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1 - DADOS GERAIS
O presente relatório refere-se aos estudos de identificação das terras
reivindicadas pelas comunidades Xavante, da região do Rio Paraíso, terras estas situadas em
região contígua às que hoje constituem a T.I. Parabubure. Foram designadas na Portaria NO
092/PRES, de 11.03.96, como Terra lndlgena Paralso1 mas são conhecidas tradicionalmente
pelos xavante como UBAWAWE (Ponte Grande). Este nome faz referência a existência, em
tempos remotos, de uma grande árvore derrubada sobre o Rio Paraíso, que era utlllzada na
sua travessia durante os frequentes deslocamentos que faziam pela região. Este nome,
passou a identificar os próprios moradores dali, especialmente uma facção dissidente da
antiga Aldeia OniOdO, os quais hoje habitam as Aldeias de Novo Paraíso, Aldeinha e Agua
Limpa. Os índios pretendem mantê-lo vivo, desejando nomear assim as terras ora
identificadas. Por motivos conjunturais, especialmente devido a ocorrência de conflitos
recentes e a existência de uma proposta de doação de uma parte destas terras pelo Governo
do Estado do Mato Grosso;foi determinada a sua identificação isolada. Porém, no decorrer
dos trabalhos, howe uma reação negativa das outras facções existentes na T.I. Parabubure,
que há muitos anos também vêm reivindicando a revisão de limites em outras regiões de seu
interesse. Ocorre que, tradicionalmente, cada grupo ou aldeia efetivamente ocupa um
território, mais ou menos delimitado, que considera como seu. Embora se considere a
existência de um território comum, pertencente aos Xavante como um todo";' as reivindicações
costumam ser encaminhadas de forma isolada, não respondendo um grupo pelos interesses
dos outros. Sendo legítimas as outras reivindicações existentes e convergindo todas no
mesmo sentido, a revisão dos limites da T.I. Parabubure:' acertadamente foram editadas
novas Portarias e passaram os presentes trabalhos de identificação a constituir uma das
etapas dos trabalhos de revisão dos limites da T.I. Parabubure, que há muito era pretendida.
O G.T. foi constituído através da Portaria Nº 092/PRES, de 11.03.96,
publicada no DOU, Pág. 1840, edicão de 14.03.96. Substituída pela Portaria Nº 107/PRES,
de 26.03.96, publicada no DOU, Pág. 2246, em 29.03.96,a qual incluiu as terras denominadas
Aldeia Chão Preto. Posteriormente, foi editada a Portaria Nº 255/Pres, de 24.04.96,
detenninando os estudos de revisão de toda a T.I. Parabubure, revogada, porém, antes de
sua publicac;ão. A Portaria Nº 343/PRES, de 21.05.96, detennina a realização dos estudos de
revisão dos limites da T.I. Parabubure em etapas subsequentes, considerando como Etapa 1,
os trabalhos em desenvoMmento, detenninados pela Portaria Nº 107/PRES, de 26.03.96. A
Portaria Nº 344/PRES, de 21.05.96, altera a Portaria Nº 107, Incluindo o municlpio de Novo
São Joaquim e retificando a composição da equipe./Por fim a Portaria Nº ..../PRES, de
............ , prorroga os prazos para a realização dos trabalhos de campo.
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o grupo técnico foi composto por:
-

JORGE LUIZ DE PAULA, antropólogo, coordenador;
FRANCISCO DOS SANTOS MAGALHÃES, técnico indigenista;
GILMAR CAMPOS SOEIRO, técnico em agrimensura;
ALIBERTO JANUARIO DE FRANCA, aUXiliar administrativo;
JOVAN BENEDITO DA SILVA, técnico em agropecuária, representante do Instituto de
Terras do Estado do Mato Grosso - INTERMAT.
Conforme os dados colhidos, a ocupação efetiva dos lndios atinge uma
área de
ha, com
km de perímetro, localizada no Municipio de Novo São
Joaquim - MT, à M.E. do Rio Kuluene, confrontando-se com o Rio Paraíso, limite da T.I.
Parabubure e com o Córrego São José, até a sua confluência com o Córrego Parangola, de
onde, por uma linha seca, atinge o marco demarcatório da T.I. Parabubure, situado na
cabeceira do córrego
.
O acesso a estas terras é feito através de via rodoviária, pelo interior da
T.I. Parabubure, em estradas precárias, até a Aldeia Novo Paraisa. Dai, faz-se necessário
atr~vessar por água o Ri~ Paraisa;_devido a inexistência de ponte. A travessia é 's~teov!~ YO?,J"Jtr
pengoso trecho encachoe,rado do no e só é passivei na estação seca. No total,l)(a'.f~ a Aldeia
Agua Limpa atinge-se a distância de 220 km. Outra alternativa de acesso faz-se pelo
Município de Novo São Joaquim, através de estradas no interior de fazendas. utiliza-se de
uma via que dava acesso a uma balsa, que fazia a travessia do Rio Kuluene, afundada por
posseiros em conflitos de terra. O Oltimo trecho desta Via de acesso, já na região próxima às
aldeias, deixou de ser transitado há muitos anos, vindo a ser utilizado recentemente apenas
por equipes da FUNAI, encontrando-se em estado precário. Por via aérea, pode-se atingir a
Aldeia Aldeona, situada a 8 km de Novo Paraíso. Por via fluvial, o Rio Kuluene pode também
ser navegado, por pequenas embarcações, em razoável extensão, porém este é de difícil
acesso.
o grupo xavante, o qual se autodenomina Awe, é o ocupante da região,
pertencendo a sua llngua ao tronco Jê, famflia Akwe, Ungua Xavante (Awe).
Na área identificada existe atualmente apenas uma aldeia, Agua Limpa, a
qual está situada a poucos quiilõmetros do Córrego Agua Limpa (Õ'prabá'õ'á), o qual lhe
empresta o nome. Porém, a terra é reivindicada, e necessária, a toda a população da T.I.
Parabubure, sendo considerada como um acréscimo desta, no contexto de revisão geral de
seus limites. Por este motivo, no que se refere aos dados históricos da ocupação, migrações,
dados demográficos e culturais, toma-se impossível isolar esta porção de terras do geral.
Assim, sempre nos referiremos aqui aos dados gerais da T.I. Parabubure, destacando,
quando possfvel, as particularidades com relação aos grupos mais diretamente ligados às
terras em estudo.
É conhecido na etnografia como uma caracterfstlca dos grupos Jê,
especialmente dos xavante, o facciosismo; característica esta marcante quanto à distribuição
espacial da população. Na atual situação, marcada pela influência do órgão indigenista,
podemos observar claramente o agrupamento de determinadas facções, em tomo dos Postos
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lndlgenas da FUNAI. Estes foram, na maioria das vezes, criados justamente para satisfazer
os interesses destas facções. Dominados pelos grupos de liderança de cada facção, os
PIN's têm seus chefes nomeados por indicação destes . Segundo este critério, poderiam ser
identificados na T. I. Parabubure, seis grupos diferentes, correspondentes espacialmente às
jurisdições dos respectivos PIN's, assim distribu(dos:
• PIN PARABUBU: - Aldeias Parabubu, Palmeiras, São Jorge, Santa Luzia, Santo do Céu,
São João Batista, Pedra Preta, Santo André;
• PIN XAVANTE: - Aldeias Couto Magalhães, Santa Maria, São Domingos Sávio, Espirita
Santo, São Pedro, São Paulo, Nossa Senhora Aparecida, São José, Santa Clara, São
Felipe;
• PIN CAMPINAS: - Aldeias Campinas, Boa Vida, Santa Helena, Jerusalém, Mato Grosso,
Chão Preto;
• PIN ESTRELA:
-Aldeias Estrela, Barreiro, Jacú;
• PIN ITA:
- Aldeias Egito, Buritizal, Brasil, Etepore;
• PIN UBAWAWE: - Aldeias Novo Paraíso, Aldeinha, Agua Limpa, Aldeona, Córrego da
Mata, Betel, Santa Cruz, Sucuri, Baixão, Alto da Vitória.
Neste caso, temos uma adaptação da jurisdição administrativa à
distribuição espacial dos grupos (facções) existentes. Assim, poderia esta distribuição ser
influenciada pela negociação de privilégios e pela distribuição dos bens adquiridos através da
FUNAI.
Porém, por trás desta distribuição "administrativa", condicionando a
distribuição espacial da população; existe uma extensa rede de alianças e oposições. Estas,
são historicamente estabelecidas através dos processos estruturais de cisões Internas e pelas
diferentes formas de encarar e vivenciar o contato com a sociedade nacional e suas diferentes
agências intennediárias. Nesta linha, LOPES DA SILVA (1986: 35), identifica entre os Xavante
a existência de tres grandes grupos, segundo os seguintes critérios:
• a) Intensidade e qualidade dos contatos entre aldeias: parentesco e relações poUticas de
aliança, disputa ou cisão;
• b) Continuidade ou não de pennanência no território, perda total ou parcial do território ou
recuperação total ou parcial do mesmo;
• e) Os agentes do contato: representantes do Estado ou da Igreja cujas influências mais
marcaram as relações do grupo Xavante com a sociedade nacional.
Assim estariam distribuldos os tres grupos:
1. PIMENTEL BARBOSA E AREÕES;
2. BATOVI E CULUENE, marginalmentetambém COUTO MAGALHÃES;
3. SANGRADOURO E SÃO MARCOS, e também COUTO MAGALHÃES.
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Tal análise é feita ao tempo das primeiras lutas pela recuperação de
suas terras, nas regiões dos Rios Kuluene e Couto Magalhães. A esta época estes grupos
encontravam-se concentrados~reunindo forças para lutar contra Inimigos comuns, a exemplo
do que ocorrera nos tempos da travessia do Rio Araguaia e do Rio das Mortes
(RAVAGNANl,1991). Porém, tão logo foi conquistada uma parcela das suas terras
tradicionais~ trataram de se redividir, buscando cada grupo ocupar as áreas habitadas por
seus ancestrais. Outros grupos buscaram constituir território próprio, evidenciando cisões
mais recentes. Contudo, permaneceram vivos os laços e as distinções entre aqueles tres
grandes grupos.
Neste momento, toma-se claro ainda outro critério de distribuição espacial
da população, caracterizado pela concepção estratégica da mãxima ocupação do território,
visando melhor defendê-lo e fiscalizá-lo de possíveis invasões.
Concomitantemente, em função da ação governamental, especialmente à
época do projeto Xavante; a possibilidade de acesso a bens do mundo •civilizado" e de
aquisição de prestígio através dos cargos de "cacique", leva também a uma redistribuição da
população, surgindo novas aldeias. (LOPES DA SILVA, 1986).
Especificamente em relação à região do Kuluene, teremos esta
distribuição espacial condicionada pelos mesmos critérios. Esta será ainda influenciada pelo
retorno dos vários grupos oriundos do Kuluene ter se dado em diferentes épocas. Podemos
identificar na jurisdição do PIN Ubawawe tres diferentes regiões, com seus respectivos
grupos ocupantes :
1. Ubawawe, formada pelas Aldeias Novo Paraíso, Aldeinha e Agua Limpa;
2. AnhiutUre, formada pelas Aldeias Aldeona, Betel, Baixão e Sucuri;
3. Marãzatetere, formada pelas Aldeias Santa Cruz, Córrego da Mata e Alto da Vitória.
Os que compõem o primeiro grupo haviam se refugiado na região do P. 1.
Simões Lopes, os do segundo no Batovi e os do terceiro em São Marcos. O grupo de
AnhiutUrefoi o primeiro a retornar, em 1973, seguido do grupo de Ubawawe, no mesmo ano e
o terceiro grupo retornou de São Marcos em 1980.
Os grupos de Ubawawe e AnhiutOre,com excessão da aldeia Baixão, que
também esteve em São Marcos, mantiVeram contato com SPI e missões protestantes, se
considerando •crentes". Os da aldeia Santa Cruz, estiveram refugiados nas missões
salesianas e se consideram católicos.
Apesar de estarem se constituindo como grupos .novos, podem ser
considerados como pertencentes ao grupo de Kuluene os PIN's ITA e CAMPINAS, os quais
somente vieram a desmembrar-se deste grupo recentemente, após terem vivido também em
Aldeona.
Por fim, o surgimento da Aldeia Agua Limpa se dá conforme os critérios
de mãxima ocupação territorial, visando a reintegração deste. Ela foi a ponta de lança para a
retomada das terras aqui estudadas, forçando a expulsão dos posseiros invasores. Porém,
contando sempre, com a garantia segura da retaguarda das outras aldeias. Derivado das
estratégias de reocupação deste território pode-se prever ainda, tão logo sejam garantidas as
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terras, a transferência, para locais estratégicos, de outros grupos que constituiram esta
retaguarda.
Com isto se pretende uma melhor fiscalização das terras e, com certeza,
também aliviar as tensões internas que, por ventura, estejam ocorrendo; pelas disputas de
poder ou pela pressão demográfica.
As migrações dentro da ãrea, além daquelas provocadas pelo processo
de cisão, também são características dos Xavante. Tais migrações são de caráter sazonal,
atendendo principalmente às necessidades de obter-se um bom rendimento das atividades de
caça e coleta, básicas para este povo.
•
Porém, foram forçados a um processo de sedentarização, no qual teve J}~
papel primordial, a supervalorização da agricultura. Esta foi implementada, como um meio de
interaçao com a sociedade envolvente e como instrumento desta para promover a mudança
no seio da sociedade Xavante~ em direção aos seus Interesses.
Mas, as expedições de caça e coleta, pela sua importância na atualização
da cultura e pelo papel revitalizador da identidade étnica que representam, jamais deixaram de
ser praticadas} mesmo que reduzidas na sua frequência e período de duração. Nos períodos
de migração, conforme a época do ano ou a finalidade da expedição, vários grupos dirigem-se
ao cerrado ou às matas remanescentes, fazendo ali abrigos provisórios. nos quais
permanecem por vários dias.
A demografia Xavante há tempos vem sendo objeto de reflexão. Como
outros povos indfgenas, sofreram um decréscimo populacional drástico, na fase de
estabelecimento do contato e nos primeiros vinte anos após. Num segundo momento passam
a ter uma acelerada recuperação demográfica.
Assim1 a população que ainda nos tempos dos aldeamentos de Goiás,
chegou a ser de 2.000 Xavante, apenas em um aldeamento; estaria reduzida, no total, a
apenas 1.465 lndios em 1962. Porém, a partir dai, pode-se verificar um aumento crescente
da população, o qual foi calculado a uma taxa anual geomêtn\a de 5,6%. Com base nesta
taxa estimava-se, no inicio dos anos 80 que estaria a população por volta dos 9. 000 índios
em meados da década de 90 ( PENNA & LOPES DA SILVA). Tal previsão veio a confirmarse, como veremos.
1

11- HABITAÇÃO PERMANENTE:

A população atual da T. 1. Parabubure é de 3.237 fndios, divididos em 41
aldeias. No PIN Ubawawé?que ocupa a região do Kuluene, nossa área de estudo, temos uma
população de 1032 • que representa 31,9% do total. A Aldeia Agua Limpa, que já está fora
dos atuais limites da T.I. Parabubure tem atualmente 29 Jndios. A seguir temos a relação de
todas as aldeias que constituem a terra indígena, com suas respectivas populações :
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QUADRO 1- POPU~ÃO

ALDEIA
NOVO PARAISO
ALDEINHA
ALDEONA
AGUA LIMPA
SUCURI
BAIXÃO
SANTA CRUZ
CÓRREGO DA MATA
ALTO DA VITÓRIA
BETEL
CAMPINAS
MATO GROSSO
JERUSALÉM
SANTA HELENA
BOA VIDA
CHÃO PRETO
EGITO
BURITIZAL
BRASIL
ETEPORE
ESTRELA
BARREIRO
JACU
SÃO PEDRO
SÃO JOSÉ
SÃO DOMINGOS sAv,o
SÃO PAULO
SÃO FELIPE
SANTA CLARA
SANTA MARIA
NOSSA SRA. APARECIDA
ESPIRITO SANTO
COUTO MAGALHÃES
PARABUBU
SÃO JORGE
SÃNTOANDRÉ
PEDRA PRETA
PALMEIRAS
~ {õ J V A-'i: 0kt t'j 14
~

T.I. PABABUBURE_~-1998
POPULAÇÃO

PIN

224

UBAWAWE

125

,.

a

244
29

a

a

116
29

li

97

li

a

131

a

15

22
141
51
22

a

CAMPINAS
a
a

,.

34

87
56
68

a
a

ITA

67

a

41

IC

66

a

176

ESTRELA

36

li

55

li

268
89

XAVANTE
a
a

90
29

a

137

u
a

142

43
17

'

.
••

52

a

41

a

95

89
42
20
34

:\- e

PARABUBU
••
a

••
a

1/
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SANTA LUZIA
SANTO DO CÉU

28
10

FONTE : EQUIPE DE SAÚDE FUNAI/PNUD/PRODEAGRO

Ili - HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO:

O povo xavante não é originário da região de Mato Grosso. Alguns
autores (GIACCARIA & HEIDE, LOPES DA SILVA, MAYBURY•LEWIS), de acordo com a
memória oral do grupo, dizem que estes viveram no litoral (no mar), em tempos remotos.
Embora exista tal reminiscência, este local nem mesmo os xavante sabem precisar.
Porém, as primeiras noticias que deles são dadas, os encontra em Goiás,
em 1751 (CHAIM, 1983:39--42, apud LOPES DA SILVA-? :362). Considerados pacíficos até
aquela época passaram a atacar os garimpeiros que se aventuravam por seu território, tendo
por isso sofrido represálias. A Guerra ofensiva aos Xavante foi decretada em 1764. Em 1788
sucumbiram à ofensiva, sendo aldeados em Pedro Ili, ou Carretão, em número superior a
2.000 lndios. Porém, tão logo ali se aldearam, uma epidemia provocou a morte de mais de
cem deles. Submetidos ainda a um regime de escravidão e maus tratos foram aos poucos
fugindo, a maioria, logo nos primeiros anos que se seguiram. Embrenhados nas matas e
dispostos a não retomar o contato, durante anos se defenderam, cada vez mais acuados. Não
tendo sido possível resistir em seu próprio território, decidiram tomar o rumo do Mato Grosso,
até então não ocupado pelas frentes de colonização. Neste processo deu-se a cisão entre os
grupos AKWE, passando os que permaneceram em Goiás a serem chamados Xerente.
(RAVAGNANl-1991 :25-68).
A época exata da travessia dos Rios Araguaia e Rio das Mortes é tema
controverso, na bibliografia sobre os xavante, sendo situada por volta do ano de 1820,
segundo RAVAGNANI; 1840; segundo MAYBURY·LEWIS; 1856, segundo SOUZA L. e 186070, segundo GIACCARIA & HEIDE (SERPA, 1990:116-117). O próprio Ravagnani, no entanto,
encontra documentos relatando a existência de grupos Xavante em Mato Grosso desde 1800
(RAVAGNANl-1991 :72).
Sabe-se que a partir desta travessia, na região da Serra do Roncador,
passaram a manter guerra constante com as outras nações que habitavam a região,
objetivando coDSfituir o seu território pr~.4rio :

w~

C<,..

