade de 
bens manufaturados e experiências com a venda da força de 
trabalho parecem ser compulsões que necessária e 
inexoravelmente se impõem às populações indígenas em contato 
com a sociedade nacional" (1990: 11). 

E continua: 

"Os Xavante não escaparam à regra. No seu caso específico, a 
primeira grande alteração afetou o padrão semi-nômade de 
exploração do meio ambiente. O processo de abandono das 
expedições coletivas de caça e coleta (dzõmon) está hoje quase 
completo. Elas sobrevivem, com freqüência bem menor do que à 
época do contato, apenas em Pimentel Barbosa e Areões. Esto 
significa diminuição da freqüência de atividades econômicas 
coletivas e traz, como alternativa para a sobrevivência, um 
aumento da importância da agricultura como fonte de alimentos. 
Ênfase na agricultura significa, além da sedentarização, ênfase 
em atividades econômicas individuais (as roças Xavante 
pertencem às famílias nucleares). Uma das conseqüências da 
dedicação de um número maior de horas de trabalho para a 
subsistência é a diminuição das oportunidades para as 
atividades comunitárias (sociais, rituais)" (Lopes da Silva, 
1990:11-12). 

Assim, a agricultura dos Xavante é desenvolvida em roças familiares 
ou comunitárias. As comunitárias podem ser as de "toco" (técnica da 
coivara), ou mecanizada. Esta última é sinônimo de plantio de arroz, que 
conta com a assistência da FUNAI (remanescente do período auge do 
"Projeto Xavante", quando se canalizaram recursos significativos para 
transformar a economia de exploradores seminômades em economia de 



Processo n. 96.3034-0 - Justiça Federal de Cuiabá - 2a. Vara 
Laudo Antropológico do Dr. Eugênio Gervásio Wenzel (mai/98) 

19 

agricultura 'monocultural' mecanizada). Em suas roças de toco, tanto as 
familiares quanto as comunitárias, eles plantam produtos como milho, 
abóbora, mandioca (transformada em farinha seca - ralada-, ou de puba - 
cascalho), alguma bananeira (ainda incipiente), batata, inhame, feijãozinho; 
cultivam árvores frutíferas como a mangueira e goiabeira, e outras como o 
urucu e algodão. 

Se incrementaram a produção agrícola a partir da situação de contato, 
mantêm a forma de exploração tradicional. Assim, mediante a coleta obtêm: 
batata do mato, pequi, urucum, mangava (mangaba), bacaba, buriti ( desses 
dois extraem a polpa das frutas para fazer um suco); o olho da palmeira de 
buriti é matéria prima para confecção da bolsa e da esteira para dormir; 
coletam ainda o algodão; a folha do babaçu, do buriti ou então o sapé é 
utilizado na cobertura de suas casas; do coqueiro tucum obtêm a madeira 
para confecção de seus arcos, enquanto o taquari é necessário para suas 
flechas. Na coleta buscam mel de diversas espécies de abelhas, formigas 
vermelhas e gafanhotos (cf. Valadão e dados obtidos in loco). 

A par da coleta, exploram o meio-ambiente pela atividade de caça. 
Biencaram os seguintes animais de caça: anta, veado, tamanduá-bandeira, 
porco-queixada, caitetu, tatu, cervo, mutum, jaburu, siriema, pato, marreco, 
enfim, tudo o que encontram; mas em termos, pois o macaco, por exemplo, 
é poupado. Com a abertura das fazendas diminuiu sensivelmente a caça; e, 
somando-se a isso, às vezes encontram até anta, além de outros animais, 
morta na estrada. Na pesca, utilizam variadas técnicas, como arco-flecha, 
anzol, rede, tarrafa, espinhei, timbó ( esta técnica apenas aplicada no 
apresamento de peixes em lago). 

Apesar das mudanças, nas 

"aldeias Xavante de hoje, a paixão pela caça permanece. O 
território é ainda percorrido pelos caçadores Xavante e pelas 
mulheres que saem coletando cocos, frutas, alimentos. O que 
quase já não é mais possível fazer é ausentar-se da aldeia e da 
roça. O território perde, portanto, aquele caráter de área de 
domínio e exploração de um grupo Xavante que o percorria 
sistematicamente e passa a ser o pedaço de terra cujo domínio é 
preciso assegurar para a garantia da sobrevivência de todo um 
povo. Os limites de seu território passam a ser a divisa entre 
dois mundos, entre os quais a realidade de uma relação 
simétrica parece estar ainda distante" (Lopes da Silva, 1983:52). 

As queixas registradas em outro processo (5045-8), referente a um 
documento dirigido pelos moradores de Serra Dourada ( em 10.12.88) 
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solicitando "medidas enérgicas" contra os Xavante, que estariam invadindo 
suas residências para saqueá-las, que estariam furtando galinhas, 
"dissimulando apanhar mangas", ... confirma que os Xavante continuam a 
ocupação de suas terras tradicionais (incluindo a área "sub-judice"). 

Que os Srs. Peritos formulem outras considerações que tiverem por 
pertinentes. 

Considera-se a relação entre a sociedade nacional e a sociedade 
indígena, de modo geral, e a sociedade Xavante, de modo particular. A 
questão representada pela área "sub-judice" refere-se a uma questão entre as 
duas sociedades. Analisar essa questão como se fosse algo a ser acertado 
entre os Autores e os Xavante de Pimentel Barbosa, seria desvirtuar o 
sentido da questão. 
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Dos Autores 

1-) Além do fato histórico que se sabe, qual seja, de que a Reserva Indígena 
Pimentel Barbosa é habitat tradicional dos Xavante que são uma subdivisão 
da grande nação Akwén (Xavante e Xerente ), que durante o segundo quartel 
do século XIX (1825-1850), forçados por motivos outros veio a sofrer uma 
divisão, e dessa divisão uma metade, que passou a ser conhecida como 
Xavante, ultrapassando o rio Tocantins e o Araguaia e, caminhando em 
direção à oeste, atingiram o rio das Mortes, fundando, à margem direita, a 
aldeia São Domingos, fixando-se em seguida devidamente à margem 
esquerda do mesmo rio constituindo ainda a aldeia Pimentel Barbosa, 
Pergunta-se: 
a) O imóvel de propriedade dos expropriantes, objeto do presente 
pedido, antes da ampliação da Reserva Indígena Pimentel Barbosa, que 
ocorreu por força do Decreto Federal 85.687 de 02 de fevereiro de 1981, era 
efetivamente ocupado pelos índios Xavantes? 

Segundo o Art. 231 da Constituição Federal, levando em 
consideração os dados apresentados nas respostas aos quesitos anteriores, a 
área "sub-judice" é efetivamente ocupada pelos índios Xavante, desde antes 
da "ampliação" da Reserva Indígena Pimentel Barbosa. 

O termo efetivamente refere-se aos critérios definidos pelo Art. 231 
da Constituição Federal. Mesmo que os Xavante não tenham erigido ali sua 
aldeia, mesmo que não tenham aberto suas roças nesse local, nem é 
necessário que ali tenham caçado, ou realizado alguma forma de coleta, essa 
terra era efetivamente ocupada enquanto área de nascentes e percurso de 
diversos córregos, que abastecem os locais mais freqüentemente utilizados 
de forma direta, nas variadas formas de exploração, próprias da economia 
Xavante. 

No entanto, segundo depoimentos dos Xavante, evidenciou-se que 
eles ocuparam e ocupam essa área mediante a prática de caça e coleta, 
segundo seus usos e costumes, desde o século XIX. 