,.(IA-"

~

"Até o ano 1850 já tinham tomado posse definitivamente de suas novas
terras, donos "inconstestados" a rechaçar para sempre mais longe:
Para o norte os Jndios Tapirapés e Caiapós
Para as praias do Araguaia, ao leste, os Karajás
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Para o sul os Bororos
Para o sudeste os Karajás e Bakairís". (SBARDELLOTTO,

1996:91)

Seu novo território, tinha como limites, segundo RAVAGNANI (1991 :73) :
ao sul, o Rio das Mortes; a leste o Rio Araguaia; ao norte, o Rio Tapirapé e a oeste a Serra
do Roncador. Porém, reconstituir a partir daí, as migrações dos xavante dentro do seu
território, é uma tarefa hercúlea, impossível de ser realizada neste momento. Diversos relatos,
com base na memória oral, foram colhidos por GIACCARIA & HEIDE (1972), MAYBURYLEWIS (1984), LOPES DA SILVA (1986), SERPA (1990), WENZEL (1995), VALADÃO
(1994), COSTA FILHO (1990) e outros. Contudo, não são ainda suficientes, para esclarecer
todo o processo de migração ocorrido na região antes do contato.
Durante o trabalho tivemos informação da existência de diversos outros
sítios não citados nestas obras. No entanto, localizá-los com exatidão e informar quais foram
os seus moradores, de onde vieram e que destino tiveram;-- implicaria em longo tempo de
pesquisa e )(a montagem da genealogia de boa parcela da população Xavante atual. Com as
frequentes cisões e recomposições de aldeias e o exflio forçado nas missões e postos do
SPI} terminou-se por embaralhar
os elementos, não se podendo afirmar exatamente a
correspondência entre os habitantes das aldeias atuais e das antigas sem um exame
minucioso.
Os três grandes grupos identificados por LOPES DA SILVA (1986:31-35),
são, no entanto, referência segura para se fazer uma relação, mais geral entre os grupos hoje
existentes e os que houveram no passado. Assim sendo, passaremos a ~latar alguns destes
deslocamentos e a localização das aldeias, na medida do possível; tenta~compllar os
dados fornecidos pelos autores supracitados ,J complementabdo- com algumas observações e
informações que obtivemos diretamente dos lndios.
~
Conforme GIACCARIA & HEIDE (1972), elaboramos o seguinte esquema,
nos predendo somente á's grupos que ocupavam a atual T. I. Parabubure:

QUADRO li - HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO XAVANTE
PERMANÊNCIA

NOME DA ALDEIA

LOCALIZAÇÃO

MOTIVO TRANSF.

?

Dunári

M.D. Rio Araguaia

Fuga dos Brancos

?

Rio Cristalino

Fuga dos Brancos

Marãtobre

M.D. Rio das
Mortes

Massacre

?
?

JJ

JJ

JJ

µ,{_~
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1.860-70

Wede'ú

JJ

M.D. Rio das
Mortes

Epidemia

30 anos

Ttsorepré

Serra do Roncador

Cisão

02 anos

Êtêrã'urãwawê

Rio Sete de
Setembro

Lutas com
Ttsorepré

02 anos

Wabdzere wapré

Lagoa Couto
Magalhães

?

03 anos

Wedetede

Ald. S. Domingos
(Couto)

Epidemia - cisão

Rio kuluene

Cisão ( 06 meses )

JJ

u
JJ

u
15 anos

OniUdU

• Daqui, segundo o que se pode deduzir, passa o informante a falar de dois grupos distintos:
GRUPO 1
Oniudo

u

01 ano

Wedetede

u

Ald. S. Domingos

Cisão

Sávio ( Couto )

01 ano

OniUdü

Rio Kuluene

Cisão

?

ltsorepré

Serra do Roncador

Reunificação

03 anos

Parawã dzaradzé

Ald. Santa Maria

?

kuluene

Epidemia

1.953

JJ

u
Urataawa'ruture
u
Batovi

GRUPO 2
Oniudo

Rio Kuluene

?

'Rítuwawê

Ald. São Jorge

Cisão

01 ano

ôwarare

Córrego Ouro Fino

Reunificação

JJ

JJ
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JJ
?

Tsiwaweftiradzé

Kuluene

?

?

Roóredzaódzé

Kuluene

?

05 anos

cRituwawê

Ald. São Jorge

Retomo

?

Wedetede

Couto Magalhães

Cisão

04 anos

Parabubu

Ald. Palmeiras

Massacre
(1.951-52)

Rio Pehõyrepá

Epidemia ( roupas
contaminadas )

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ
1.956

Etê'rãurã

JJ
Manoel Gomes

JJ

Rio Noidore

Sangradouro
FONTE : GIACCARIA & HEIDE (1972 : 23 -29)

GIACCARIA & HEIDE citam ainda a existência de um grupo cindido
destes troncos que fundou a aldeia Ariwede'rapa, 1 novamente cindiu-se, t~ conflitos com
Norowedena'rada e seguiu para Areões.
~tta
"
Da aldeia Ete'raurã, sem podermos precisar a data, teriam cindido um
grupo que foi para Arõbonipó, na região do Rio das Mortes, depois Norowedenarada (Areões)
e para a missão de Santa Terezinha; outro grupo teria se juntado aos de Marãiwatsede.
SERPA (1990:129), afirma que a partir de Wabdzerewapré, na!agoe,
teriam ido para Wederede, onde após uma epidemia mudaram-se para 'Rituwawe, que ficava
naquele tempo onde hoje está Aldeona, indo somente depois para Wedetedr
LOPES DA SILVA(
:365-366), ouviu de um informante da exístêncla,
logo após a travessia do Rio das Mortes, das aldeias Etetsiwató, no Ribeirão Agua Branca e
posteriormente Du'aaro, no Rio Horõ'repã , nas duas aldeias teriam permanecido cerca de 15
anos, fundando depois tsorepré.
·
RAVAGNANI : (1991 :77), afirma que a partir de Tsorepré as facções
lideradas por Rapa e posteriormente a de Tslâ, deram Início a uma segunda aldela localizada
a noroeste, mais próximo do Rio Kuluene.
SBARDELLOTIO (1996:91-92), escreve :
ª ... Na passagem do século{ no início da missão salesiana entre os Bororo,
a 12 km de merürt, os missionãrios eram testemunhas do pavor que os Bororo tinham desses
fantasmagóricos lndios, procedentes da região de Areões, Couto Magalhães e Kuluenen.
f'\
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Informa o mesmo que em 1914, os salesianos foram abrir uma colônia de
atração além do Rio São Marcos, às margens do Rio das Mortes, com o objetivo de contactar
aqueles grupos responsáveis pelos ataques aos Bororo. Informa ainda , que o primeiro grupo
a fixar-se na região do Rio Batovi, Instalou-se algum tempo depois da travessia do Rio
Araguaia. (Op. cit. : 134)
RAVAGNANI (1991 :95), a respeito das diversas expedições que
começam a percorrer o território Xavante, informa o desaparecimento do Coronel Britânico P.
H. Fawcet e seus acompanhantes, em 1925, quando teria descido o Rio Culiseu até as
proximidades do Rio Culuene. Posteriormente outra expedição, que buscava encontrar o
paradeiro do Coronel, comandada pelo Suíço Rattin, com quatorze homens, também
desapareceu pouco além do Rio Culuene. Embora o autor assim não conclua, deixa suspeitar
que poderiam ter sido massacrados por Xavante, que habitavam aquela região.
SBARDELLOlTO (1996:93-94), fala da abertura de um posto de atração
do SPI I no ano de 1941, no mesmo local onde os salesianos tentaram fazer contato com os
Xavante de Couto Magalhães e ~luene em 1914. Em 1949, assim descreve os aldeamentos
da região:
"A uns 240 km para o sudoeste dos aldeamentos dos Wededzé bem
próximo ao Rio Couto Magalhães havia dois aldeamentos e mais um à uns 50 km a oeste num
pequeno afluente da direita do Rio Culuene, região esta chamada por eles Norõtsu'rã... "
-. fJ r:

A esta época os xavante que habitavam as margens do Rio das Mortes já
mantinham os primeiros contatos pacfficos, ao norte com a frente de atração do SPI, chefiada
por Francisco Meireles, e em xavantina com a Fundação Brasil Central. Começava a ser
minada a resistência dos Xavante, que desde Goiás, há 200 anos, vinha sendo mantida.
Após muitas fugas, tiveram de resistir à violência dos que pretenderam
reduzi-los à força; guerrear contra muitos inimigos para constituir um novo território; expulsar
aqueles que o tentavam invadir; repelir aqueles que com métodos perssuasórios tentavam lhes
tirar a liberdade, como no caso dos massacres dos missionários salesianos João Fuchs e
Pedro Sacilotti e da frente de atração chefiada por Pimentel Barbosa. Porém, agora não havia
mais para onde fugir. A "marcha para o oeste" .estava encetada e nela se empenhava o
Governo Federal e todas as forças. Os Xavante eram o último obstáculo a transpor.
Mas as terras da região dos Rios Couto Magalhães e kuluene, por alguns
anos ainda, foram o refúgio para aqueles que teimosamente Insistiam emresistir. A despeito
de saberem e conhecerem as ªboas novas" que o contato podia lhes dar, recusaram os
espelhos e as panelas. AglJ.e.lltaram uns tantos massacres, mas não puderam resistir às
doenças. Estas lhes foram transmitidas inocentemente pelos parentes que visitavam ou
recebiam, mas também maldosamente por c1dádivas" que até de avião eram jogadas sobre as
aldeias.
11
·( Neste perfodo;: muitas doenças desconhecidas grassaram entre os
Xavante.,/l situação interna era de efervescência. Muitas mortes provocavam a mudança
constante dos locais de moradia; B desconhecimento~a ~rigem\das doenças provavelmente

\
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provocou vários desentendimentos internos e consequentemente cisões; a dizimação de uma
grande parcela de uma aldeia obrigava a reunião de grupos, às vezes inimigos, num mesmo
local, para somar forças em sua defesa. Os próprios conflitos Internos, então Irão somar-se a
·~
,..,.
outros fatores que lhes impedirão continuar resistindo.
.'Y""'Suas aíaeias erani agora localizadas por avião. Um certo major Basllio
encontrara duas e o sargento Filon, quatorze (RAVAGNANI,1991 :103) . SBARDELLOTTO
(1996:100-105), cita a existência de três grupos na região chamada pelos Xavante Norõtsu'rã, -descrevendo suas trajetórias na década de 50.
Um grupo era o de Apoena ("o novo"), líder homônimo ao que chefiava o
grupo de Pimentel Barbosa (Wededzé). Sua aldeia ficava à margem esquerda do Córrego L. f::,,,..•.
Aldeia, afluente do Rio Couto Magalhães e a pouca distância de ~a.
Esta
aldeia já era conhecida e fotografada, por avião, desde antes de 1949. Em 1951-52 as
incursões deste grupo Iam até Araés, perto de Xavantina, época em que mudaram a sua
aldeia mais~~
próximo à barra do Córrego Aldeia. Em 1953, f12eram contato com t,._·,0 ·
o pessoal da Fundação Brasil Central e salesianos em Araés. Mesmo assim continuaram
rechaçando a investida de invasores em seu território, tendo de lutar também contra seur ()-<ÁM.a-.
i.!}imtgos xavante, vindos do Rio da Mortes, que j(>Fam fortalecidos ,.pa,rec~em
dos ~
~C?-~
Embora o autor a isso não se refira, é de se imaginar que, ao suprir
de armas os lndios contactados, não pretenderiam os fornecedores, outra coisa senão
provocar o aniquilamento interno dos xavante e, especialmente, daqueles que não haviam
ainda se subjugado.
Outro grupo era liderado por dois chefes Dutsã e Eribuenã. Em 1950
esta~
na margem esquerda do Rio Couto Magalhães, perto da confluência das duas
cabeceiras principais do mesmo. Em 1951, faziam investidas contra os fazendeiros que _quê
tentavam ocupar as cabeceiras dos Rios ·Noidore e Couto Magalhães. Em represália; em
~
junho de 1952, a aldeia foi invadida, pela madrugada, por não índios. O saldo do massacre '"
tJ..< ~
foi de 12 índios mortos : 9 crianças, 2 mulheres e 1 homem. Outros ataques foram ainda <
feitos contra eles, atribuídos a um tal "Sucupira". Visitados por parentes do Kuluene, )
contraíram o sarampo; que aqueles já traziam de Batovi e Simões Lopes, onde haviam feito "7
as primeiras visitas amistosas. No dia 02.08.1956, teriam ido pedir socorro na Missão de .
Meruri. Juntaram-se ao grupo de Apoena, em Sangradouro, em 1957, dMdindo-se novamente
em 1958, quando o grupo de Apoena vai para São Marcos.
SERPA (1990:135-37), descrevendo o processo de formação das
reservas de São Marcos e Sangradouro, diz que os Xavante dali são oriundos da Aldeia
Parabubu. Segundo seus infonnantes, um grupo de Parabubu, depois do massacre, acima
referido, foi para além do Rio Noidore, perto da propriedade de~Dali, uma
parte foi para Culabá, em 1956, para falar com o governador. Foram mandados de volta em
um caminhão e deixados em Sangradouro. Voltaram para a região do Rio Couto Magalhães e
dMdiram-se, tomando rumos diferentes, Indo para Sangradouro em 1957. Sobre o grupo de
São Marcos, afirma que foram aqueles que não participaram da viagem a Cuiabá, em 1956.
Sofreram epidemias e foram escorraçados pelos habitantes da região a oeste de xavantina.
Acamparam em terras de Manoel Garcia Azambuja, o qual teria planejado exterminá-los,
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dando-lhes comida envenenada. Os Salesianos teriam tomado conhecimento destes planos e
os convidaram a viver em Meruri.
O mesmo autor afirma ainda que:
"Parte do grupo que vivia em Parabubu rumou para a região do Rio
Culuene, onde segundo depoimento dos Xavante e os registros de fontes bibliográficas,
existiam algumas aldeias: Oniudu, Omiture, 'Rituwawe. Como aconteceu aos Xavante de
Parabubu, as epidemias levou-os a migrarem para o P .1. Simões Lopes e Batovi, por volta de
1953-54 ª (SERPA, 199Õ:142-43).
Com relação à Aldeia chamada por SERPA ªOrniture", esta seria
Anhiuture, nome dado pelos xavante à atual Aldeia Aldeona, a qual dizem ter existido no
mesmo local, antes do contato. Provavelmente é também a atual Aldeona a mesma Oniudu,
citada por diversos autores.
LOPES (apud LOPES DA SILVA,? :370), afirma que os Xavante que
habitavam o Kuluene, acometidos por epidemia de gripe, resolveram migrar para o Rio Batovi,
onde já vivia um grupo deles. Entre 1954-55 teriam permanecido no Rio Batovi, de onde
seguiram para o P .1. Simões Lopes.
Conforme ROMERO (1978:4-5), a mudança definitiva da Aldeia
Onhlnuture(slc), deu-se em 1955, a de Parabubu em 1957, das Aldeias Wedetede e Rltuwawe
entre 1956 e 1958. A última aldeia a se transferir da região que hoje compõe a T.I.
Parabubure, teria sido Parawanha'radzé, entre 1958 e 1959.
A esta época, então, não sobraram índios naquela$terras que eram por
eles tradicionalmente habitadas. As terras, que já vinham sendo vendidas pelo . .s~rno do
.~stado de Mato Grosso a um sem-número de aventureiros, puderem ser efetivamente
ocupadas por estes. As irregularidade cometidas pelo Estado, no esbulho das terras
indígenas, não somente dos Xavante, são de domínio público (ver SERPA;1990:167). O
governo do estado ªdooun aos xavante , através do Decreto Estadual Nº 903, ªas terras que \
ocupam no município de Barra do Garças", com uma extensão de quase dois milhões de
hectares. Porém, impôs cláusula que previa a reversão das terras ao Estado no prazo de dois
anos, caso o SPI não fiZesse a sua demarcação e fiscalização. Tal desfecho era mesmo
previsível, levando em conta a inoperância do órgão. Já em 1952 o governo retomava a sua
posse e passava a expedir títulos a terceiros, sobre aquelas terras que os índios habitavam.
No mesmo ano de 1952, foi levada proposta ao Congresso Nacional da criação de uma
eflgfi:fie reserva, no nordeste do Mato Grosso, que seria o "Parque Indígena do Xingú". Neste
estavam inclusas as terras ocudas pelos Xavante, desde os afluente do Rio Xingú, como o Rio
Kuluene, até o Rio das Mortes. Porém, apenas em 1961 o Parque Nacional do Xingú veio a
ser criado, excluindo o território Xavante (SERPA,1990:169).
Enquanto isso novos lotes de terras iam sendo ocupados pelos nãoíndios. Uma verdadeira ninvasão dos agrimensores\\ registrada por SBARDELLOTTO (1996)
desde 1950, podia então ser efetivada.
Porém, não durou muito este afastamento dos Xavante das terras que
sempre consideraram suas. Pouco tempo após terem se abrigado nas missões, vencidos
pelas batalhas e pelas doenças, já começam a reorganizar o seu retomo. Houveram muitos
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deles que não se adaptaram à vida nas missões e "abriram pelo mundo afora, nas fazendas,
nas turmas de estradas e alhuresª (SBARDELLOTIO, 1996 :109). Estes logo depois
retornavam, trazendo novo ânimo e novas idéias.
Um destes, apontado pelos próprios salesianos como "líder natural e
independente'\ foi Benedito. Em 1967, chegando a São Marcos, dividiu a aldeia indo morar a
pouca distância da sede da missão. Em constante conflito com os salesianos, foi impedido de
voltar a morar na aldeia da missão, ªpois vivia a reclamar toda a assistência da missão, e tudo
que produzia negociava às escondidas com sitiantes•. Em 1965, transferiu-se para o tocai de
sua antiga aldeia no Rio Couto Magalhães, no qual já estava instalada a Fazenda Xavantina.
ucom a volta do Benedito ao Couto Magalhães, os missionários tiveram
conhecimento dos propósitos secretos dos xavante, tanto de &ão Marcos como de
Sangradouro, a respeito de seu antigo território, e sua vontade inabalável de lá voltar ... ª
(SBARDELLOTIO, 1996:110).
Já em 1967, o governo de Mato Grosso reservou uma área de 10.000
Ha. para os Xavante da aldeia de Benedito, reconhecendo o seu direito sobre as terras;
devolvendo-lhes, porém uma Jnfima parte do que lhes havia usurpado.
Já em 1968, a FUNAI apresentava proposta, com base no decreto de
1950, reconhecendo aos índios uma "Vastíssimaª área, sob a ótica dos salesianos, à margem
direita do Couto Magalhães. Porém, não contemplava a região das cabeceiras do Couto e sua
margem esquerda, área-onde estavam situadas suas principais aldeias antes do contato. Sob
essa alegação, propôs-se :
ªReduzir a 1/7 (um sétimo) a reserva Couto Magalhães incluindo-a toda
dentro de limites naturais, abrangendo assim também a atual aldeia de Benedito, excluindo
porém as aldeias do tempo da invasão pelos agrimensores, e toda ela fora da reserva de
1950, invadindo é verdade porém o menos possível a fazenda ªxavantina". De 30.000 a
35.000 hectares" (SBARDELLOTTO, 1996:111-113).

A posição de altos funcionários da FUNAI era assim expressa :
,.Ê melhor nós cedermos, aceitar os limites e os .Jotes por eles (os
fazendeiros) propostos, porque muitos deles são militares, generais, brigadeiros, coronéis,
etc ... Eles vão ficar mesmo com as terras, e os Jndlos, não tendo mais quem os defenda, vão
perder também estas. terrinhas que lhes prontificam".