Quanto à definição, expedição de decretos e demarcação da Reserva 
Indígena Pimentel Barbosa, há estudo realizado pela historiadora Marta 
Maria Lopes, sintetizado no laudo de Valadão (1994), [mencionado também 
por Serpa, 1990] do qual transcrevemos algumas partes, importantes para 
esclarecimento do atual processo. 
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"A reserva para os Xavante de Pimentel Barbosa, assim como 
Areões e Couto Magalhães, foi decretada e modificada em 1969 
pelos decretos 65.212 (12.09.69) e 65.405 (13.10.69). Os 
Xavante permaneceram em São Domingos até o ano de 1970, 
quando foram transferidos para o atual local, às margens do rio 
das Mortes. 

"Os decretos de 1969 foram substituídos pela Portaria 11.104 de 
1972, pelo decreto 75.426 de 1975, pelo decreto 83.262 de 1969 
foram modificados sob alegação de inviabilidade, pois estabelecia 
limites que englobavam povoados e fazendas já estabelecidas. 

"Iniciou-se então, em 1973, processo demarcatório tumultuado e 
fraudulento. No limite sul da Reserva, foram trocados os nomes 
do córrego Água Suja para Água Amarela. No limite oeste foram 
feitos dois diferentes piques demarcatórios entre 1973 e 1974. 
Ambos os limites estavam ocupados por fazendas, cuja maioria 
obteve seus títulos de propriedades a partir de Certidões 
Negativas fornecidas pela FUNAI justamente entre os anos de 
1973 e 1975. O arquivo do posto da FUNAI foi queimado pelo 
funcionário responsável, Sr. Jamiro Arantes, sob argumentos 
que os arquivos não tinham mais utilidade pois eram do tempo 
do SPI ou do Gal. Bandeira. 

"A reserva foi demarcada em 197 4 com base em mapa 
desenhado pela Cartografia da FUNAI. O mapa não encontrava 
nem os cursos corretos dos rios, nem da rodovia BR 158. 

"Em dezembro de 1978 os Xavante atacaram a fazenda Real, 
Caçula, Canoa e Acerere. Queimaram casas, destruíram 
plantações. Em vista do conflito, no dia 12 de março de 1979, o 
presidente Geisel assinou o decreto 83.262 que devolvia aos 
Xavante o direito a antiga reserva. 

"Em 1979, sob pressão dos índios, verificou-se que os limites 
físicos não correspondiam aos limites decretados, representando 
uma perda de 35% do território. As perdas eram também 
qualitativas pois as melhores terras, áreas cultiváveis de mata, 
localizavam-se nas diferenças entre os dois rios do limite sul e 
na diferença entre os dois piques demarcatórios do limite oeste. 

"José Valdênio Viriato, ex-servidor da FUNAI, foi apontado como 
o principal responsável pelas fraudes, pois havia servido de 
intermediário na aquisição de terras nas áreas conflitantes, era 
possuidor de fazenda entre a reserva e a BR 158, dentro dos 
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limites da área indígena, e foi, enquanto servidor da FUNAI, 
responsável pelo fornecimento das certidões negativas. 

"A alteração feita na reserva atingiria principalmente a UTA 
Agropecuária SA e outros fazendeiros que impetraram Mandado 
de Segurança contra o Presidente da República em junho de 
1979. Alegavam que desde os decretos de 1969, a União 
percebera que a reserva possuía limites inviáveis e o decreto 
83.282 de 1979, era além de tudo inconstitucional. 

"Foi realizada Sindicância na Fundação Nacional do Índio e 
Inquérito no âmbito do Ministério do Interior para apurar a 
responsabilidade dos funcionários federais envolvidos. Dadas as 
dificuldades do problema, o Ministério do Interior solicitou à 
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional que 
colaborasse na avaliação dos fatos. As provas foram 
consideradas insuficientes apesar de comprovada a troca dos 
topônimos (nomes do rios) e a incompatibilidade dos mapas com 
a realidade geográfica. Ficou também demonstrado que o limite 
oeste havia sido construído artificialmente de modo a fechar o 
polígono descrito. 