Mas a posição dos Xavante era essa:
"Se não nos derem as nossas terras, iremos para lá e expulsaremos
todos; morrer por morrer, vamos morrer lutando por ela". (SBARDELLOTTO, 1996:118-119).
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No início dos anos 701 mesmo com a exiguidade das terras
reconquistadas! foram voltando aos poucos à sua área de origem e reorganizando-se para as
próximas batalhas, na tentativa de reaver a integridade do seu território.
Quanto aos grupos que habitavam o Kuluene antes do contato, os velhos
MIÉ e SEREJAOÉ (CHIQUINHO e GONÇAL0)1 apontaram a COSTA FILHO (1990) a
existência, na área em estudo, de 04 aldeias antigas, relatando os nQ,mes dos índios mortos,
enterrados em cemitérios nas suas proximidades (anexos). Em nosb deslocamento a área
fomos informados que SEREJAOÉ (GONÇALO), havia falecido em 1995 e MIÉ estava
morando na cidade junto a seu filho. O velho WAWEMRÃ, também ouvido por COSTA FILHO,
levou-nos ao local de uma destas aldeias, situado às margens de uma pequeno afluente do
Córrego Ouro Fino ou Soberba, o qual é conhecido em llngua xavante como ô'Warare.
Esta aldeia provavelmente era a mesma chamada ôwarare em
GIACCARIA & HEI DE. Teria existido por volta do ano de 1929, se considerarmos, como estes
autores! o ano de 1860, como sendo o da travessia do Rio da Mortes. WAWEMRÃ conta ter
vivido ali, quando ainda garoto . Ai estão enterrados vários de seu parentes.
Outra aldeia antiga por nós visitada, foi identificada por ENEDINA, esposa
do Cacique Gabriel e pelo Cacique Simão. Esta foi utilizada durante várias temporadas de
caça, segundo contam, não sendo a aldeia principal. Estas temporadas conforme consta
duravam vários meses, e não raro um grupo podia permanecer all por até um ano. conforme a
disponibilidade de caça. Independentementedisso, sempre havia algum grupo de xavante que
estivesse ali, mesmo que por pouco tempo. Neste local faleceu um irmão de ENEDINA. o qual
foi sepultado junto a uma árvore de Sucupira, ainda existente. Naquela área, os primeiros
ocupantes não-indios, familiares de Manoel "Delegado", confirmam ter encontrado muitos
vestlgios de cerâmica. Um destes, chamado Josias, conserva em seu poder uma panela de
pedra por ele encontrada.

Em três cavernas existentes na área, embora os mais velhos
desaconselhassem, por motivos que ainda viremos explicar; alguns jovens lndios e
principalmente os não-índios, chegaram a penetrar, encontrando potes de cerâmica.
Depoimento do Cacique Abrão, da Aldeia Aldeona, a Wenzel (1995:7-8),
revela a existência de outras aldeias à época:

"1902- existia Etempore, (aldeia da área indígena Parabubu).
1909- Estrela ( Riprore = aldeia queimada), foi queimada por outro
Xavante enquanto os moradores estavam em expedição; quando retomaram não quiseram
mais morar lã e foram para Agua Azul ( Córrego que entra no Culuene, perto de Paranatinga).
onde fizeram aldeia. De lá vieram e abriram aqui ( Aldeona).
Na região das cabeceiras do Córrego AUAUÉ - ( Grande Lambari =
Matrinchã), que corresponde às cabeceiras do Rio Couto Magalhães, tem vários cemitérios.
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Daqui ( Aldeona) foi embora, até Parabubu depois de Parabubu voltou aqui, naquela época
era terra livre.
191 O - não tinha branco, e Xavante estava aqui;
1920 - Não tinha branco, e Xavante estava aqui.n
O próprio Abrão, nos apontou a existência de pelo menos 04 outras
aldeias, situadas na margem esquerda do Rio Kuluene1 no Municfpio de Paranatinga. Nestas
também confirmam que moraram parentes seus, os Caciques Luizão ( Aldeia Baixão) e Paulo
( Aldeia São Paulo).
O Cacique Gabriel relata que naquela área viveram sem contato com os
brancos até por volta de 1953. A esta época viram descer pelo Rio Kuluene os missionários.
Estes tocavam música em acordeon, para chamar-lhes a atenção. O Cacique Gabriel1 que era
uma jovem rapaz, conta terem acompanhado pela margem do rio os misionários1 por todo um
dia; de vez em quando lhes atirando flechas, as qaaís, não sabem como, não conseguiam
acertar.
Porém, apesar de não terem contato direto, acabaram por contrair as
doenças do branco, adquiridas daqueles que já mantinham contato em outras aldeias. Um dos
métodos de dissiminação deliberada de doenças, com a finalidade genocida, foi a doação de
roupas contaminadas. Tais doenças, por eles identificadas genéricamente como "peste"
(provavelmente sarampo), provocaram muitas mortes.Enfraquecidos, resolveram procurar os
brancos, na região dos Rios Paranatlnga e Batovi, onde estes vinham tentando manter
contato. Um pastor protestante, que encontramos na área em visita;--disseter ouvido de seus
antecessores, que prestaram •1stência aos índios que foram para o Batovi, que tão logo eles
ali chegaram houveram mais de 30 mortes por sarampo.
O cacique Gabriel, tendo se fixado na Aldeia Simões Lopes, no posto
indfgena que assistia aos Bakairi; afirma que passaram anos em situação vexaminosa,
morando em terras dos outros. O cacique conta ter trabalhado para o posto naqueles anos.
Buscando maior privacidade, fundaram uma aldeia alguns quilometres distante do posto.
Porém nunca esqueceram, nem deixaram de frequentar as terras que foram obrigados a
abandonar. No relatório de COSTA FILHO (1990), afirmam que periodicamente visitavam a
região, com o objetivo de vistoriá-las. Nos primeiros anos encontravam apenas pegadas de
·.~
animais; mas já nos anos 60 com!Ç!lram as invasões.
~
Percorrendo a área conosco, o cacique Gabriel reconheceu, onde hoje
está a fazenda São Sebastião do Parafso, um trecho da primeira estrada que
encontraram construfda. Reconheceu ainda o local do acampamento que fizeram à beira da
estrada, para caçarem nas redondezas.
Contam que , por volta de 1964, a famma Machado ocupou uma larga
faixa de terras, onde hoje está situada a Aldeia Água Limpa. Passado algum tempo estes já
tinham construido estradas de acesso, facilitando a entrada de novos posseiros. Na iminência
de verem definitivamente perdidas as suas terras, resolveram retomar. Em um laudo pericial
(WENZEL,1995), o cacique Abrão, de Aldeona, conta que em 12.05.1969, juntamente com
Barnabé (Aldeia Egito), Mié (morando em Xavantina), "Mané Dito" (Aldeinha) e Garcia1
estiveram na área "fiscalizando". Encontraram um agrimensor, chamado Edson, que estava
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demarcando terras para fazendeiros. Neste ano ainda, os índios de Simões Lopes e Batovi
foram ao Rio de Janeiro, reclamar à FUNAI para si as terras da região do Rio Kuluene tendo
sido proposta para eles a criação de uma reserva com 70.000 Ha.
(SBARDELLOIT0, 1996:123-24).
Nesta época, as terras a eles pertencentes Vinham sendo loteadas pelo
governo do estado e novos ocupantes vinham tentando ali se instalar.
Em 1973, como a terra ainda não tivesse sido demarcada, 04 .famílias
vieram de Marechal Rondon (Batovi), dispostas a ali ficarem, a qualquer custo. Os corajosos
chefes destas familias eram o cacique Abrão Rumõri, Barnabé, Roberto Tobôpõ (Aldeia
Córrego da Mata) e Tomé (Aldeia Barreiro). Fixaram-se inicialmente todos na Aldeona,
"tapera" onde howera uma antiga aldeia, tendo ali já encontrado novos posseiros (WENZEL,
1995:8). A iniciativa foi logo seguida pelos parentes do P.I. Paraíso, que transferiram-se todos
de uma só vez das terras dos Bakairl, acompanhados também por parte dos de Batovi
(SERPA,1990:143).
Enquanto isso, os conflitos entre o grupo de Couto Magalhães e a
Fazenda Xavantina, pela ampliação da ãrea, se agravavam. LOPES DA SILVA (1986:39)
afirma que:
"A situação nesta ãrea caracterizou-se, entre 1975 e 1980, por extrema
tensão. A disputa tomou proporções trágicas na medida em que, durante a gestão do Gal.
Bandeira de Melfo à testa da FUNAI (1967-72), foram cedidas certidões negativas à Fazenda
xavantina S/A. relativas a uma área aproximadamente dezoito vezes maior que a área então
recuperada pelos índios... Os cemitérios das antigas aldeias parecem ter sido
sistemáticamente destruldos com o intuito de roubar aos f ndios tal direito... A intenção dos
lndios foi reaver integralmente a área de que foram despojados e as tensões foram de tal
forma se agravando que, diante da sua disposição em enfrentar os jagunços da Fazenda
Xavantina e possivelmente morrer pela terra, o governo viu-se forçado a conceder-lhes uma
área satisfatória."
No Kuluenea situação não era diferente :
"A iniciativa dos lndios contou com forte oposição dos funcionários
graduados da FUNAI. A região estava ocupada por posseiros que, aliados a grupos políticos
da região de Barra do Garças, iniciaram em 1974 a construção de uma pequena vila
denominada Patrimõnio" {LOPES DA SILVA, apud SERPA,1990:143).
Em 1975, haviam mais de 20 famílias de posseiros e Iniciaram-se os
conflitos, tendo os f ndios começado a matar o gado, e tendo havido muitos feridos. Em 1976,
a Reserva de Kuluene foi demarcada, com extensão de apenas 55.133 Ha, já tendo uma
população de 810 índios (LOPES, apud SERPA,1990:144).
Embora tivessem sido- retirados da Vila Patrimônio, com a demarcação de
um pequeno trecho de terras para os lndios do Kuluene; aqueles posseiros apenas
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transferiram-se para a outra margem do Rio Parafso, também reMndlcada pelos Jndios,
sendo um território tradicionalmente ocupado pelos mesmos.
Em 1977, mais um grupo de 111 f ndios mudava-se para o Kuluene
(COSTA FILHO, 1990 : 8). As lideranças do Kuluene, em 06.02.77, reúnem-se com
representantes da FUNAII solicitando a revisão do limite sul de sua reserva (ver documento
anexo).
Ainda neste ano, o cacique Celestino (Aldeia Parabubu), llder de outro
grupo transfere-se de Sangradouro para Couto Magalhães, disposto a promover a guerra
contra a Fazenda Xavantina. Esta havia instalado a sua sede no local da antiga Aldeia
Parabubu, de onde o próprio Celestino havia fugido, quando foi vítima de massacre. Este aliase, então, aos caciques das aldeias São Domingos Sãvio e São José, que já haviam se
separado de Couto Magalhães em 1972~ e a dissidentes desta aldeia. Acusavam o cacique
Benedito de ser conivente com a adminístração da fazenda (MOURA, 1980).
Em 1979, os conflitos eram tão frequentes e a situação tão crítica, que foi
objeto de estudos da própria Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, que
propõs para o caso as seguintes alternativas de solução:

"a - Alternativa 1
- Manutenção do estatu-quo, mediante conservação dos lindes estipulados no Decreto Nº
75.245 - (27.02.75). (An B);
b - Alternativa 2
- adoção dos limites previstos nos anexos ao Oficio Nº684/Pres-FUNAI, de 14.11.75,
Processo MINTER/15.506/77. (An C)

c - Alternativa 3
- atendimento a todas as reivindicações e sugestões da comunidade indlgena de modo que as
Reservas Culuene e Couto Magalhães formem um só bloco. (An D);
d - Alternativa 4
- utilizar-se um descritivo situado entre o das alternativas 2 e 3. ( An E).

10.3 - Em quaisquer das linhas de ação, convém ser considerado:

a -

a regllJo

era habitat

/memorial das tribos Xavantes;
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b - foi por elea temporariamente abandonada por preallo de
clvlllzados;
c - os investimentos já realizados;
d - os problemas legais que decorrerão da adoção das alternativas nº 2,
3 e4·
'
e - a necessidade de ser definido em definitivo o habitat da comunidade
indigena.
!:1
f - a necessidade de serem analizadas as reivindicações das outras
reservas.
10.4 - As linhas de ação apresentam as seguintes vantagens e
desvantagens; considerado o ângulo presença Indígena e cMlizada.
LINHA
AÇÃO
1

2

3

4

VANTAGENS

DESVANTAGENS

- A comunidade indígena
não aceitará;
- permanecerfo as
relvlndlcaçdes
lndlgenas
-A comunidade Indígena
dificilmente a aceitará;
- Surgirão problemas com
os civilizados;
- Permanecerlo as
relvlndlcaçiJes
lndlgenas.
- Surgirão problemas com
A comunidade indígena se os civilizados;
bem trabalhada poderá - Deverá ser considerada
a conscientização da
aceitá-la
comunidade indígena;
- poderflo surgir
relvlnd/c- - ~ - - futuras.
- Surgirão problemas com
A comunidade indígena a os civilizados;
aceitará
- Poderão surgir futuras
relvlndlcaçoes;
- Totais prejuízos dos
-empreendimentos
implantados.
Não haverá problemas
com civilizados
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10.5 - Os documentos fornecidos pela FUNAI pecam por não trazerem
dados sobre as áreas de lavoura, de caça, de coleta, de pesca, de
pecuária e de outras atMdades indispensáveis à sobreviVência e ao
desenvoMmento do grupo indfgena. As considerações expostas nos rtens
abaixo, em particular das LA 3 e 4, consideram que, dado a

sedentarlzação do fll'UPO xavante,os mesmos vivem basicamente da
agricultura e da peclárla (Ver Projeto Xavante) e que a região em foco
é área de cerrado, existindo apenas pequenas manchas de matas
esparsas na área e ao longo dos rios.
10.6 - A comparação das vantagens e desvantagens das linhas de ação
permite excluir desde logo as de nº 1 e 2, restando para considerar as de
nº3 e 4.

10.7 - A adoção da alternativa 4• obrlganJ o dispêndio de enormes
somas em sua demarcação já que os limites propostos são em sua
maioria linhas secas.
Além disso, ela engloba glebas aupostamente de pouca

valia atual para a comunidade. A reivindicação lndlgena parece
batlear-se mais em um espirita revanchista do que em argumentos
lógicos e coerentes sobre a atual necessidade deles. A este respeito,
a Lei nº 6.001/73 prevê que o reconhecimento do direito dos lndios à
posse permanente das terras por eles habitadas independerá de
demarcação e será assegurada atendendo à situação atual e ao
consenso histórico sobre a ocupação.
10.8 - A adoção da alternativa 3 apresenta como desvantagem sobre a 4
ser feita a consc/entlzação da comunidade
lndlgena, mas como vantagens especificas podem ser ressaltadas a
economia na demarcação pois poderá se assentar em acidentes
naturais (rios) e atender a maior das reivindicações que é a união das
reservas, excluindo ílreas consldel'Svels de pouca utilidade para a

a necessidade de

comunidade.
10.9 - Qualquer que seja a alternativa adotada, convém considerar que a
mesma deverá também englobar o estudo da reserva do Culuene e ser
acompanhada de um efetivo sistema de auxilio ao desenvoMmento da
comunidade indígena." (Estudo Nº 01213a. SC/79) Grifos nossos.
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Em seguidaJ complementarmente, é apresentado pelo CSN, através do
Gal. Danilo Venturini, outro estudo levando uma proposta, por este considerada como:
" ... hábil para dar às comunidades Xavantes do vale dos Rios Culuene e
Couto Magalhães um território capaz de proporcionar a base física Indispensável ao seu
desenvolvlmento e harmoniosa Integração à comunhão nacional, em plena conformidade
com o consenso histórico da ocupação e o capitulado nos textos legais."
Em sua apreciação, o estudo assim avalia:
11

O nível de tensão na área é bastante elevado estando a comunidade
indígena plenamente consciente de seus direitos legals e da luta para readquirir, pelo
menos parclalmente, seus antigos territórios. Os incidentes entre os silvlcolas e a
população envolvente são frequentes." ...
"A solução aventada será de corajosa implementação já que ferirá

Interesses econômicos de grupos poderosos com amplas ligações e Ingresso em
diferentes níveis da administração pública." •••
"Cabe entretanto observar, com inteira isenção de ãnimo e prédisposições, os seguintes fatos Incontestáveis:
- o grupo indígena pré-existiu ao cMlizado;
- O grupo indígena foi expulso da região por pressão annada e

biológica;
A área pretendida é fração da anteriormente ocupada pela
comunidade;" ...
"Os limites ora propostos constituem-se em sua maior parte em cursos de
água - perenes ou não - facilitando a visualização física, a identificação, a vigilância, além de
diminuir sobremodo os custos de demarcação e futura avlventação." ... L
"... as áreas ao norte do Ribeirão Pedra Preta e a .-,este do Ribeirão
Felipe pretendidas pelo clã indígena foram ellmlnadas por serem de pouca valla para a

comunidade, suficientemente atendida pela presente proposição.
Nas reuniões mantidas em Brasma e nas aldeias, o grupo indígena
externou seu contentamento e satisfação com os findes ora propostos, conscientizando-se
do descablmento da pretensão que mantinham sobre o vale do Ribeirão Piranhas e a
gleba a leste do Ribeirão Felipe." (Estudo n° 020/3ª SC/79-grifos nossos).
Assim, adotava-se uma proposta intermediária, que sabia-se não atender ~
as reMndicações da comunidade; as quais eram reconhecidamente justas, visto que eram
reconhecidas como "habitat imemorial", iemporariamente abandonada", ao mesmo tempo
consideravam-se "fatos incontestáveis" que o grupo indlgena "pré-existiu ao civilizado" ; 11foi
expulso", "por pressão armada e biológic·a". Porém, estavam sendo levados em conta "os
investimentos já realizados", "os problemas legais", "o dispêndio de enormes somas em sua
demarcação". Tais critérios levaram a propor uma "conscientização" da comunidade, que via-

ti-

:4
1
1
1
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se necessária a partir de preceitos falaciosos, de nenhum rigor científico. Consideravam as
reivindicações baseadas em ªum espírito revanchista". Considerava-se ainda, o grupo Xavante
como ªsedentarizado", vivendo exclusivamenteda agricultura e da pecuária, confonne a lógica
do Projeto xavante. Tal projeto demonstrou-se ineficaz e impróprio, trazendo muitos prejuízos
aos xavante. Foi com base neste argumento que poderam ªeliminar" áreas pretendidas que
eram destinadas a caça e coleta, consideradas ªde pouca valia para a comunidade".
Por fim, não se sabe por quais mecanismos de convencimento, lograram
ter alcançado a ªconscientização da comunidade", ªdo descabimento da pretensão que
mantinham" ; mesmo reconhecendo que os índios estavam recuperando "pelo menos
parcialmente seus antigos territórios" e que a área proposta era "fração da anterionnente
ocupada pela comcnldade". Assim, finalmente velo a ser demarcada a atual T. 1. Parabubure.
Mas, tal como previram os próprios estudos do CSN, logo ressurgiriam as reivindicações.
Alcançada a sua demarcação, no ano de 1980, a atual T.I. Parabubure
tinha apenas 06 aldeias. Logo em seguida teria infcio o processo de retorno acelerado de
outros que haviam ficado ainda em Marechal Rondon, Sangradouro e São Marcos. Tais
transferências se davam num processo organizado de reocupação, que visava assegurar as
conquistas obtidas, mas também se estabelecer estratégicamente, unindo forças para uma
nova etapa de lutas.
Um memorando da FUNAI, tratando do "Plano de aplicação para
instalação da Aldeia Baixão ou Pa're", assim justifica a transferência de um grupo de 8
famlllas de São Marcos para o Kuluene:
"Ouvidos por esta DDC, os Xavantes expuseram:
1- Serem todas as famílias que se dispõe a fonnar a nova aldeia,
oriundas de Kuluene,tratando-se então. de um retorno e não de uma transferência;
2- Haverem se deslocado de Kuluene para São Marcos em busca de
escola para seus filhos e alfabetização de adultos e adolescentes;
3- Sobre o local onde se deverá estabelecer a nova aldeia, prestaram as
seguintes informações:
a. Há aproximadamente 3 anos, as lideranças Xavante de Kuluene,
decidiram sobre uma melhor ocupação espacial da área, com formação de novas aldeias;
b. O local não é habitado. Constituía-se em área de caça e situa-se no
extremo oeste. na divisa da área indígena;
e. Dista )lá' aproximadamente,y30 Km da aldeia denominada "Aldelão" ou
Aldeiona, e bâ' aproximadamente 52 Km da aldeia denominada 11Patrimõnio";
d. Existe uma estrada que liga a localidade a Aldeião. Ê uma antiga pista
de corrida de toras. o rio que corta esta estrada seca no verão.Contudo, construiram uma
ponte sobre o mesmo]. desde o tempo das corridas. Atualmente, esta ponte foi melhorada
para a passagem da viatura Toyota, existente no Kuluene;
e. o nome da aldeia ªBaixão" foi sugerido pelo Gal. lsmarth, quando
presidente da FUNAI, o que indica que o assunto foi cogitado anterionnente;

1
1
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f. Todas as familias que formarão a nova aldeia conhecem a localidade."
(MEMO NO 092/DGO. de 06.06.80).
Este documento demonstra que estava se dando o retomo das famflias
aos antigos territórios por elas ocupado, no caso uma área de caça e antiga pista de corrida
de toras. Porém. tal retorno não era uma atitude isolada, fazia parte de um plano conjunto,
discutido pelas lideranças, o qual era executado em etapas planejadas com larga
antecedência, no caso, de 3 anos.
Pelo seguinte quadro podemos ver como se processou a reocupação e a
formação das atuais aldeias da T.t. Parabubure:

QUADRO Ili - HISTÓRICO DAS ALDEIAS DA T.I. PARABUBURE APÓS O
CONTATO
ANO DE
FUNDACÃO
1.953- 55
1.953-55
1.957
1.956- 58
1.958- 59
1.965
1.972

NOME DA ALDEIA

PROCEDÊNCIA

PIN

Simões Lopes
Batovi
Sanaradouro
sao Marcos
São Marcos
Couto Maaalhães
São Domingos Sávio

Bakairi ( Paraíso )
Mal. Rondon
Missão
Missão
Missão
Xavante
Xavante

1.972

São José

1.973
1.974

Aldeona
Aldeinhe

1.975

Novo Paraíso

1.979
1.980
1.980
1.981

Estrela
BaixAo
Santa Cruz
São Pedro

1.981 - 95

Pizzato ( extinta )

Kuluene
Kuluene
Parabubu
Wedetede
Parawanha'radze
São Marcos
São Marcos => Couto
Maaalhães
São Marcos => Couto
Maaalhães
Batovt + Simões Looes
Simões Lopes
=> Aldeona
Simões Lopes
Aldeona => Aldeinha
Batovi => Aldeona
São Marcos =) Aldeona
São Marcos => Aldeona
São Marcos => Couto
Maaalhães
Marêiwatsede => São
Marcos =) Couto

1.981

Parabubu

1.982

Campinas

1.982
1.985

Buritizal
Espírito Santo

Xavante
Kuluene
Kuluene
Kuluene
Estrela
Kuluene
Kuluene
Xavante
Xavante

Maaalhães

Sangradouro => Couto
Maaalhêes
Ba.t_ovi => Aldeona =>
Aldeinha
Batovi => Aldeona
SAo Marcos =) Couto

Parabubu
Campinas
lta
Xavante
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1.985

Santa Maria

1.985

São João Batista

1.987

SAo Jorge

1.988
1.988
1.988
1.988
1.988
1.989

Santo André
Santa Luzia
Pedra Preta
Nossa Sra. Aparecida
São Paulo
Santa Clara

1.989

São Felipe
Santa Helena
Mato Grosso
Jerusalém
Boa Vida
Chio Preto
Et&pore
Egito
Brasil
Jacú
Barreiro

1.990

Agua Limpa

1.995

Betel

Magalhães
São Marcos => Couto
Magalhães
Sangradouro => Dom
Bosco
Sangradouro =>
Parebubu
Sangradouro
São Marcos
Sangradouro
São Marcos
Sanaradouro
Pimentel Barbosa +
Couto Maaalhães
Sangradouro
Betovi => Aldeona =>
Burftlzal
Batovi => Aldeona =>
Campinas
Batovi => Aldeona =>
Campinas
Betovi => Aldeona =>
Campinas
Batovi => Aldeona =>
Campinas
Batovl => Aldeona =>
Buritizal
Batovi => Aldeona
Batovi => Aldeona =>
BurHizal
Batovi => Aldeona
Batovl => Adeona =>
Estrela
Simões Lopes =>
Aldeona => Aldeinha =>
Novo Paraisa
Sangradouro => SAo
Jorae

Xavante
Parabubu
Parabubu
Parabubu
Parabubu
Parabubu
Xevante
Xavente
Xavante
Xevante
Campinas
Campinas
Campinas
Campinas
Campinas

Ha
lta
lta
Estrela
Estrela
kuluene
Parabubu
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Sucuri
Córrego de Mata
Alto da Vitória
Palmeiras

Batovi => Aldeona
Batovi => Aldeona
Batovi => Aldeona =>
Córrego da Mata
Sangradouro

Kuluene
Kuluene
Kuluene
Parabubu

Fonte: Téc. lndigenista Francisco dos Santos Magalhães
Como se vê o interstício em que não houve moradia fixa dos índios na
região, não durou mais que 6 anos(1959-1965), mesmo assim não se podendo considerar
este período como de abandono, já que os depoimentos dos índios confirmam que ali
continuaram, permanentemente perambulando.
Vê-se ainda que o retomo la se dando paulatinamente, este não era
somente de grupos inteiros, que iriam formar uma nova aldeia, mas também de famílias
isoladas, as quais viriam a desequilibrar a composição Interna das facções nas aldeias já
existentes, provocando o seu fracionamento.
A região chegou a abrigar, inclusive os xavante expulsos de
Marãiwatsede (Suiá-Missu), os quais também buscavam espaço e tranquilidade para se
reorganizarem e irem à luta pela recuperação de suas terras. Hoje, destes ali permanecem
algumas poucas famtlias ou indivíduos isolados.
grupos organizados encontram-se todos
na T.I. Pimentel Barbosa, numa região mais próxima de suas antigas terras, cuja demarcação
já foi legalmente conquistada. Constituem a maior aldeia da região, a Aldeia Agua Branca,
com cerca de 430 índios. Esta conformação anormal, para os padrões atuais, só é possfvel
porque vários grupos estão ali reunidos apenas temporariamente enquanto preparam o seu
retomo. Isto ilustra bem como se dão as estratégias de luta dos Xavante.
Das 6 aldeias existentes na T.I. Parabubure, quando da sua demarcação
em 1980, passarlamos a 16 em 1985, sendo 7 no PIN Kuluene e 9 no PIN Xavante (LOPES
DA SILVA,1986:305-7); em 1988 seriam 20 aldeias e em 1995 já somariam 41. Pode-se
verificar que tamanho Incremento viria a lmpllcar na necessidade de reorganização do espaço
e, consequentemente, se tomaria essencial a retomada daquelas terras, que embora sempre
tenham sido reivindicadas e até reconhecidas como pertencentes ao território do grupo, foram
eliminadas da demarcação, alegando-se sua pouca utilidade para o grupo.
Assim, mal fora garantida a posse sobre as terras demarcadas, lã
estavam novamente os xavante a reivindicarem aquilo que não lhes fora devoMdo, prova
cabal da insatisfação e da impropriedade dos limites até hoje mantidos.
Novos conflitos estouraram na segunda metade da década de 80, agora
principalmente no Kuluene. Os antigos ocupantes não índios da Vila Patrimônio, tendo apenas
se transferido para a outra margem do Rio Paraíso, juntaram-se à família Machado e a
outros. A atividade pecuária desenvoMda por eles começou a provocar uma rápida
depredação da área.

9s
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Esta área sempre fora considerada pelos xavante como sua. Ali tinham \
seus antigos cemitérios, que começavam a ser revoMdos pelos tratores; suas cavernas que
eram invadidas e profanadas e a sua principal área de caça, na qual estavam sendo
impedidos de adentrar. Um dos posseiros, o Sr. Olinto de Brito, proibiu-os de caçarem,
naquela que considerava sua propriedade e, em 1986 chegou a Invadir a Aldeia Paraíso, junto
com homens da Polícia Militar, para intimidar os fndios. Em fevereiro ·de 1987, nova invasão
da aldeia, com dez homens armados, deixa em pânico as mulheres e crianças, os únicos que
ali se encontravam no momento, porque os homens estavam caçando. A responsável pelo PIN
Kuluene, após o acontecido, foi juntamente com um grupo de lndios à posse do Sr. Olinto,
verificar os motivos da ocorrência. Foram recebidos a bala.
Após várias ocorrências do mesmo tipo, os fndios não suportavam mais
as ameaças e conforme o índio Ciro, à época cacique da Aldeia Aldeinha e atualmente chefe
do PIN, assim resolveram agir:
"Procuramos a FUNAI, o Estado, a Secretaria de Segurança Pública e
~·
nada, nem FUNAI, nem polícia... AI nós tivemos a idéia, vamos expulsar os posseiros ar.
Como que vamos expulsar? Vamos queimar a casa, tirar as coisas dele ai, não mexe.
Também José Machado teve relacionamento sexual com os índld, também sou contra, não
posso ficar assim. Por isso a gente queimou a casa dos posseiros para não continuar aquela
briga, aquele jogo; isso é que foi acontecido, que teve aquele atrito assim... Porque
precisamos ficar em paz sem conflito, sem briga, até agora ficamos em paz em aL"( COSTA
FILH0, 1990:19-20).
Diante da seriedade da questão, levando em conta os conflitos entre
índios e posseiros, o próprio Governo do Estado, através da CAIEMT (Coordenadoria de
Assuntos lndigenas do Estado do Mato Grosso), a qual era coordenada pelo lndio Bakairi
Estevão Taukune; tomou a iniciativa de negociar soluções para o problema. Aquela
coordenadoria sugeriu a criação de uma reserva ecológica estadual, sob a responsabilidade
dominial dos lndios xavante.
Em agosto de 1989, foi constituída uma equipe por servidores da
Secretaria de Assuntos Fundiários, CAIEMT e FUNAI para realizar levantamentos na área. Um
acordo entre índios e posseiros interditou a área, comprometendo-se o Estado a não expedir
t Jtulos definitivos.
A essa época, haviam sido expedidos na região apenas dois Titulas ,
Definitivos, ainda da década de 50, um dos quais, afirmavam os técnicos do INTERMAT, era 1··
deslocado de sua origem. Havtapí ainda 12 posseiros, a maioria encontrando-se all \á pouco
tempo, sendo remanescentes da Vila Patrimônio. Porém, pouco tempo depois, em abril de 90,
a área já estava invadida por mais de 80 posseiros, numa tentativa orquestrada por políticos
da região de tentar impedir que as terras fossem devoMdas aos f ndios.
Com a Intervenção da Secretaria de Segurança do Estado os mais
recentes invasores foram retirados.
Devido aos conflitos com os índios, a situação
fundiária passa por drásticas alterações no fim dos anos 80. Os antigos posseiros, que em
parte tiveram suas casas queimadas, vendem suas posses ou as abandonam. Estas vão ser
em seguida ocupadas por outros aventureiros e grileiros, sequiosos por tomar vantagem da
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indefinição legal a respeito das terras. A violência dos conflitos verificados entre os próprios
posseiros é relatada por todos, sendo estes protagonazidos, principalmente pela famllia
Bandeira e pelo vulgo ªZé Pretinhon. Como consequência destes foram fechadas as estradas,
foi afundada a balsa que fazia a travessia do Kuluene para Paranatinga, houveram vários
ferimentos e mortes suspeitas. O governo do Estado, estava arrecadando a área,
registrando-a com o nome de Gleba Ouro Fino. Pretendia titular as terras, para regularizar a
situação das posses. Com esta expectativa, se dava uma maior concentração de terras, nas
mãos de grupos mais poderosos, que as adquiriam aos posseiros, enquanto buscavam pelos
canais políticos obter uma regularização. A região passou a ser dominada por poucos grandes
proprietários, na sua maioria ligados a políticos de renome tanto do Estado do Mato Grosso,
como do Mato Grosso do Sul.
Com a saída da maioria dos antigos posseiros, enquanto os novos
proprietários estavam envoMdos com a complicada regularização das propriedades, e a
FUNAI não encaminhava a questão da demarcação; os Xavante resolveram adiantar a
ocupação, fundando nas terras de onde expulsaram a família Machado, a Aldeia Agua Limpa,
no ano de 1990.
Enquanto isso, entre os posseiros, continuava a negociata das terras. Os
novos compradores, na maioria das vezes, somente ao tentarem ocupar as terras tomavam
ciência da pretensão indígena, ou esbarravam com outros ocupantes já estabelecidos. Alguns
receberam do governo do Estado, em 1994, no apagar das luzes do mandato do governador
Júlio Campos, novos Títulos Definitivos. A cessão destes foi totalmente irregular, como
reconhece o próprio INTERMAT. Os laudos de vistoria, necessários para a comprovação da
situação de posse foram forjados. Os novos proprietários, na verdade ali nunca tinham
estado, mas em seus processos consta terem feito várias benfeitorias, para que tivessem
direito aos títulos. Além de administrativamente ilegais, a cessão dos títulos feriu o acordo
assinado entre os fndios e os posseiros, lesando a ambos.
Dois dos títulos recentes vieram a incidir inclusive sobre a Aldeia Agua
Limpa. Seus pretensos proprietários fizeram várias tentativas de se apossarem das terras e
expulsarem a aldeia, usando-se inclusive de capangas e policiais. Foram repelidos com igual
violência pelos indios, que contaram com o apoio das outras aldeias do Kuluene. Em várias
ocasiões os índios tiveram de expulsar agrimensores e tratoristas, que vinham demarcar as
áreas aos novos "proprietários"1 tentavam abrir picadas de divisas ou davam início à
derrubada do cerrado para o plantio de capim.
Um dos antigos posseiros, o Sr. Lourenço Villodes Dias, mantivera com
os índios, durante muito tempo, relações comerciais; as quais decerto foram prejudiciais) pois
envolviam a retirada ilegal de madeira. De comportamento rude e explosivo) este resolveu
trocar sua posse por uma muito malor, bem próxima a aldeia, num negócio comercialmente
vantajoso. Uf,go em seguida começou a trabalhar com um trator, abrindo área de pastagem.
Foi advertido pelos índios, porém, continuou teimosamente com seus afazeres. Tendo sido
feitas várias ameaças, de ambas as partes, os índios resolveram agir. Em setembro de 95,
os índios invadiram a sua posse, não encontrando reação pela ausência do mesmo. Tomaram
um velho caminhão, Ford 64, pertencente ao posseiro. Este foi o último incidente até então
verificado.
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Foram as repercussões deste incidente, tendo os lndios condicionado a
devolução do caminhão à vinda de uma equipe da FUNAI para solucionar o problema da terra,
que levaram à retomada de negociações. o Governo do Estado,envlou uma equipe para
estudar a situação fundiária atual, visando apresentar proposta de solução. O resultado deste
trabalho, lamentavelmente, não encaminhava nada de positivo, o que se pode inferir pelas
sugestões apresentadas:
"Dos ocupantes da área, 03 são posseiros sendo: os senhores Pedro
Medeiros, João Batista de Souza e Lourenço Vilhodres Dias, por serem pequenos
proprietários e estarem já sendo admoestados pelos indios e sem condições de trabalharem
em outra área, sugerimos que esta diretoria do INTERMAT, estude com carinho a situação da
ocupação, e verifique a possibilidade de serem estas áreas demarcadas e regularizadas em
nome desses pequenos agricultores. Faz-se necessário que se negocie com a FUNAI, uma
trégua com os índios para que deixe os agricultores trabalharem com segurança, respeitando
os limites a ser proposto por esta instituição. Quanto ao Sr. Jris Barbosa, dar o tratamento
jurídico que o caso requer e mesmo porque o mesmo não possui benfeitorias. A área do Sr.
Antônio ltacaramby poderá ser negociada um limite, pois se trata de área grande e quase
toda ela trabalhada que se torna diffcil um remanejamento para um outro local," ( Relatório
técnico de vistoria, na área de conflito com lndlos xavante da Reserva lndlgena Parabubu,
INTERMAT, 02.02.96).
Em seguida, o Governo do Estado convocou dois líderes indígenas a
Cuiabá, juntamente com representantes da FUNAI, para apresentar sua proposta de solução.
Prontificava-se a fazer a "doação" apenas das terras pelo governo consideradas
devolutas,entre a margem direita do Córrego Ouro Fino e o limite da T.I. Parabubure. Previase a re)irada de 5 posseiros e o cancelamento de 2 Títulos Definitivos irregulares, onde não
haviar.,íbenfeitorias. Porém, verificadas as implicações jurídicas e poHticas, sendo necessário
para 'tanto a aprovação da Assembléia Legislativa, finalmente optou-se pelo procedimento
correto e rotineiro. Somente após a designação de um Grupo Técnico para realizar os
estudos de identificaçao e delimitação das terras viriam a liberar-se os lndios das pressões
sobre suas legitimas reivindicações, já tantas vezes relegadas em prol de considerações e
intelresses contrários aos seus.