"A criação da reserva de Parabubure e os acertos na reserva de 
Pimentel Barbosa, gerou, em 1980, a aliança de fazendeiros de 
Barra do Garças com o prefeito daquela cidade Vilmar Peres de 
Faria e com o deputado estadual Roberto Evaristo Cruz, que 
iniciaram campanha em todos os veículos de comunicação 
matogrossense contra as demarcações. Este acordo foi selado na 
Câmara Municipal de Barra do Garças em março de 1980. O 
prefeito solicitou que o governador de Mato Grosso tomasse 
providências em relação ao que consideravam 'desmandos da 
FUNAI' que por sua vez enviou memorial ao Presidente da 
República. Os fazendeiros só se tranqüilizaram quando a FUNAI 
enviou ao Coronel Anael Lemos, em meados de 1980, para avisá 
los de que o Senado votaria uma legislação indenizatório aos 
fazendeiros (Marta Lopes, 1980). 

"Como conseqüência, os Xavante de Pimentel Barbosa 
conseguiram renegociar acertos nos limites que redundaram em 
pequenos ganhos para a comunidade em relação às propostas de 
1973 e 1975 (início das demarcações). A atual reserva foi 
finalmente homologada pelo decreto 93.147 de 20.08.86. 

"O histórico de formação de reserva ( ... ) permite observar que a 
demarcação foi obtida em meio a conflitos e pressões de toda 
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ordem, redundando em perdas territoriais indígenas em relação 
às primeiras propostas datadas em 1969" (1994:12-14). 

Dentro da perspectiva de ocupação efetiva no período mencionado, há 
que retomar a importância da água na vida dos índios Xavante, e vida no 
sentido Xavante, entendido sob a perspectiva, não simplesmente biológica, 
mas cultural. 

A importância das nascentes e dos cursos de água na Área Indígena 
Pimentel Barbosa, ou as que nela penetram, pode ser percebida 
considerando-se o lugar da água na vida dos Xavante, como já foi 
analisado por Giaccaria (1978), no seu artigo: "Significado da água na 
cultura Xavante". 

Para o Xavante a água, não é apenas um elemento essencial à 
sobrevivência; possui também valor simbólico. Em todas as cerimônias de 
iniciação, 

"o banho ocupa uma parte importante como rito que às vezes se 
vai repetindo durante meses. É o caso da iniciação à puberdade 
e da perfuração das orelhas: estando todos pintados, logo no 
começo da festa, os Wapté se dirigem para o rio, passando por 
fora da aldeia, segundo as instruções dos padrinhos" (Giaccaria, 
1978:104). 

Os rios são povoados de espíritos, para os Xavante, foram eles que 
lhes deram várias qualidades de alimento e curaram diversas de suas 
doenças (Cf. id. ibid.). 

"A "água viva" dos grandes rios, assim como a "água morta" 
dos grandes lagos, é povoada por espíritos. Nos rios habitam os 
espíritos bons, os õtedewa, e nos lagos os maus, denominados 
Uutedewa" (id., 1978:96). 

"Assim que nasce, o Xavante recebe o seu primeiro banho: 
imediatamente depois de cortado o cordão umbilical, o recém 
nascido é levado ao centro da casa e recebe abundante ducha de 
água fria, obtida no rio. Perguntado ao velho Jerônimo se a 
finalidade do banho era a de limpar a criança, recebeu-se a 
surpreendente resposta de que servia para fazê-la crescer forte e 
bela" (id., 1978:97) 

"O Xavante vai ao rio várias vezes por dia para tomar banho. 
Fica agachado na água rasa e, com as mãos, molha a cabeça e 
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as cestas. Só depois deste rito, é que mergulha, nada e se lava" 
(id., 1978:97) 

"Além do banho simples, há outros, que são partes essenciais 
de determinadas cerimônias, com finalidades diversas. Entre 
eles, o 'Banho do Noivado', que tem por finalidade específica 
tornar as crianças fortes e bonitas, colocar as bases do noivado e 
unir mais intimamente as famílias dos futuros esposos" 
(Giaccaria, 1978:97-98). 