CISÕES:
O sistema político na sociedade Xavante tem por principal caracteristica
o facclonallsmo, como atestam os autores consultados:
"Assim, são as linhagens os grupos incorporados nos quais o sistema
polltico se baseia... uma facção é formada por uma linhagem e seus correligionários, que
podem ser de outra linhagem ou mesmo clã, indMduos isolados, ou mesmo uma linhagem de
outro clã" ( MAYBURY-LEWIS, 1.984:225 ).
\
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"A facção dominante em qualquer aldeia tem plena consciência de que as
linhagens menores podem e de fato chegam a separar-se, provocando cisão, quando seus
direitos são infringidos.
O sistema político depende assim de um delicado balanço de poder e de
interesse." ( MAYBURY-LEWIS, 1.984:266 ).
Redistribulção de grupos menores - que, geralmente, têm a forma de
facções polfticas dissidentes - entre várias aldeias e a sempre presente possibilidade de
criação de novos núcleos eram característica do modo de Vida Xavante tradicional." ( PENNA
& LOPES DA SILVA, 1.982 ).
11

Esta característica estrutural, fornece a base para a compreensão dos
processos de cisão verificados mesmo antes do contato. Porém, a postura de cada grupo
quanto a aceitação ou rejeição, se tornará um fator marcante a influir nos processos de cisão,
desde as primeiras experiências dos Xavante com o mundo dos brancos, ainda em Goiás;
repetindo-se durante a retomada deste em terras do Mato Grosso.
Novos fatores virão Influir, a partir da vivência do contato e das profundas
alterações econômicas, demográficas, ambientais e geo-polfticas que serão experimentadas.
"'Por outro lado, é preciso ressaltar a tendência recente da multiplicação
acelerada do número de aldeias por intensificação dos processos de cisão, ocasionados
provavelmente por fatores econômicos e políticos Internos e externos ( relativos às relações
entre os Xavante e destes com o mundo dos brancos), pelo crescimento da população e pela
garantia das terras, agora demarcadas..." (PENNA & LOPES DA SILVA, 1.982).
ªOs Xavante, nos últimos anos, têm aliado o faccionismo que caracteriza
seu sistema político tradicional ( vide MAYBURY - LEWIS, 1.984 ) a uma estratégia muito
atual de defesa de seu território. Assim é que as disputas faccionais somadas à recuperação
demográfica do grupo tem levado sistematicamente a cisões que propiciam, através do
surgimento de novas aldeias, a ocupação, controle e fiscalização das várias áreas de cada
reserva" ( Lopes da Silva, 1.986:49 ).
No campo poHtico estas alterações vão se processar, principalmente,
pela introdução de novos mecanismos de alcance do prestígio, fundamental para o exercício
da liderança. Contrapondo-se à habilidade na caça e na guerra, teremos a habilidade no
relacionamento com os brancos e na obtenção de recursos para a comunidade. Também o
exercício de funções remuneradas e de grande poder de Influência, como chefe de posto,
monitor de saúde ou professor, permitirão, principalmente aos jovens, prestigio suficiente para
pretender galgar os postos de chefia. A postura frente aos brancos e a escolha das alianças a
serem mantidas com os setores específicos da sociedade nacional ( FUNAI, Prefeituras,
Fazendeiros e Missões ), às vezes conflitantes entre si, reflete-se também sobre os
processos de cisão.
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No campo econômico, além das alterações provocadas pelo surgimento
de funções remuneradas; novos bens e produtos introdUZidos no consumo, parecem não
adaptar-se ou não ter sido bem absorvidos pelos mecanismos de redistribuição Internos,
responsáveis pela manutenção da estabilidade do grupo. A situação de dependência em
relação a estes bens e produtos, leva facções minoritárias, insatisfeitas com as formas de
redistribuição a cindirem-se, buscando adquiri-los com maior facilidade. Os "Projetos
Econômicos" implementados, geralmente, não levam em conta estes fatores; pelo contrário,
muitas vezes buscam favorecer uma "pontica de caciques". Outro fator econômico relevante é
a escassez dos recursos naturais, principalmente de caça, provocado pela depredação do
ambiente e exploração intensiva oriunda da sedentarização e do crescimento demográfico.
Sob o aspecto demográfico, como veremos ainda mais adiante, o
crescimento da população tem se dado a taxas bastante altas; aliando-se este a escassez de
recursos, torna-se insustentável a manutenção de grupos numerosos num mesmo local.
Do ponto de vista da ocupação do território, esta é primordial para a
garantia da posse do mesmo. Assim, as aldeias são distribuídas geograficamente no intento
de ocupar e fiscalizar o máximo de área possível, orientando-se as cisões para este objetivo.
Isto fica claro, por exemplo no processo de transferência da Aldeia Baixio, já citado
anteriormente ( MEMO NO 092/060, de 06.06.80 ). Outra aplicabilidade da cisão à ocupação
do território, está na recuperação de terras pretendidas: e ainda não asseguradas.
Adiantando-se uma facção às outras na recuperação das terras, força-se a expulsão dos
invasores. Apesar do perigo que se enfrenta, poderá se contar com a solidariedade dos
grupos que comungam a mesma pretensão. Além disso, poderá se ter o previlégio da escolha
de melhor localização e de se reivindicar a liderança sobre os outros grupos que ali vierem a
se localizar. Nesta situação estaria por exemplo, o grupo da aldeia Agua Limpa.
Apesar de terem havido nos últimos anos grandes alterações no contexto,
os critérios enunciados por LOPES DA SILVA ( 1.984:35 )1 já descritos anteriormente; para
dMdir em 03 grandes grupos a população Xavante, ainda são operacionais. Porém, com o
retomo massivo, após a demarcação, dos grupos que se encontravam em São Marcos e
Sangradouro, a própria T.I. Parabubure tem sido o palco das udiferenças" entre aqueles
grupos.
Entre as alterações visíveis está a reorganização dos grupos oriundos de
Marãiwatsede, que levou-os à conquista do direito de retornarem às suas terras tradicionais,
invadidas pela Fazenda Sulá-Missú. Direito o qual ainda não foi garantido pelas autoridades
competentes. Estes grupos que nunca estiveram muito à vontade na T.I. Parabubure, vão
saindo aos poucos e se reunindo na Aldeia Agua Branca ( T.I. Pimentel Barbosa )r onde
preparam o retomo às suas terras.
A vitória sobre a Fazenda Xavantina e a retomada da emblemática Aldeia
Parabubu, habilitou o cacique Celestino a liderar um expressivo grupo de novas aldeias, quase
todas formadas por grupos oriundos de Sangradouro, as quais constituem hoje o Pin
Parabubu. Os grupos oriundos de São Marcos agruparam-se, na sua maioria, em tomo do
que era a antiga reserva de Couto Magalhães, constitul8o o PIN Xavante. No Kuluene, os
grupos oriundos de Simões Lopes agruparam-se às margens do Rio Paraisa; um outro grupo,
com relação de parentesco próximas, porém oriundo de São Marcos, fixou-se na parte norte
o;\.
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da antiga reserva. Estes dois grupos, somados ao grupo liderado pelo cacique Abrão o
primeiro a retornar à região, formam o Pin Ubawawê. Três outros grupos afastaram-se ~m
pouco do Kuluene, indo ocupar as áreas demarcadas entre as antigas reservas do Kuluene e
Couto Magalhães. Um destes é liderado por uma família, cujos principais chefes estiveram
morando por muito tempo nas cidades. Hábeis no trato com os brancos e muito devotados à
agricultura, têm obtido sucesso na administração da liderançaJ alcançando bastante prestigio.
As aldeias deste grupo constituem o PIN Campinas. O segundo grupo que afastou-se do
Kuluene é composto por familiares de Barnabé, um dos quatro pioneiros na retomada das
terras. Numericamente pequeno, constitui o chamado PIN lta. O terceiro grupo ocupa a parte
norte da reserva e constitui o PIN Estrela.
O grupo de Parabubu parece ser bastante coeso, com excessão da
aldeia Santo André, cujas relações de parentesco no PIN Campinas, toma sua posição dúbia.
As principais relações deste grupo são com Sangradouro. Suas características permitem
mante-lo classificado como pertencente ao terceiro grupo identificado por LOPES DA SILVA.
A novidade aqui está no fato de estarem em ascensão dentro do grupo, aqueles jovens
formados nas missões. Uma característica comum a estes jovens é o padrão de consumo
referenciado na classe média nacional, o qual buscam atingir através de empregos na FUNAI,
ou, mais grave ainda, pela venda de madeira das terras indígenas.
o grupo do PIN Xavante, apesar de constituído em sua maioria por
aqueles oriundos de São Marcos, parece continuar mantendo as características apontadas ao
grupo de Couto Magalhães, do qual é oriundo. Como não tem uma liderança hegemõnica, dá
margem à autonomia de seus membros, parecendo ser um grupo que continua ainda
buscando consolidar a sua formação.
No PIN Ubawawê, os três grupos existentes lutam pelo domlnio da chefia
do posto, e o próprio nome deste tem sido objeto da disputa faccionai. A recente mudança do
nome corroborou a posição majoritária do grupo oriundo de Simões Lopes. O maior
distanciamento, porém, dá-se em relação a Aldeia Santa Cruz, cujos membros são oriundos
da missão de São Marcos, diferenciando-se em relação a caracterfstica geral do grupo, o
dizerem seguir a igrejas evangélicas.
O grupo do PIN Campinas, tem bastante coesão interna e suas
características o mantêm afiliado ao segundo grupo indentificado por LOPES DA SILVA, o
"Grupo do Kuluene".
O grupo do PIN lta, numericamente minoritário, também está afiliado ao
"Grupo do Kuluene".
O grupo do PIN Estrela, apesar de ter características comuns ao "Grupo
do Kuluene", como a origem no Batovi e o fato de declararem-se "crentes", tem relações de
parentesco que o llga a Parabubu e consequentemente ao Sangradouro.
Um conflito recente pode demonstrar com mais clareza as intricadas
relações entre as facções existentes hoje na T.I. Parabubure. Uma turma de madeireiros, nãoindfos, formada por descendentes do falecido Manoel Gomes ( tido como "benfeitor" pelos
Jndios de Parabubu, pelo fato de telas abrigado em sua fazenda quando fugiam dos
massacres de 1.951-52 ); estava cortando madeira nas proximidades da aldeia Santo André.
Alegavam ter para isso ordens do cacique Celestino. lndios da aldeia Santo André foram
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abordá-los. Num incidente com os cães dos madeireiros, um fndio disparou um tiro, em
seguida foi baleado por um dos madeireiros e respondeu atingindo mortalmente a este e
ferindo outro. Sendo o fndlo ferido, parente do pessoal de Campinas, estes Juntaram-se a
outros do Kuluene, indo a Campinãpolis para exigir providências. Novo incidente na cidade,
com parentes do madeireiro falecido.ffrovocou tiroteio, resultando na morte de mais dois nãofndios. Revoltados(Goma camifieina &fenvoMdos com os madeireiros, o grupo de Parabubu
tomou o seu partido e ameaçou ,;I vingar os mortos. Passaram dias ameaçando uns aos
outros até reunir seus aliados para tomarem posições. Na reunião de Campinas observamos
a presença dos caciques de Marechal Rondon, do PIN Ubawawe ( menos de Santa Cruz). do
PIN lta e do próprio PIN Campinas. Em Parabubu, estiveram. além dos caciques daquele PIN,
os de Sangradouro e do PIN Estrela. Do PIN xavante surgiram manifestações de reprovação
à atitude de ambos os grupos, não tendo havido um posicionamento p~ste ou aquele lado
da contenda. Depois de discutida a questão entre os homens mais velhos e influentes nos dois
grupos. permaneceram acusando-se uns aos outros por mais algum tempo, sem tomar
nenhuma atltude.,a..r,,.,,,,:.~ .
{,f'.i!estas 19ll{laS observações acerca da política interna da T.I. Parabure,
não só para demonstrara aplicabilidade dos critérios enunciados por LOPES DA SILVA, mas 1 A.,:,>,·.,,__
para melhor delinear o que se percebe no quadro Ili. O processo de cisões parece vir-se
dando dentro de grupos maiores, os apontados por LOPES DA SILVA, sem Implicar na
ruptura dos laços históricos que os constituíram. Há pontos de interseção entre estes grupos,
evidenciados pelo comportamento das aldeias Estrela e Santo André.
Porém, cada grupo ( ou aldeia ) busca constituir um território próprio, o \ V
que cria uma área de fricção entre os diversos grupos. No caso da T.I. Parabubure, a l
reocupação do território perdido é fundamental para que a dinâmica interna dos grupos seja
mantida. Caso contrário, situações como a relatada anteriormente fatalmente levarão a
conflitos internos.
{}--:(~., ·,
Os processos de cisão servem para alMar essas tensões internas,
carecendo, porém, de um espaço tisico adequado. Pode-se prever que, tão logo sejam
demarcadas estas terras, ou antes, conforme o desenrolar do processo:" um novo arranjo
~,- .1,
entre os grupos se[ã estabelecido. A criação e transferência de aldeias. inclusive a partir de .c't· .' ,..- Sangradouro, São 1Vlarcos e Marechal Rondon, mas principalmente a partir das aldeias mais
populosas, será efetuada. As novas aldeias deverão ocupar as regiões extremas da área.
onde houver disponibilidade de acesso. A própria Aldeia Agua Limpa, situada em local
inadequado segundo os padrões Xavante, planeja mudar-se para a margem do Córrego Ouro
Fino. Da Aldeia Novo Paraíso, um grupo pretende para lá transferir.•. se em conjunto e
futuramente deverá estabelecer-se em novo local.
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IV -ATMDADES PRODUTIVAS:
/

..,..~i .)

CAÇA - A caça é, do ponto de vista tradicional, a principal atividade dos Xavante. Esta
importância dá-se, no nlvel econômico, por representar nós tempos antigos a principal fonte
de obtenção de recursos protéicos. Atualmente, constitui-se ainda numa das alternativas de
1
obtenção daqueles recursos. Porém, é a sua importância no campo das representações, que ·
mantêm ainda a caçada como uma atividade primordial no modo de vida Xavante.
·
As espécies caçadas, em ordem de importância para os Xavante, são a
anta, o queixada, o catitu, o cervo, o veado, o tatu e o tamanduá ( GIACCARIA & HEIDE,
1.972-62 ). Porém, tãmbém são caçados para consumo a paca, a cotia e outros. Os meninos
treinam sua habilidade, imitando os mais velhos em divertidas caçadas de preás. As aves
caçadas, também para consumo, são a~ ema,, seriemaf jacu, mutum, pombas, perdiz e
nhambu. Uma ç_yrnisa flecha , sem ponta~m parte inicial das raízes da taquarinha,é feita
exclusivamentepara abater pequenas aves. 1\-y,vc.lr,_,,,J.,.·
Para os adornos e artesanato, caçam aves para retirar as penas, como o
gavião, a ema, a seriema, o periquito, o papagaio, o beija-flor, o urubu-rei e outros.
(GIACCARIA & HEIDE, 1.972 ). Outros animais também caçados com objetivo utilitário ou
ritual são : a onça ( o caçador mudava seu próprio nome), a onça-parda (osso para furação
de orelhas), o veado ( chocalho de unhas, couro para o frio), serpentes ( cabeça atrai outras
cobras para matar inimigos), queixada ( flgado e pelos para atrair outros, osso para furar
sementes), cotia ( osso para formão), lagartos ( rabo para enfeite g~J!echa ), etc. 0
Filhotes de animais caçados costumam ser criados, para consumo fµturo
ou uso de penas. Vimos, em aldeias diversas, filhotes de caititu, jacu, periquito; papagaío,
arara e até UrUbU.
,,ui}.,,_- ·.a. v-- r,&i,._v.~•...•.:J 'L,J- -~· :ü _,
Os Xavante e~
.as ·caçadas, de acordo com a sua finalidade:
Entre-os··diversos-tipostemos:
HôMONÕ - Um tipo de caçada coletiva que envolve a maior parte dos homens da aldeia,
geralmente feitas no fim da estação seca. Oura uma semana em média. O local fica sempre a
pelo menos um dia de caminhada da aldeia, onde fazem acampamento. o local escolhido é
sempre uma área aberta ( Apé ), em vargens e buritizais. A técnica consiste em buscar e
seguir os rastros dos animais. A procura leva-os a distâncias de até '!h dia de caminhada.
Caso o local não esteja fornecendo caça suficiente o acampamento é mudado.
Durante a caçada os homens se dividem conforme os grupos de idade.
No acampamento as casas são feitas uma para cada grupo de idade. Um grupo de idade
constrói a casa para o grupo imediatamente posterior, que patrocinou a sua iniciação,
considerados padrinhos. Os Rite'wá ( recém-iniciados ) não participam diretamente das
caçadas. Mantendo-se no acampamento, constroem a sua própria casa e a de seus
padrinhos; providenciam lenha, fazem a limpeza, limpam a caça trazida e a assam. Os
homens do grupo de idade mais velho são os responsáveis pela distribuição da caça, sendo a
parte que cabe a um clã determinado por representante do clã oposto. No acampamento é
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consumida a caça apenas do primeiro dia e os miúdos do animais dos animais caçados nos
dias seguintes. O restante da caça é assado e levado para ser redistribuído na .aldeia. A
decisão de iniciar a caçada é tomada no Warã ( conselho da aldeia ). A comunicação entre os
caçadores é feita com gritos específicos para comunicar o encontro de rastro de cada tipo de
animal.