Durante a caçada de vários meses, que é parte dessa cerimônia, 

" ... o banho do noivado continua, mas só pela manhã, porque de 
tarde se faz a distribuição da carne (o que leva muito tempo). 
São sempre os anciãos que dirigem a cerimônia do banho, e 
somente fazem exceção quando as mães que conduzem as filhas 
ao rio se queixam do cansaço das pernas" (Giaccaria, 1978: 103). 

"Em todas as iniciações, o banho ocupa uma parte importante 
como rito que às vezes se vai repetindo durante meses. É o caso 
da iniciação à puberdade e da perfuração das orelhas: estando 
todos pintados, logo no começo da festa, os wapté se dirigem 
para o rio, passando por fora da aldeia, segundo as instruções 
dos padrinhos. Os mais velhos mergulham primeiro, depois 
varios outros grupos etários, em ordem decrescente de 
ancianidade, até chegar a vez dos wpaté. A partir deste momento 
eles não poderão acender fogo, nem forrar o solo com folhas para 
sentar-se" (id., 1978: 104) 

"Na água, os wapté imergem as mãos unidas em forma de 
concha e, acompanhando com os pés o movimento 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. Ao acaso, um velho da aldeia 
vai até o rio para chamá-los e juntos retornam às casas 
paternas. As irmãzinhas pintam o corpo do wapté com listas 
pretas de carvão; em seguida, ele se deita na cama de seu pai. 
Mas na calada da noite, deve levantar-se e ir dormir ao relento 
numa esteira estendida perto da casa, sobre um estrado de 
folhas" (id., 1978: 104). 

"O banho ritual, com as cerimônias conexas, se estende por um 
mês ou mais. Segue-se a perfuração dos lóbulos das orelhas com 
um estilete de osso de onça e depois os banhos continuam por 
mais alguns dias. Segundo os Xavante, é um meio para 
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anestesiar os lóbulos e também para tomar o corpo forte e belo" 
(Giaccaria, 1978:104-105). 

O mesmo autor escreve a respeito da importância da água e a prática 
de banho em cerimônias como a da "Iniciação nos segredos da tribo", 
"Iniciação dos Dzutsiwa (chefes da festa da onça) e dos Wa'rã (panteras 
negras)", e sobre efeitos diversos obtidos mediante banhos, a saber: para 
impedir fecundação; para fazer chover; para curar de doenças; para 
eliminar o cansaço, este tido como uma espécie de doença. Em oposição, há 
também o "senhor da seca". 

A contaminação das águas por agrotóxicos, ou sua turvação pela 
erosão suprimiriam a vitalidade da água dos mananciais. A nível simbólico 
"água viva" transformada em algo que interfere no mundo dos espíritos. 

Em suma, para o Xavante, segundo Giaccaria (1978), 

"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 por quê dos vários tipos de banhos, obtivemos como 
resposta: : ~J hoy petre da" ( ~iho = pele humana, isto é, todo o corpo, a pessoa; 
y = eufônico; da = sufixo que transforma o substantivo em verbo e indica 
finalidade; para; petre da - arrumar, reparar, tornar belo, forte, são). Isto é, a 
água serve para tornar o homem forte, belo e sadio"(l 978: 107). 

O ser "belo, forte e são" representa a idealização de "ser humano", 
segundo a perspectiva Xavante. Ele se realiza como humano na medida em 
pode praticar esses rituais que permitam a ele ser "belo, forte e são". 

"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" (id.,1978:107). 

Além de utilizarem a água do córrego para matar sua sede, abastecer 
a cozinha, tomar os banhos diários, a água é pressuposto necessário para se 
praticar a pesca, no que, segundo Giaccaria (1978), os Xavante 

"são muito hábeis em flechar os peixes na água e não dispõem 
de flechas pontiagudas que atravessam as escamas dos peixes 
ao invés de simplesmente ricochetear" (1978:97). 