ABA -

É uma c~çada curta que dura apenas um dia. São feitas em qualquer época do ano.
O local preferencial são as áreas de mata. Todos os homens participam da caçada, na busca
de rastro os caçadores se dividem em grupos de 3 a 4 homens. A comunicação é feita com
assobios que indicam o tipo de animal, a direção que tomaram os rastros e a distância em
que se encontra o grupo. As caçadas deste tipo geralmente são orientadas para a busca de
determinado animal. A decisão de ir caçar parte dos chefes de determinadas linhagens,
11donas"
consideradas
de algumas espécies de animais, destacadas como caça preferencial
para os Xavante. Entre estas linhagens existem o "dono da anta" ( utõtedewa ), "dono dos
queixadas" ( Uhõtedewa ) e outros. Estas linhagens, dominam conhecimentos práticos e
mágicos sobre os animais, além de patrocinarem rituais propiciatórios, que no conjunto
contribuem para o sucesso. Além disso submetem-se a regimes de abstenção sexual para
garantir o maior sucesso na caçada. Em retribuição recebem geralmente o maior animal
caçado, porém eles próprios devem comer muito moderadamente.
DO - A principal característica deste tipo de caçada e1o uso da queimada, como técnica para
obter o melhor resultado possível. El}Volve ainda uma série de ritos propiciatórios
(GIACCARIA & HEIDE, 1.972 )1 envotvencfo a participação dos ªdonos"dos animais e do ªdono
do tempo" ( Wahubtedewa ), o qual busca afastar a chuva. É uma caçada coletiva, a sua
realização é decidida no Warã. Sobre sua realização e estratégias a serem adotadas, as
discussões podem durar dias. O local escolhido é geralmente o cerrado ou campos abertos
(Apé ), usando-se como critérios a abundância de animais, a facilidade para perseguição, e
para controle do fogo. Tendo em conta o ultimo fator I procura-se uma área que tenha em
suas proximidades barreiras naturais para o fogo, como córregos e matas altas e úmidas.
A caçada dura apenas algumas horas. A salda dos homens da aldeia dáse pela manhã bem cedo, após realizarem um canto cerimonial. No local escolhido os homens
se reúnem novamente para cantar, a queimada tem início geralmente por volta das 11 :OO
horas da manhã, quando as condições do tempo e do vento forem propicias. Os homens são
distribuídos em 03 (três ) grupos, dos quais dois abrem para as laterais e vão ateando, até
formar um seml-cfrculo, o terceiro grupo segue pelo meio fechando o circulo de fogo. Entre os
homens mais experientes são escolhidos aqueles que têm maior habilidade em atear fogo ou
atirar com flechas ou espingarda, para cumprir funções especificas. Como o fogo acrescenta
à caçada uma alta dose de perigo{ a solidariedade entre os caçadores é muito importante,
por isso os grupos costumam se organizar de forma a estarem ss- sempre unidos, sendo os
mais jovens acompanhados por um homem mais experiente. O resultado da caça é distribuldo
pelos "donos" dos animais, com excessão para os animais de pequeno porte, que serão
obrigatoriamente doados por quem encontrou a caça a um membro do clã oposto ao seu
(tsire'wa ).
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· DABATSA - É uma caçada realizada com o exclusivo fim cerimonial de celebrar um
-,.~as.am~nto.A decisão de sair à caça é tomada entre os pais dos noivos (watsini ). Para ela
são convidados os parentes dos noivos, às vezes inclusive de outras aldeias. Pode ser
realizada em qualquer época ou local, dependendo da disponibilidade de caça. É
tradicionalmente definida a quantidade de animais a serem caçados, os tipos e as partes que
deverão ser carregados por todo o pátio da aldeia pelo noivo e entregues na casa da noiva.
Por isso a caçada durará o tempo necessário até a obtenção da caça pré-estabelecida,
geralmente uma semana ou mais. A distribuição será feita pelo "padrinho" da noiva
(danhorébdzwá), seu tio matemo. A técnica é a da busca de rastros.
1TSERE - Também é uma caçada para a cerimônia do casamento, todavia só é utilizada
quando é necessária a realização de uma cerimônia rápida, como nCL.hipótese de ter a noiva
engravidado antes das núpcias. Geralmente, porém, é feita no caso da época não estar muito
propicia e se ter certeza de encontrar muito pouca caça. Neste caso a caçada poderá durar
apenas 01 dia, poderá ser utilizada a técnica do fogo e serão dispensados os Itens mlnimos
que compõem a dádiva do noivo, sendo aceito qualquer tipo de caça. A decisão de adotar
este tipo de caçada será tomado pelos pais dos noivos.
.,.t
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DZOMÕRI - o Dzomõrt é:\Jma verdadeira migração, iik1ê participa toda a familia, sendo os
caçadores acompanhados por suas mulheres e filhos, e inclusiVe genros e agregados da
família. Num Dzomõri podem participar várias casas de uma mesma aldeia, que pertençam à
mesma familia. Atualmente, a sua duração é mais curta, cerca de duas semanas; porém,
antigamente duravat meses. Este tipo de expedição é praticado no tempo das chuvas.
A decisão de sair à caça é do chefe da família, que convida os outros
parentes. Esta decisão pode ser tomada no caso de estar a aldeia acometida por doenças e
o chefe de uma familia não contaminada tentar preservar os seus membros. As vezes serve
também para evitar desavenças eminentes. Porém, a sua principal função é de manter a
familia em época de escassez. No Dzomõri, mais importante que a caça mesmo, é a coleta
de frutas, raízes, tubérculos que mantêm a familia no deslocamento.
Para abrigar a famllla por um período mais longo, eram construídas
várias casas resistentes, utilizadas durante várias temporadas pela mesma familia,
constituindo-se estes acampamentos em verdadeiras aldeias. As vezes ocorria de um ou mais
membros da famma Virem a falecer, e serem enterrados no local. Por este motiVo, os locais
onde houveram "aldeias de Dzomõri", são lembrados por várias gerações. Hoje, muitos destes
locais foram tomados por fazendas, lembrando-se os Xavante que onde estão construídas as
cidades de Campinápolis e Novo São Joaquim, também haviam aldeias deste tipo. Entristece
muito, principalmente aos velhos reverem locais onde toram enterrados antepasseeos,
revoMdos por máquinas e tratores. Parte deste locais estão sendo reinvindicados na presente
proposta.
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Uma caçada do tipo Dabatsá pode também ser decidida para realizar o
compromisso de ç__asamento de uma menina ainda muito precoce. Estas servem para adiantar
compromissos entre duas famlllas e servem também para "alegrar a comunidade" como dizem
os Xavante. Provavelmente, neste caso, sirvam para solucionar algum impasse entre facções.
Um tipo de caçada que foi Introduzido pelo contato é a "caçada de
~-$p.era''. A técnica de ficar na espera do animal em ~
construídos em cima das árvores
nas proXimidadesde um trilho, fruteiras frequentadas pÕrestes ou "barreiros"{extge a posse
de arma de fogo, mais eficiente. Sobre este tipo de caçada não recai nenhhum compromisso
social previsto. Por este motivo, o produto destas caçadas pode Vir a ter destinação
comercial, como já está ocorrendo em Areões. Embora este tipo de caçada tenha sido
verificado por nós, nas imediações da aldeia Agua Limpa, a venda de caça não está ali sendo
praticada, talvez pela grande distância das cidades.
Uma caçada jndlvid.u_al também é multo praticada, podendo quem tomou a
iniciativa ser acompanhado por mais um ou dois homens. A técnica será a de buscar pegadas
recentes em locais de barreiros ou fruteiras. A distribuição da caça será feita na aldeia. Neste
caso, irá se responsabilizar pela distribuição o chefe da casa, fazendo-o entre aqueles com
que mantêm compromissos sociais de retribuição. Ao watsinT ( sogro do filho'pu filho ) caberá
a melhor parte da caça.
,
Vários outros tipos de caçada têm lugar em momentos rituais, como no
wai'â, variando, conforme a característica do evento, as formas de apropriação e distribuição
do produto.
Em todos os casos a apropriação nunca é feita por quem matou o animal;
na maioria das vezes é por quem o viu primeiro. Mesmo assim, a distribuição também não é
feita por aquele que dele se apropriou, cabendo a este apenas surgerir a parte que gostaria
de receber, ou então receber uma parte tradicionalmente pré-determinada, conforme o tipo e
objetivo da caçada. Após distribuída a caça, esta sofrerá na aldeia outras várias redistribuição
entre os que da caçada não tomaram parte. Os pedidos, dirigidos a quem tiver recebido uma
parte, por membros do clã oposto, não poderão ser negados.
Desta forma, as caçadas, mais que uma atMdade econômica, são uma
atMdade social. Nela são ativados, como vimos, praticamente todos os mecanismos de
representação, como os grupos de idade(as relações de parentescofas instituições pollticas,
como as linhagens(os mecanismos de redistribuição e não-diferenciaçãotalém de fa_?erém um
elo com o mundo mítico/religioso. As caçadas atualizam a tradição e as formas próprias de
organização social dos Xavante. Além disso, a habilidade em caçar, sempre foi, e continua
sendo, um atributo ideal para o homem Xavante, advindo disto respeito e prestígio. É por isso
que, mesmo que sob o ponto de vista econômico venha a não ser considerado mais tão
importante,·para o xavante caçar continua sendo fundamental. O cacique Arodl, líder falecido
da aldeia Pimentel Barbosa, e filho do velho Apoena, disse em uma entreVistaà uma revista, à
época do "Projeto xavante" :
Mesmo com muito gado, Xavante nunca deixará de caçar. Mesmo com
pouca caça no cerrado, indio vai sempre manter costumes, os mais velhos nunca vão deixar
de caçar".
11
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Af está um dos principais erros da avaliação do estudo que levou à
definição dos atuais limites da T. 1. Parabubure: ao considerar as áreas de caça de coleta
como ªde pouca valia" na sua situação atual. Sob a premissa de que através do ªProjeto
Xavante", estes haviam entrado definitivamente num processo de ªsedentarização11, e que sua
sobrevivência econômica dependia exclusivamente da agricultura e pecuária. Na mesma
matéria da revista citada atrás, um antropólogo da FUNAI diz que "índio agora vai caçar anta
de chifre ( boi )" e que "o fato deve ser aceito com muita naturalidade".
Sob o ponto de vista econômico, as tentativas, mal elaboradas, de
introdução de técnicas modernas de cultivo, vieram à falência. Tendo deixado um rast/o de
profunda dependência, não corresponderam na pr_átical{.à"··subsistência do grupo. Ássim, (
continua sendo a caça, ainda, um importante suporte para a sua reprodução ffsica. A
escassez provocada pela depredação da natureza nos anos em que as terras foram
ocupadas pelas fazendas, pode e deve ser revertida, visando garantir a sobrevivência física e
cultural ao povo xavante.
.,,,
Por fim, resta ainda dizer da introdução dos novos
elementos na prática ca caça, especialmente das armas de fogo. Apesar da distribuição farta
feita por alguns administradores, irresponsável pelo fato de incluir armas de relativo poder de
fogo , como os rifles de repetição e até revótvereS;éstas não puderam ser adquiridas ainda
pela maioria dos xavante. Verificamos que o arco e flecha e as bordunas ainda são
largamente utilizados, inclusive como armas de guerra.
A posse de armas de fogo introduz um fator de desequilíbrio no sucesso
da caçada, entre os caçadores1 r.elizmente, compensado pelos mecanismos de redistribuição.
Porém, questões como a retriouição ao proprietário de uma arma, no caso de tomar-se um
empréstimo, não devem ter sido ainda resoMdas. A larga utilização das armas de fogo
também introduz um desequilfbrio entre o caçador e a presa, em prejuízo da última, colocando
em risco a já abalada situação ~~-12re~ervação destas. A possibilidade de destinação
comercial da caça, já introduzida, pode aumentar ainda mais esses riscos.

COLETA:
"Sem a caça, a cultura xavante seria muito diferente; mas sem a coleta,
os Xavante não seriam jamais capazes de existir." (MAYBURY-LEWIS, 1984:87).
A frase acima resume a importância da coleta para a subsistência e a
cultura Xavante. A fim de melhor demonstrar esta importância, dividiremos aqui as várias
atividades de coleta e seus produtos, de acordo com a sua finalidade:
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ALIMENTAR : A atividade de coleta com a finalidade de obter alimentos é essencialmente

fe_minina; eventualmente, principalmente durante as caçadas os homens podem fazer coleta de
alimentos para sua manutenção própria. Porém, o provimento regular da casa é mantido pelas
mulheres, o que as toma economicamente ativas, e fundamentais as suas atividades. Segundo
GIACCARIA & HEIOE (1972:63), a importância da coleta está no fato de , ao contrário da
caça, prover a aldeia de um recurso alimentar constante. Também, durante as migrações a
coleta é fundamental.
Tamanha importância é atestada inclusive pela toponímia, identificando-se
lugares e aldeias pela característica disponibilidade de produtos de coleta onde se localizam;
e, certamente, influenciandoa localização da aldeia pela sua disponibilidade. Nomes de cocos
e batatas são frequentes na toponímia. O próprio nome da T.I. Parabubure, teve origem na
antiga Aldeia Parabubu, cujo nome é o mesmo de uma batata amarga comestível, muito
comum naquela região. Outros nomes como Norõtsu'rã, Norõwede, Norõwededzepá
(variedades de palmeiras), são frequentes identificando aldeias, regiões e córregos.
I· A variedade de produtos de coleta consumidos é enorme.
MAYBURY-LEWIS(1984:87-8), destaca as ralzes e os tubérculos, dos quais identificou sete
variedades, a maioria conhecida e consumida apenas pelos Xavante. GIACCARIA & HEIDE
(197~765) citam 14 variedades de "batatas"· consumidas pelos xavante, o que confirma e
am~ a importância destes na sua dieta alimentar tradicional.
As palmeiras são importantissima fonte de produtos de coleta. Com a
finalidade alimentar são usados o Babaçu ( Norõwede), o Acuri ( Tiriwede), a Macaúba,
Pindoba, Piaçaba e o Buriti1 principalmente. Seus cocos e palmitos são consumidos de
diversas formas e muito apreciados pelos Xavante, podendo ser vistos em grande quantidade,
em qualquer aldeia.
Há também uma grande variedade de frutos comestíveis obtidos no
cerrado, entre os quais pode-se citar o Pequi, saru, Jatobá, Jaboticaba do Cerrado (Tsini),
caju do cerrado e outros, conhecidos apenas pelos Xavante e que não têm nomes em
português.
Produtos de origem animal também são coletados para a alimentação,
destacando-se os insetos e larvas. Fazem parte da dieta Xavante ainda hoje, embora o seu
consumo não seja mais tão frequente. Entre estes os gafanhotos, a formiga vermelha (Rãti),
alguns tipos de coleópteros e larvas, principalmente de abelhas. O mel também é muito
consumido e sua coleta tão apreciada que a ela dedicam-se também os homens. Os Xavante
identificam pelo menos dez espécies de abelhas meHferas na região .

.-e. .....• ~, - ·),

ARTESANAL:
A coleta para a confecção de utensflios, ornamentos, armas, cerâmicas,
ferramentas e outros, envolve muitos produtos, conforme o tipo de objeto a ser
confeccionado, dos quais citamos como exemplo:

Arco: - Madeira de Tucum (palmeira)
- Corda de Burtti (palmeira)
Flechas: - Taquara
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- Taquarinha

- Buritirana
- Cipó-imbé
- Cera de abelha
Bordunas: - Sucupira
- Pau- Brasil
-Aroeira
Pilão : - Madeira de Pequi (base)
- Madeira de Aroeira (mão)
Instrumentos Musicais: - Cabaças (Um'ré)- Maracás
- Sementes de Patsé - Maracás
- Semente de Capim-Navalha - Maracás
- Bambú - Flautas
Cordas: - Tucum
- Burltl
- Babaçu
- Piteira
- Embira ( Diversas árvores)
Cerâmica: - Casca de árvore
- Argila
Cestos e Esteiras : - Buriti
- Buritirana
Ornamentos: - Folhas de Buriti- Estojo Peniano
- Cordas de Tucum, Buriti e outras - Pulseiras e
Tomozeleiras
- Brincos (Pauzinhos trespassados nas orelhas) de

vários materiais
Ornamentos distintivos: - Cordões de Tsatede e Weterãti ( Dono
da anta)
-Cordões de Buriti, Cipó e Tucum ( Dono
dos queixadas)
-Brincos de talo de Buriti e lpaftihoné
(Dono dos queixadas)
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Objetos de uso mágico/ritual :
- Wamarl (árvore que faz sonhar)
- Raízes de Wetsua1re, Paftitsihudzu,Wadzaradzé, Weterã'ti e
-wederutupá ( Pós para controlar o tempo)
- Jatobá e ltsiuwamrené ( Pós para a caçada de anta)
-Algodão, Capim-navalha e outros (Colares Tsõrebdzu usados
nas cerimônias de nominação e casamento)
- Folhas e Fibras de Buriti para a confecção de máscaras
Wamnhõrõ e capas No'oni (iniciação masculina)
- Toras de Buriti (Corridas)

COSMÉTICO:

- Ôleo de Babaçú (para os cabelos)

MEDICINAL: - Os xavante usam várias plantas com este fim, no tratamento de picadas de
cobra, dores de cabeça, ferimentos e outros. Na higiene bucal usam folhas de Lixeira.

V
Algumas expedições de coleta são parte integrante de certos rituais,
como a coleta dos materiais para a confecção das máscaras Wamnhõrõ, no ritual de
iniciação. Durante o Wai'á as mulheres fazem uma coleta de batatas chamada Abahi. No ritual
de cura (Datslwaiwere), quando o doente é mulher, faz-se uma coleta de cocos e frutos.
A coleta hoje continua sendo muito importante na manutenção diária do
grupo. Por exemplo, quando estivemos na Aldeia São João Batista ( PIN Parabubu), queixavase da falta de arroz e carne na aldeia, porém, vimos batatas e castanhas de coco, de vários
tipos sendo consumidos e em abundância. Em todas as aldeias sempre se vêm mulheres e
crianças quebrando e comendo cocos. Quando percorrem conosco o campo, os xavante
sempre nos mostram uma infinidade de plantas frutlferas, medicinais ou com outra utilidade.
Isto prova que o conhecimento é mantido e retransmitido! pela importância que vêm os
xavante nestas plantas para a sua própria sobrevivência.

PESCA:
A pesca é tida pelos autores consultados como "ocasional" ou "'de pouca
lmportancla". Porém, os mesmos registram a existência de flechas próprias para a pesca; o -conhecimento de técnicas de envenenamento com timbó; a prática de rituais especlficos e a
importância na mitologia de espíritos que habitam as águas dos rios e lagos. Isto prova que a
pesca não era desprovida de valor para a cultura, mesmo na sua forma mais tradicional,
sendo este tanto simbólico quanto prático.
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De qualquer forma, a introdução de novas técnicas, como a Unha e o
anzotsornadas à relativa escassez de caça, à menor disponibilidade de tempo em função da
dedicação à agricultura e a sedenterização em regiões próximas a rios e córregos em função
de facilitar o contato(tornaram a pesca, pela facilidade e rapidez que oferecem na obtenção
de alimentos, uma atMdade imprescindível.
A pesca pode ser uma atividade individual, mas geralmente é feita em
grupos. A pesca coletiva, que envolve toda a aldeia, é chamada "Abawadzi11• Esta é precedida
de um ritual propiciatório. O clã ôwawe (Grande rio) é que toma a iniciativa. Note-se que a
principal função cerimonial deste clã é um cargo cujos ocupantes são chamados "Tebe11
(peixe).
- ···-· --·
As mulheres também podem exercer a atMdade, fazendo-o em grupos
isolados ou participando das pescarias coletivas. Também para as crianças esta é uma
divertida atividade, com resultado positivo para o seu próprio sustento.
Os rios e lagos da região são muito ricos em quantidade e variedade de
peixes. O mais apreciado de todos os peixes é o Matrinchã, seguido do Pintado, Pacu, Papaterra, Tucunaré, Jaú, Voadeira, Traira, vários tipos de bagres e outros.
Quando fazem expedições mais longas, o pescado é assado no local e a

maior parte consumida ali mesmo. Nas expedições de caça mais longas, a pesca também é
multo Importante n'rnanatenção dos caçadores. Nas caçadas do tipo "Homonõ", o grupo de
idade recém iniciado se encarrega de suprir o acampamento de peiXes,já que da caça serão
consumidos no acampamento apenas os "fatos". A distribuição do produto da pesca não
envolve regras tão complexas quanto na caça, porém são mantidos os compromissos de
redistribuição gerais.
Para os Xavante, os rios e lagos são habitados por espíritos. Os
"ôtedewa" ( donos dos rios) são considerados bons. Aos "ôtedewa" deve-se pedir permissão
para pescar nos rios, o que se faz através de um ritual. Foram estes esplritos que, na
mitologia Xavante, lhes deram as abóboras e as batatas. Os caso' em que ocorrem acidentes
com crianças que sofrem principio de afogamento, são considerados como uma atitude
educativa dos ôtedewa", que as atraem às suas casas no fundo do rio, quando desobedecem
aos pais.
Nos lagos vivem os 11U'utedewa" (donos dos lagos), os quais são
considerados_"sovinas" e perigosos. No ritual em que se pede a eles permissão para pescar
nos lagos;'representados por três homens, e1,s·"Ínsultamviolentamente ,áos outros, fazendo
menção de negar por várias vezes. Porém, ao fim, a permissão sempre é concedida.
Os Xavante demonstram, atualmente, muita preocupação com o "veneno"
(agrotóxicos) jogado pelas fazendas nos rios e córregos; e com as passiveis consequências
em relação à passivei mortandade de peixes e prejuízos à sua saúde. Também têm tomado
atitudes contra aqueles que invadem a sua área para pescarem, na maioria das vezes de
forma predatória. Vários incidentes envolvendo estes Invasores já foram verificados, em
alguns casos provocando mortes.
Tamanha preocupação, não vem somente refletir o seu empenho na
defesa do território, mas denotam uma intransigente defesa de um recurso, que por eles é
considerado essencial à sua reprodução flsica e cultural.
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AGRICULTURA :
A atividade agrfcola, entre os Xavante, é acentuadamente marcada por
diferenças em relação à situação anterior ao contato e a atual. MAYBURY-LEWIS (1984:93),
observou durante suas pesquisas, no ano de 1958, que os Xavante "não eram lavradores
eficientes"; ao comentar que estes não necessitavam dos produtos agrJcolas para
complementar a sua dieta, que já era muita rica em produtos de caça e principalmente de
coleta. Além disso, a sua vida nômade dificultaria a sua dedicação a uma agricultura mais
intensiva, tendo assim definido o autor :
"Para os Xavante, o produto das colheitas era pensado mais como
alimento para ser usado nas celebrações do que como fonte essencial para a sobrevivência
da comunidade." ( Op. cit. : 94).
Neste sentido, observou também o autor que os dois estágios mais
Importantes da cerimônia de Iniciação, aconteciam na época das colheitas do mllho e do feijão
e abóbora, respectivamente.
~
Aliás, eram estes os tres únicos produtos cultivados, segundo o mesmo.
O mais importante de todos era o milho, do qual os Xavante cultivavam, e ainda cultivam, sete
espécies diferentes, identificadas por suas cores variadas. O milho é o principal ingrediente na
preparação de bolos, com os quais são retribuídos os serviços cerimoniais prestados no
casamento, na iniciação e em diversas outras ocasiões. Estes bolos servem também como
suprimento alimentar em deslocamentos mais prolongados.
O tempo de trabalho dedicado à agricultura era mínimo, restringindo-se a
3 ou 4 semanas por ano. Gastava-se, geralmente, uma semana para a limpeza da área e o
plantio, uma semana para a colheita do milho e outra para a colheita da abóbora e do feijão. A
decisão para iniciarem-se os trabalhos era tomada no Warã. Em julho se fazia a queimada
das roças velhas, em outubro, a capina e o plantio e em fevereiro a colheita. As sementes
eram guardadas para o próximo ano.
As roças eram, exclusivamente, familiares;~endo o ,grupo doméstico a
unidade econômica, por excelência, para os Xavante. A maior parte da atividade agrícola era
de responsabilidade feminina. Os homens tomavam parte, conjuntamente, nas tarefas de
derrubada, queima e plantio.
GIACCARIA & HEIDE (1972: 68-71), afirmam que os meses de colheita
são:
" ... meses de abundância, nos quais o problema da busca de alimentos é
menos dramático e a aldeia pode viver um período de serenidade e paz, suspender a

43

Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

atividade de caça e de coleta, dedicar-se à confecção de armas e, principalmente, renovar a
sua união, celebrando as festas tradicionais."
Sobre as técnicas de cultivo, informam que a área cultivável é obtida
através da derrubada de um pedaço da floresta tropical, por ser este um terreno rico em
substâncias orgânicas e suficientemente úmido. Porém, a produtividade do terreno é perdida
num prazo máximo de 5 a 6 anos}-obrigando os Xavante a procurarem outro~peJtáçode-terra

-fértil paCLQ..PJª-!JtLo.

o: ~-

Na divisão do trabalho também observam que a maior parte do trabalho
agricola é incumbência feminina. Na família, compete ao genro trabalhar para o sogro, sendo
retribuido por este com a confecção de armas para seu uso. A sogra também é poupada do
trabalho agrJcola, cabendo a esta o cuidado dos netos.
O ciclo agricola por estes autores observado, era o seguinte :
- Fevereiro a maio - Colheita
- Junho - Limpeza e derrubada ( com fogo)
- Setembro a outubro - Capina e plantio
As atividades eram intercaladas por períodos de caça e de coleta.
Haviam rituais propiciatórios para agricultura, como o ªAdõ'õwaridzé", que consistia em pedir
aos mortos as sementes. Aos "donos do tempo", competiam também realizar rituais
específicos, pedindo o retomo das chuvas para dar inicio ao plantio.
Com relação aos produtos, estes autores encontram sendo---eultivades,
além do milho, feijão e abóbora, também a mandioca, as batatas, o algodão e o urucu. Os
últimos tinham a finalidade de suprir as necessidades de material para confecção de
ornamentos rituais e pintura.
Os principais instrumentos utilizados eram a pedra lascada e a "Uybró"
(tipo de borduna), na derrubada; e a "Brudil" (outro tipo de borduna, com uma extremidade
pontiaguda) era usada no plantio, como cavadeira.

SERPA(1990:91), afirma que :
A agricultura Xavante se caracteriza pela técnica do "corte e queima"
( "elash and bum") tf pica dos sistemas de cultivo denominados na literatura antropológica de
"shiftlng cultivation", ou seja, "agricultura móvel." -;::· 5:J tt ,,..:. ·:,_L\··
11

-l

Porém, as alterações no sistema tradicional começaram a ser
implementadas, pelo SPI, antes mesmo de estabelecido o contato, fazendo parte de uma
polltica deliberada de ocupação do seu -território pelas frentes de expansão da sociedade
nacional, como bem observa MAYBURY-LEWIS (1984: 94):
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"Estava claro, que com o passar do tempo, essa região do Mato Grosso
seria aberta à colonização e que os Xavante teriam que enfrentar o problema de sobreviver
numa fração de seu território original. Se pudessem ser lndUZidos a Incorporar a agricultura,
teriam a vantagem d~ se adaptar, aos poucos, a uma situação inevitável; além disso, a tarefa
de administrá-los sera bem mais fácil."
Com este objetivo o SPI preparou roças durante a "atração", para serem
repassadas aos índios. Posteriormente:
" .. .tentou insistentemente persuadir os Xavante a cultivarem outras
plantas, principalmente o aipim ( macaxeira), arroz e bananas."
A justificatiVa para tais procedimentos seria, segundo o autor, porque :
"Enquanto os Xavante continuassem sua existência nômade eles não
explorariam satisfatoriamente, do ponto de Vista econômico, seu território. Eles ocupavam
uma extensão de terra que poderia sustentar um número bem maior de agricultores."
Contudo, os xavante continuavam resistindo:
"Os xavante, no entanto, perceberam que se dessem ouvidos ao
encarregado do posto teriam que modificar ou até mesmo abandonar o seu nomadismo. Por
isso, eles aceitaram as plantações mas não as mantiveram a contento; plantavam apenas o
que, por tradição, estavam acostumados.ª (op. cit. : 94-95)
Porém a normalidade de sua vida já havia sido afetada pela incursão dos
brancos em seu território. Provavelmente enfraquecidos pelas doenças, naquela época eles
não davam mais conta sequer de sua própria manutenção. A farinha de mandioca, introduzida
pelo posto do SPI, passou a ser fonte de alimento muito _
importante, conforme se infere do que diz o autor:
'"Esforçavam-se muiUssimo para descobrir quem, entre os sertanejos da
região, dispunha de farinha de mandioca e organizavam expedições especiais para mendigála, obtê-la a força ou roubá-la."

o objetivo de transformar

os xavante em agricultores sedentários, para
se apoderar de parte do seu território, continuou a ser perseguido ao longo dos anos. Porém,
só no final dos anos 70, com o Projeto Xavante, que envolveu altfssimos investimentos, se
conseguiria desestruturar o modo de produção próprio dos Xavante, tomando-os ainda mais
dependentes.
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"A polltica indigenista oficial tomou norma, nas reservas xavante, a
implantação de roças comunitárias mecanizadas para a produção intensiva de arroz. As
"roças de toco" continuaram a existir ao lado das plantações de arroz, destinadas em parte ao
consumo mas principalmente à comercialização. O arroz tornou-se ítem básico e de maior
consumo na dieta diária do xavante." (LOPES DA SILVA, 1986: 46).
O projeto justificava
próprios resultados daquela poUtica:

a

sua implantação usando como argumento um dos

"Com a chegada das fazendas e o consequente desmatamento, a caça se
transformou num produto muito escasso. Uma das saldas encontradas foi o desenvoMmento
de um projeto de plantação de arroz em larga escala." (Revista Atualidade Indígena)
Na matéria da mesma revista, o discurso do falecido cacique ~i,
da
Aldeia Pimentel Barbosa, parece assimilar a política, mais ainda demonstra uma boa dose de
resistência às interferências que as mudanças poderiam provocar na tradição e nos costumes
ªDaquela vez que o governo veio aqui pedir (propor) emancipação de
índio, Arodi não aceitou. Falta muito para índio aprender serviço de sociedade brasileira. Para
fndio conhecer serviço de ciVitizado,primeiro FUNAI precisa ajudar muito. Xavante quer muito
aprender serviço de branco. Não pode mais viver como antigamente. FUNAI precisa ajudar
com boa vontade. Para índio aprender costumes de civilizado. Mas costume Xavante vai
continuar na aldeia de Arodi. índio vai aprender português, sem esquecer língua nativa. Se
esquece não pode nunca mais aprender. Dois velhos antigos estão ensinando costumes
antigos a crianças e jovens. Se não ensina acaba costume Xavante. Precisa continuar
costume antigo."
Apesar disso, a política encontra através do Projeto Xavante até uma
argumentação "antropológica":
"Por mais conservacionista que seja o enfoque dado ao índio, é preciso
reconhecer a impossibilidade de tratar a cultura indígena ou qualquer outra cultura ·----- _
como fenômeno isolado e imutável. Ela é dinâmica e está sujeita a transformações
proporcionais ao nível de contato entre as culturas."...

•o mesmo ponto de vista (inevitabilidade de transformação dos costumes
e valores indígenas) é reforçado no projeto elaborado pela FUNAI que trata da rizicultura
(cultivo de arroz) mecanizada a ser desenvolvida nas 18 aldeias ------ ----------------- - -- - - Xavante e Bororo...
Ao justificar o projeto,--o documento que faz a programação de safra para
1980/81 classifica essa transformaçãao como fato naturalmente consumado: "Os Xavante/,
mesmo conservando suas crenças, ritos e outros costumes, não conseguiram se isolar da
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sociedade regional, absorvendo facilmente uma gama considerável da cultura nacional,
principalmente no tocante à tecnologia e no manejo do maquinário moderno, de utilização nas
lavouras coletivas.,,( REV. ATUALIDADE INDÍGENA)
O mesmo antropólogo que justifica a política do Projeto Xavante, na
própria revista faz uma das mais clássicas afirmações acerca deste, representação Upica
dos objetivos pretendidos : "Os Xavante agora vão caçar "anta de chifre" (boi)."
/
Seria o próprio Projeto Xavante, a principal justificativa para nos estudos )
do CSN, se considerar as atividades de caça e coleta e, consequentemente, os territórios )
utilizados pelos xavante para estas, como ªde pouca valia para a comunidade,,.
Porém, apesar do grande dispêndio financeiro e da enorme propaganda
que envolveu o projeto, ele foi na prática um verdadeiro desastre. Integralmente mantido pela
FUNAI, cujos funcionários se desdobravam para, pessoalmente, operar máquinas e garantir
as metas previstas; sua sustentabilidade era artificial, até mesmo nos resultados da produção.
Tão logo secou a fonte dos recursos, com a crise na qual entrou o pars naqueles anos, no fim
da era do ªmilagre econômico"; o Projeto Xavante, não mais do que um ªmilagre", foi à
bancarrota. O "exército de tratores, arados, semeadeiras e colheitadeiras" virou sucata ou foi
vendido pelos próprios Xavante. As ruínas dos grandes armazéns construidos, quando ainda
visfveis, compõe hoje a paisagem das aldeias, que permanecem muito parecidas como foram
no passado(como mais um dos monumentos brasileiros à irracionalidade.
Se, em relação à sua sobrevivência flsica, as doenças adquiridas logo
após ao contato foram a maior ameaça que sofreram;i:,odemos considerar, sem dúvida, a
implantação dos projetos de agricultura mecanizada, como uma das maiores ameaças já
enfrentadas contra a sua sobrevivência cultural. Mesmo tendo sido economicamente mal
sucedida, a tentativa provocou alterações severas, tais como as apontadas por LOPES DA
SILVA (1986: 44):
- O abandono das expedições de caça e coleta (Dzõmõri) estã hoje quase
completo;
- Diminuiçãodas atividades econômicas coletivas;
- Sedentarização
v
- Ênfase em atividades econômicas individuais;
- Dedicação de um maior número de horas ao trabalho para a -··-- ---subsistência;
- Diminuiçãodas oportunidades para as atMdades comunitárias ( sociais,
rituais);
- Alteração na dieta alimentar ( empobrecimento );
- Dependênciade maquinário e ferramentas para o trabalho;
- Introdução de bens duráveis e valores que propiciam uma acumulação ., ,
d;ferencial, cuja redistribuição não é totalmente controlada pelos canais ;,
tradicionais.
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.
. As conse~uê~cias ~~sta~ tra~sf~rmações sobre a cultura são amplas.
Dificulta-se a realização dos ntua,s traolclonaís, principalmente aqueles mais complexos e de
longa duração. Criam-se, ~inda, mec~~ismos de diferenciação, estranhos à cultura;os quais
r~fletem-se no campo poíítíco, desequilibrando as relações de poder internas, favorecendo as
cisões e relegando a sabedoria e a experiência dos mais velhos, que constituiam o verdadeiro
poder, a um segundo plano.
Sob o aspecto da sua própria reprodução física, tais alterações trazem
também sérias consequências. A principal delas é referente à s_edentarização, sem o
necessário saneamento básico e às alterações da dieta alimentar, que passa- a ser baseada
nos produtos agrícolas, principalmente o arroz; sendo enormemente empobrecida. Isto vem
agravando a situação --ªªnltária dos Xavante. Os dados de um relatório da enfermeira que
pertence à equipe de saúde local, referentes ao ano de 1995, demonstram uma grande
incidência de doenças de origem infecto-parasitárias e a ocorrência de doenças relacionadas
à nutrição (SILVA, 1995). Doenças como Pneumonias e Tuberculose, que têm relação com o
estado nutricional; e o Diabetes /,,,-que tem relação direta com o tipo de dieta, são de
ocorrência frequente. A subnutrição e a desnutrição, são quadros preocupantes nos pacientes
Xavante. As diarréias, principal causa dos agravos à saúde e da mortalidade entre as
crianças, vem a ter relação também com estas alterações, seja pelo debilitamento orgânico,
seja pela Infestação das verminoses.
Atualmente, as roças mecanizadas de arroz são poucas; não por terem
sido mudadas as estratégias, mas por absoluta falta de recursos para implementá-las. Muitas
comunidades Xavante continuam a demandar este "serviço". Estamos assim denominando as
roças mecanizadas porque, não possuindo a FUNAI o maquinário necessário, esta tem sido
obrigada a contratar o serviço completo a terceiros. Paga-se pela limpeza, gradagem, plantio
e colheita mecanizada. Aos índios cabe aguardar o resultado. Embora isto lhes pareça muito
vantajoso, os já escassos recursos, quando aplicados nesta atividade, têm geralmente gastos
muito superiores ao resultado obtido, onerando as outras atividades de assistência. Além
disso, a atividade não resulta em nenhum tipo de beneficio, a não ser disfarçar a doação de
alimentos.
Existem casos em que, realmente torna-se necessária uma intervenção ou
ajuda externa. Algumas aldeias ocupam hoje terras completamente devastadas pelas
fazendas, tomadas por pastagens e onde é impossível o plantio no sistema tradicional. Porém
estas situações extremas são poucas e ao contrário de se adotar a mesma política que vem
dando péssimos resultados há anos, deveria-se)para estes casos buscar novas alternativas.
As chamadas "roças de toco", com o fim do Projeto Xavante, voltaram a
ser a principal forma de produção agrícola dos Xavante, sendo responsáveis pela maior parte
da sua subsistência atual. Porém, mesmo elas, são hoje completamente diferentes do sistema
de produção tradicional.
A principal diferença é que hoje existem "roças de toco comunitárias", :
plantadas em sistema de mutirão, cuja produção destina-se, quase exclusivamente à '
comercialização. Quase exclusivamenteporque as roças de banana e milho permitem o plantio
consorciado de feijão, abóboras, batatas, arroz e outros, que geralmente são distribuidos
entre a comunidade.

48

Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

O plantio da banana, na T. I. Parabubure, é a principal atividade nestas
roças comunitárias, alcançando relativo sucesso de produção e comercialização. O município
de Camplnápolls é tido como o maior produtor de bananas do estado e a produção na T.l.
Parabubure representa pelo menos um terço da produção total do município. Existem roças
com grandes plantios, os quais atingem geralmente entre 5 e 10.000 covas de banana.
Através do Convênio FUNAI/PRODEAGRO, tem se dado incentivo ao plantio, apesar da
destinação de verbas irrisórias. Mesmo assim, isto tem atraído a atenção dos Xavante, que
cada vez mais aumentam as áreas cultivadas.
A grande vantagem deste tipo de cultivo é que sua técnica é simples e
facilmente assimilada, não introduzindo elementos novos, além daqueles já assimilados.
Porém, vários problemas afetam a produção. O mais grave de todos
talvez seja a intensificação exagerada e sem qualquer planejamento do cultivo. Ampliando as
áreas de cultivo, os xavante estão desmatando áreas bem maiores do que a média de 1 ou 2
hectares normalmente utilizados para as suas roças tradicionais. Como a produtividade do
solo esgota-se em curto prazo, as roças de banana produzem apenas 2 ou 3 colheitas e têm
de ser abandonadas. Dar, novas áreas serão desmatadas para o replantio. A recuperação do
solo é demorada e se levarão vários anos para que a área abanaonada volte a se prestar
para o plantio. Com isso, já existem aldeias que têm hoje áreas agricultáveis muito reduzidas,
prejudicando a formação das roças familiares, que são a base da subsistência.
O tempo de trabalho gasto nas roças comunitárias, além de dificultar a
realização de outras atMdades comunitárias, reduz o tempo disponível para o cuidado das
roças familiares. Este gera também uma sobrecarga de trabalho, principalmente para as
mulheres, que continuam sendo as responsáveis pela maior parte do trabalho agrícola.
A falta de planejamento não permite prover os recursos necessários, tais
como as ferramentas e os meios de escoamento, os quais são entendidos pelos xavante
como responsabilidade exclusiva da FUNAI. A falta de meios de escoamento inclui as próprias
vias de acesso, cuja precariedade é flagrante. A FUNAI não possui nenhum caminhão para
transportar a produção, e as aldeias que os possuem não têm condições de socorrer as
outras. Acaba-se por recorrer ao desconto do frete pelo comprador, que vai buscar o produto
na aldeia'}J>nerandoem muito os custos para o produtor. A perda total da produção, por
absoluta falta de condições de acesso foi verificada em várias ocasiões.
Outro grande problema encontra-se na comercialização. Existe um
reduzido número de compradores, os quais impõem os preços. A falta de alternativas deixa os
Xavantes sujeitos às balanças destes e a suas condições de compra e pagamento.
Comumente são feitos adiantamentos, em forma de dinheiro, combustíveis, alimentos ou
ferramentas;, os quais quando descontados, deixam pouco ou nada de saldo.
A pressão dos compradores também levou os Xavante a aceitarem
arrendar terras, para a produção de bananas, a não índios. Este proce9imento era feito sem
o conhecimento oficial da FUNAI, mas tomou-se público recentemente( quando os índios das
aldeias São José e São Jorge, sentindo-se lesados, resolveram expulsar os arrendatários,
tomando para si as plantações. Estes, procuraram a FUNAI querendo reaver os prejutzos;
problema que até o momento não foi solucionado.
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Na Aldeia Agua Limpa encontramos uma roça de banana com
aproximadamente 1.600 covas. Havia ainda uma outra roça já abandonada1doformando
capoeira, desta seriam retiradas as mudas para o plantio de mais uma. Na região
Kuluene
já foram feitos grandes plantios, porém esta é a região mais distante da T.I. Parabubure e a
que mais sofre com o problema da falta de condições de escoamento. Isto provocou a perda
total da produção. As roças da Aldeia Agua Limpa parecem estar fadadas ao mesmo fim
principalmente por seu acesso mais dificultado pela falta de uma ponte sobre o Rio Parafso. '
Outro tipo de "roça de toco comunitária" são as roças de arroz, que
também se destinam a comercialização e têm os mesmos problemas das roças de banana.
Na Aldeia Agua Limpa encontramos uma roça que era tida como "da comunidade", porém esta
era dMdida em lotes de propriedade familiar. Esta parece ser uma variante, que permite uma
exploração mais intensiva; mantendo-se os mecanismos de apropriação familiar, tradicionais.
A roça em questão tinha 04 Ha de área cultivada, principalmente com arroz, havendo ainda
feijão e pés de algodão. Ao todo, participavam da roça seis familias.
Mais uma forma de cultivo atípica, são as roças de propriedade individual,
com objetivo comercial exclusivo. Tivemos conhecimento de sua existência na Aldeia
Campinas, onde um fndio, funcionário da FUNAI, mantêm uma grande roça de banana,
pagando aos outros índios pelos trabalhos a ele prestados na roça, sendo o resultado da
produção apropriado por este.
As roças familiares continuam sendo a base para a subsistência. Nelas é
cultivado também o arroz, que como se viu é o principal Jtem de sua dieta. Porém é nelas que
se faz o cultivo da maior variedade de espécies, como a mandioca, o milho Xavante, batatadoce, cará, abóbora,melancia, melão, mamão, cana-de-açúcar e outros. São os produtos das
roças familiares que garantem um maior enriquecimento da dieta alimentar, sendo por isso
tundamentais. Nestas roças também se cultiva o algodão e o urucu, fundamentais para a
realização dos rituais.
O principal problema deste tipo de produção, está na competição em
desvantagem, com as roças para a comercialização. Elas estão perdendo áreas para as
roças comunitárias, que necessitam das terras mais produtivas e mais próximas das aldeias,
para facilitar o escoamento. Além disso, às roças comunitárias sempre é dado algum
incentivo. Soma-se a isto o crescimento demográfico, que provoca a concentração de várias
aldeias em tomo das poucas áreas cultiváveis disponíveis. Com isto, as áreas disponíveis
para a formação das roças famlllares ficam a cada dia mais reduzidas e cada vez mais
distantes.
O incentivo a este tipo de produção seria a forma mais viável de melhorar
a dieta dos xavante e, consequentemente as suas condições de saúde. Seria assim uma
intervenção positiva, por melhorar as suas condições de vida, sem alterar os padrões
tradicionais de produção. Nestas próprias roças poderiam ser gerados pequenos excedentes,
que comercializados viriam a garantir mínimamente o abastecimento das necessidades de
bens de consumo industrializado.
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O problema da diminuição das áreas disponíveis para o cultivo tem-se
sentido de tal forma, que há casos, como o da Aldeia Chão Preto, em que a necessidade de
ampliação da T.I. Parabubure foi justificada pelos xavante a partir da necessidade de
obterem novas áreas para plantio.