Além da importância simbólica da água, pode-se recordar a 
importância fisica, no que tange à sobrevivência dos Xavantes. Para 
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aprofundar melhor a compreensão da importância da conservação da 
qualidade sadia das águas, buscamos algumas reflexões em Morán 
(1990:23). A Amazônia e as populações nativas que durante séculos 
conviveram nela encontram-se hoje ameaçadas. Possuidora da maior 
diversidade biológica do planeta e habitada por diversos grupos étnicos 
autóctones, entre eles os Xavante, a região experimenta, nas últimas 
décadas, particularmente a partir de 1960, níveis de desmatamento que 
ameaçam a sobrevivência dos povos autóctones e o patrimônio biológico 
contido na floresta. As mudanças que tal desmatamento poderá trazer no 
ciclo hidrológico e no clima influirá também em áreas do sul e do centro 
oeste do Brasil que produzem alimentos para as grandes populações do país. 
A perda da diversidade biológica constitui o efetivo empobrecimento de 
brasileiros que estão nascendo. 

Os Xavante se incluem na 

"heterogeneidade das populações que têm habitado (e habitam) a 
Amazônia, o que reflete a diversidade do ambiente. Essas 
sociedades são produto do contato interétnico, de processos 
históricos particulares, da ação das missões religiosas e da 
natureza da intervenção do Estado. Além disso, elas refletem as 
diferenças do ambiente fisico do qual obtêm sustento fisico e 
espiritual, de diferenças em estruturas demográficas, do impacto 
das epidemias e da área disponível hoje para manter um certo 
grau de autonomia (Oliveira 1988:66)" (Morán, 1990:24). 

"Uma compreensão das relações entre o homem e o meio 
ambiente amazônico deve incluir no mínimo uma avaliação de 
como tal adaptação, ou mal-adaptação, ocorre. Na análise desse 
processo, precisamos incluir fatores que atuem a longo prazo 
assim como respostas a curto prazo. Como o processo adaptativo 
nunca é perfeito, temos que investigar os fatores que exercem 
pressão sobre o homem e que o condicionam a responder ou não 
às pressões existentes" (Morán, 1990:26). 

"As relações homem/ambiente foram sempre imperfeitas. A 
interação entre Homo sapieris e o meio ambiente fisico se 
caracteriza por uma mistura de uso e conservação. Cada 
sociedade inventa critérios únicos que consagram a maneira pela 
qual os recursos devem ser utilizados. O homem, da mesma 
forma que tantas outras espécies, geralmente se reproduz e 
cresce até os limites que o ambiente permite. Às vezes, responde 
antecipadamente aos limites ambientais corrigindo seu 
comportamento reprodutivo e seu uso dos recursos ambientais. 
Fome, competição com outras espécies ou sociedades, doenças e 
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outras forças ambientais limitam o tamanho e a condição fisica 
de qualquer população" (Morán, 1990:27). 

"Os mitos de cada sociedade consagram as relações homem / 
ambiente, em alguns casos identificando nossa origem a partir 
de outras espécies, criando, em outros casos, antagonismos ou 
regulamentando o uso de algumas espécies. Dessa maneira, 
alguns consideram que a ideologia judeu-cristã, baseada no livro 
do Gênese, onde 'Deus deu ao homem o comando sobre a 
natureza', está por trás do comportamento utilitário das 
sociedades desta tradição cultural e religiosa. Em contraposição, 
sociedades nas quais os mitos indicam que nossa alma pode 
algum dia habitar no corpo de um animal (hindu), ou que liga 
nossa origem a espécies do mato (muito encontrado em muitas 
sociedades da Amazônia), mostram maior cuidado no uso da 
natureza. Somos produtos de nossa história cultural e política" 
(Morán, 1990:28). 

" a economia capitalista se expandiu por grande parte do 
planeta e é responsável por grande parte do crescimento 
populacional e pelos altos níveis de consumo de milhões de 
pessoas. Não obstante, é também responsável por muitos dos 
problemas que hoje enfrenta a humanidade: poluição, destruição 
ambiental, doenças crônicas como a hipertensão e o câncer, 
desnutrição e exterminação de grupos étnicos" (Morán, 1990:29). 

E outros problemas assinalados em "O mal estar da civilização", 
escrito por Sigmund Freud. Hoje observamos a contaminação de doenças 
incuráveis, que escapam a qualquer controle, comprometendo o futuro da 
humanidade. Há uma série de doenças decorrentes das formas de interação, 
que resultam em ansiedades, stress, depressão. Sem contar a fome de 
milhões em um país que conta com uma produção agrícola em condições de 
alimentar a todos, além dos animais que cria. 

Retomando a questão do ecossistema, entende-se este como as 
espécies que vivem num ambiente fisico abiótico e as relações funcionais e 
estruturais que existem entre elas. Em outras palavras, o ecossistema é o 
contexto geral onde ocorre a adaptação humana (Morán, 1982b ). Como as 
populações humanas se espalham pelo mundo inteiro, tal contexto é muito 
variável. Uma população humana, num ecossistema específico, apresenta 
respostas que refletem pressões ambientais passadas, presentes, incluindo 
expectativas para o futuro. Quanto maior for o tempo durante o qual uma 
população habita um ambiente estável, maior será o grau da adaptação 
dessa população às várias pressões ambientais (cf Morán, 1990:31). 
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"Todo sistema adaptativo caracteriza-se por seu caráter 
conservador, e as sociedades humanas não são exceções" 
(Morán, 1990:31) 

Há também limites de adaptação. O homem pode suportar diversas 
formas de poluição, mas significam graves conseqüências para sua saúde 
tisica, emocional. A contaminação dos mananciais não se resolve com uma 
adaptação. 

"A situação nutricional pode tomar vários rumos, dependendo 
do grau de deslocamento e transformação que o sistema de 
subsistência experimenta. Sinais de desnutrição aumentam com 
a intensificação do contato ínterétnico." (Morán, 1990:33). A 
introdução de produtos industrializados, acentuada com um 
aumento de contato, via missões, posto de FUNAI, vilas 
próximas à Reserva, em termos nutricionais, raramente é 
positiva. Em geral, os produtos predominantes são o açúcar 
refinado, o sal de mesa e bebidas alcoólicas destiladas, 
associados a desordens crônicas e metabólicas como o bócio 
(Vieira Filho 1981), a diabete (Vieira Filho 1977) e doenças 
cardíacas antes inexistentes (Fleming-Morán e Coimbra 1989). 
Some-se a isso a adoção de indumentária alienígena que exige 
adaptação nos cuidados higiênicos e introduz novos valores 
simbólicos, o que pode ser considerado em relação a todos os 
elementos advindos com a situação de contato. 

É observando a história cultural que se pode encontrar a explicação 
das relações entre o homem e a natureza. Assim, o ambiente pode ser 
entendido adequadamente, a partir da maneira pela qual é reconhecido pela 
população (Cf. Morán, 1990:59). 

Conforme os dados etnográficos apresentados por Giaccaria (1978), 
determinados rituais Xavante apresentam adaptação específica -ao meio 
ambiente, particularmente na relação com a água. 

"Cada sociedade tem uma relação com o meio ambiente através 
das diferentes práticas religiosas que cada uma possui. ... Cada 
sociedade têm uma relação com o meio ambiente em função de 
uma ideologia particular, existente dentro de uma cultura que 
socializa seus membros" (Morán, 1990:67). 

"O método etnoecológico considera que o conhecimento do 
homem sobre o ambiente tem um efeito sobre os seus atos. O 
entendimento das estruturas cognitivas de uma população é de 
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grande valor para uma compreensão etnográfica e ecológica" 
(Morán, 1990:71}. 

Para o Xavante poder sobreviver físico e culturalmente, necessita, 
entre outras coisas, de água limpa. 

A área "sub-judice" inclue-se no conjunto de terras tradicionalmente e 
efetivamente ocupadas pelos Xavante desde meados do século XIX, 
segundo reza o artigo 231 da Constituição Federal, sem solução de 
continuidade. 
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