PECUÁRIA:
Muito já se disse da paixão dos Xavante pela carne e a pecuária é
entendida por eles como uma boa forma de obter carne em qualquer tempo e com facilidade.
A introdução da pecuária através do Projeto xavante, se deu como suporte para a
implantação das roças mecanizadas. Propunha-se adquirir gado com o resultado da venda da
produção de arroz. Ao mesmo tempo, com a pecuária, pretendia-se substituir definitivamente j/
a carne de caça e tomá-los economicamente independentes das atividades de caça e coleta..
O que, como já vimos, indiretamente iria resultar em justificativa para a redução do território.
As expectativas em torno do projeto eram assim realçadas :
"O boi vai substituir a anta, animal quase sagrado na cultura Xavante e
que se transformou, nos últimos tempos, em raridade ante a aproximação do civilizado e o
desmatamento... "
"AI, então, o arado vai ter mais terras no cerrado para limpar. Novos
espaços serão abertos para a pastagem, onde, sem necessidade de arco e flecha, se
encontrará suprimento tranquilo de carne." ...
"Diante da escassez - quase extinção - de animais silvestres e com a
possibilidade concreta de ter um curral ao lado da aldeia, como esperar que a caça se
mantenha como prática e como ritual não meramente simbólico?"...
"Para substituir a anta difícil, os quase quatro mil Xavantes contam, antes
mesmo de utilizar o produto de sua primeira safra de arroz, com um rebanho bovino de 3.200
cabeças. Gado que não terá dificuldade de se multiplicar em escala geométrica nos próximos
anos, com modernas técnicas pecuárias já em desenvolvimento e com o. aumento do poder
aquisitivo das aldeias, decorrente da agricultura mecanizada." ( REVISTA ATUALIDADE
INDIGENA)
Mas todo este ufanismo se demonstraria falacioso. Hoje todo o rebanho
existente nas aldeias sob jurisdição da ADR xavantina, não chega a 500 cabeças. O gado
adquirido pela FUNAI, seja com os recursos da agricultura ou com outros, somente foram
entendidos pelos xavante como um farto suprimento de carne, não como uma atividade
econômica.
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Os vaqueiros, não índios contratados pela FUNAI para cuidar do gado e
orientar os xavante( ainda remanescentes, contam com tristeza como até as matrizes e o
gado treinado para tração foram impiedosamente abatidos e consumidos pelos xavante.
Sendo que outra parte era vendida para adquirir quinquilharias.
O pouco gado restante hoje continua a ser manejado por não índios,
porque os Xavante não se interessaram em aprender o oficio. O pior é que a maioria dos
atuais v~ueiros são antigos posseiros, com os quais os índios mantinham relações mais
amenas, ou outros que irregularmente foram colocados pelos próprios índios para morar nos
retiros das aldeias. Problemas com estes vaqueiros não são difíceis de ocorrer. No conflito
mais recente envolvendo madeireiros, estes "oficialmente» estavam morando na área para
cuidar do gado da Aldeia Parabubu.
O uso da carne bovina é feito no abastecimento eventual, quando os (
homens retornam da cidade trazendo:" ou para a manutenção de reuniões envolvendo várias ~
comunidades e nas festas nacionais, pelos fndios incorporadas, como o Dia do índio, datas /
cívicas ou festas religiosas. De forma alguma ela poderia ter substituído a caça nos rituais,
pois o desaparecimento desta significaria o próprio desaparecimento dos rituais.
Nas terras indígenas existe grande disponibilidade de pastagens,
originalmente plantadas pelas fazendas que antes as ocuparam. O arrendamento das
pastagens vem sendo praticado em alguns casos, representando uma fonte de recursos
irregular. Os próprios índios sabem que a atividade é ilegal, por isso não buscam orientação
oficial para fazer o arrendamento. Não são estabelecidos contratos entre as partes, o que -1
resulta num total descontrole. Os índios nunca sabem quanto gado o arrendatário \
efetivamente colocou nos pastos, nem acompanham os valores de mercado para este tipo de
1
transação. O pagamento geralmente é feito diretamente ao cacique, na forma de produtos ou \
"favoresn. Por isso mesmo a redistribuição é problemática, gerando desconfianças e
desentendimentos internos.
Existe grande interesse regional na liberação de mais terras indígenas
para o arrendamento( tanto que o Senador Jonas Pinheiro, representante da região,
apresentou ao Senado um projeto propondo a regularização do negócio.

EXTRAÇÃO DE MADEIRA :
Este é outro tipo de atividade econômica irregular praticada com certa
frequência em algumas aldeias, principalmente no PIN Parabubu, onde parece já estarem
desenvolvendo uma certa dependência dela.
Em 1995, a FUNAI contratou, por intermédio de um funcionário índio o seu
sogro, não índio, para fazer um curral para o gado da Aldeia Parabubu ( 25 cabeças). Por
medida de economia autorizou-se a retirada de madeira para a construção na própria área.
Este indivJduo parece ter conseguido convencer aos índios que a venda da madeira seria um
melhor negócio. O contrato não foi cumprido, o curral nunca foi construído, mas desde aquela
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época não se parou de retirar madeira da região da aldeia. O IBAMA chegou a apreender um
caminhão de madeira e entregou às autoridades policiais o intermediário que o condUZia. Isto
provocou uma Violenta reação dos índios de Parabubu, que chegaram a agredir funcionários
da FUNAI, apontados como responsáveis pela apreensão.
Em fevereiro de 1996, o conflito que resultou na morte de 3 não índios e
quase gerou uma guerra entre dois grupos Xavante, também teve origem na retirada ilegal de <
madeira, que se justificativa como sendo destinada ao mesmo curral.
Os Xavante não fazem eles próprios o corte de madeira, geralmente
"contratam" madeireiros e agenciam a venda. No Kutuene também tem ocorrido a venda de
madeira. Numa ocasião quando estivemos em Aldeona, meses atrás, o prédio da farmácia
estava sendo ocupado por madeireiros. Os índios da Aldeia Paraíso pediram ajuda à FUNAI
para cobrar de um madeireiro que havia comprado madeira deles e dado calote no
pagamento. Sabe-se também que os f ndios da Aldeia Agua Limpa chegaram a ter negócios
de madeira com um dos posseiros.
.
Como o negócio da madeira tem se mostrado rentável e a repressão ~
muito frouxa, o interesse entre os índios tem aumentado. A nova modalidade de desculpa para
a venda de madeira é a retirada da madeira derrubada para a formação de roças. Se de fato
for comprovada a alegação a venda passaria a ser legal. Porém, não há como fiscalizar e
pode-se repetir a experiência do curral.

l

OUTRAS ATMDADES ECONÔMICAS:
Podem ser citadas ainda como atividades que trazem resultado
econômico, embora de menor importância, as seguintes;
AVICULTURA : - Destinadas apenas ao consumo, são encontradas em todas as aldeias
criações de galinhas (ver fotos) e em menor quantidade também de patos.
SUINOCULTURA : - Praticada ainda em pequena escala, a produção destina-se ao consumo.
~cJ_

'

VENDA DE ARTESANATO : - Fonte de renda circunstancial. As peças mais bonitas e ~
significativas do artesanato Xavante são pouco conhecidas e destinam-se aos rituais, sendo
multas vezes tabu a proibição de sua demonstração pública. Algumas peças feitas somente
durante a realização de determinados rituais, são raras, impossibilitando a comercialização.
É feita a venda de espanadores de penas de Ema, bem aceitos nas
cidades vizinhas. Colares, conjuntos de arco e flecha e cordinhas para amarrar nos pulsos,
são geralmente levados para venda em Brasma, quando lá têm algum assunto a resolver. O
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recurso serve para complementar a sua manutenção na cidade e geralmente é gasto em
refrigerantesJ pães e bugigangas.
A FUNAI não tem feito a compra direta nas aldeias, nem tem dado
qualquer tipo de incentivo à produção artesanal, o que explica o fato da atividade ter se
tomado economicamente pouco importante.
VENDA DE FORÇA DE TRABALHO: - Esta é hoje uma fonte de recursos que tem relativa
importãncif} para todo o grupo, apesar de serem poucos os índios que têm algum emprego.
Isto se explica porque aqueles que possuem algum emprego não se desvencilham
completamente das normas de redistribuição. A maioria destes mora na própria aldeia e são
obrigados a redistribuir quase tudo que compram com seus salários, principalmente alimentos.
No entanto, os bens duráveis adquiridos, de maior exiguidade e valor, como observou LOPES
DA SILVA (1986 : 48), passam a constituir uma incipiente herança, cuja redistribuição não é
prevista, não sendo possível ser controlada pelos canais tradicionais, o que gera uma
diferenciação interna.
Outra caracterlstica destes empregos, na sua maioria oferecidos pela
FUNAI, é a sua manipulação poutica. Estes indivíduos efetivamente trabalham para a FUNAI e
não para a comunidade e assim são vistos pelos outros. Porém, a ocupação de um cargo
destes pode gerar prestígio, se souber-se,Jj'distribuir com generosidade o que se recebe e se
o lndMduo agir como um bom lntermedlàrfo do grupo Junto à FUNAI. Aqueles que trabalham
para a FUNAI nas cidades, são organicamente mantidos como membros do grupo. São
informantes e intermediários privilegiados e indiretamente participam dos mecanismos de
redistribuição, porque suas casas servem de ponto de apoio para o seu grupo, têm de manter
os parentes que estejam estudando na cidade e àqueles que vêm à cidade resolver algum
assunto.
Assim,· estes cargos podem ser manipulados de fora para se influir nas
decisões internas. Da mesma forma são manipulados internamente nas disputas faccionais,
sendo muito frequentes as denúncias de grupos opositores contra os que ocupam tais cargos,
seguidas da indicação de um membro do grupo denunciante. Composições internas dividindo
os cargos entre facções diferentes, para o estabelecimento de alianças também são
frequentes. Estas disputas internas pelos cargos podem ser capitalizadas, forçando
posicionamentos desfavoráveis à maioria e sendo gerador de cisões.
Outras fontes de emprego menos Importantes são as prefeituras, que
contratam os professores e alguns atendentes de saúde. EXistem alguns poucos empregos
fornecidos por missões e eventualmente alguns podem dedicar-se a trabalhos nas fazendas vizinhas.
DOAÇÕES E PRESENTES : - Os Xavante são muito hábeis em manipular situações para
conseguir alguma doação. A principal fonte é a FUNAI, que doa ferramentas para o trabalho,
medicamentos, carros,combustlveis, roupas,calçados e principalmente alimentos. Através de
Igrejas e visitantes do arasil e do exterior conseguem mover campanhas de donativos
significativas. Os projetos encaminhados a ONG's e Embaixadas também são muito comuns;
nesta área conseguem mobilizar, independentemente, canais de cooperação que poderiam
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ser mais produtivos caso tivessem uma boa assessoria. As prefeituras também fazem muitas
doações, principalmente de alimentos e combustíveis.Também pedem diretamente
a
regionais, funcionários da FUNAI e outros, sempre arrecadando alguma coisa.
Um outro tipo de "doaçãon foi visto por LOPES DA SILVA (1986 : 46)
como "venda de proteção" a fazendeiros. Neste caso cabe observar que os Xavante têm
plena consciência de que as terras hoje ocupadas pelas fazendas vizinhas foram expoliadas
do seu território tradicional. Nestas terras identificam os locais de suas antigas aldeias e vêm
os cemitérios de seus ancestrais sendo destruldos por tratores. Ali têm ainda algumas de
suas ãreas de caça e coleta, que naturalmente utilizam. mesmo enfrentando a oposição dos
atuais proprietários, pois não consideram estar invadindo terra alheia. Sobre estas terras
nunca deixaram de reivindicar a posse. Assim, consideram natural exigir dos atuais ocupantes,
considerados por eles invasores; enquanto as terras não lhes sejam devoMdas, alguma forma
de pagamento pelo esbulho. Se os fazendeiros forem generosos na doação, principalmente de
bois, eles podem considerar a situação como um empréstimo e tomarem as hostilidades
menos ostensivas.
Obviamente, doações mais vultuosas, inclusive em dinheiro, conseguem
convercer alguns, geralmente lideranças mais jovens, a defender fazendeiros, inclusive em
relação à questão da terra. Porém, o compromisso é individual e condicionado à aceitação
dos argumentos pela comunidade. Caso o conselho dos homens mais velhos seja contrário, e
geralmente é no que diz respeito à terra, considera-se cumprido o compromisso. Mesmo
assim, sabe-se que, com certeza, outra aldeia manterá a reivindicação e que será impossfvel
ao tazendeiro subornar a todos. Assim,
quando o momento for mesmo propicio à
recuperação das terras, todos estarão do mesmo lado e serão beneficiados igualmente.
APOSENTADORIA: - Este tipo de inatividade remunerada, tem se tomado cada vez mais
importante. São culturais, como vimos, os compromissos de redistribuição. Os velhos,
naturalmente, têm relações de parentesco com praticamente todos os membros da aldeia.
Assim, o que se adquire com o dinheiro das aponsetadorias acaba circulando por toda a
aldeia. Os mais favorecidos costumam ser os motoristas, que cobram pelo serviço de
condução dos aposentados e os netos, jovens bem instruldos que os orientam no recebimento
e conferência do dinheiro e nas compras, sempre sendo retribufdos com roupas, calçados ou
outros.
Por fim, as observações de Lopes da Silva (1986:47-48) a respeito de
como a noção de propriedade é vista na cultura Xavante, devem ser levadas em conta, e
explicam como se organiza a apropriação dos bens e produtos nesta sociedade, e
condicionam as formas de ocupação do território.
Segundo esta, cada grupo local (aldeia), controla um território que seus
membros sentem efetivamente como seu, sendo isto feito, tradicionalmente pela guerra.
Imagine-se, então a situação atual da T. 1. Parabubure, com um território reduzido a uma
pequena parcela do anteriormente ocupado, em constante crescimento demográfico, com a
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característica efervescência do faccionalismo e com 41 aldeias. Temos al um barril de
pólvora.
Se, de fato, este barril ainda não explodiu apesar da tensão constante
entre os grupos e as ameaças de parte a parte; deve-se isto exclusivamente a necessidade
premente de guardar forças para o enfrentamento dos inimigos comuns. Aqueles que lhes
expoliaram o território grupal. É na espectativa da ocupação deste território que os Xavante
jogam todas as possibilidades de poderem, resolver seus próprios conflitos internos. Caso
contrário, correm o risco de se auto-destruir.
Voltando à autora, a mesma diz que há:
"uma noção muito consciente de propriedade indMdual de certos bens
(como os produtos da roça e a própria roça, por exemplo)... "
Porém, existem atividades comunais de exploração do meio-ambiente,
assim como mecanismos e canais de redistribuição dos bens que garantem uma situação de
igualdade básica.
"A terra é coletiva, o acesso a ela e às matérias primas para trabalho
artesanal é essencialmente o mesmo para todos os membros do grupo; o conhecimento do
meio ambiente e das técnicas de sua transformação é socializado; a acumulaçào dos bens é
impedida por mecanismos de redistribuição criados a partir de laços de parentesco, de
relações rituais e politicas e de outros sistemas de classificação social (como as classes de
idade entre os Jê, por exemplo)".
A noção de propriedade indMduat existe dentro de limites muito precisos,
os quais são alterados pela situação de contato. A noção de propriedade coletiva, para os
Xavante, era restrita ao território. A redistribuição dos bens não era garantida pela noção de
propriedade coletiva, mas pelos canais institucionalizados estabelecidos a partir de certas
condições básicas.
Em suma, isto explicaria a dificuldade dos Xavante em aceitar soluções
cooperativas. O que, deduzimos, seja a razão do fracasso das políticas de "desenvoMmento"
adotadas no campo das atividades produtivas para os xavante.

V - MEIO AMBIENTE :
Infelizmente, o grupo técnico não pode contar, em sua formação com a
participação de um especialista em meio ambiente. Neste tópico, utilizaremos como fonte de
informações o trabalho do Engenheiro Florestal Roilson J. Corrêia da Costa, constante no
"Relatório sobre recursos naturais da área reiVindicada e impacto ambiental", resultado dos
estudos realizados por equipe formada por técnicos da.FUNAI e do governo do estado, sobre
a área em questão, os quais fazem parte do Processo N°1800/90.
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Complementarmente, MAYBURY-LEWIS (1984), GIACCARIA & HEIDE
(1972), SERPA (1990), LOPES DA SILVA (1986), VALADÃO (1990) e WENZEL (1995 e
1996), trazem Informações, caracterizando o habitat Indígena e alguns recursos deste
utilizados pelos índios, necessãrios à sua reprodução física e cultural. Na maioria dos casos
não é oferecida uma classificação científica destes elementos e em boa parte temos apenas o
seu nome na língua Xavante. Juntamente com outras informações, colhidas por nós, serão
citados aqui, sem maior detalhamento, apenas para comprovar a enorme variedade de
recursos ambientais utilizados, e necessários, pelo povo Xavante. As suas intrínsecas
relações com os rituais, o simbolismo que estes envolvem, seu significado como distintivos
sociais, além de sua utilidade no consumo e na confecção de ornamentos, utensílios e outros,
será minimamente demonstrada. Dentro das limitações previsfveisJ pelo desconhecimento
técnico específico, tentaremos demonstrar a relação do Xavante com o meio ambiente em
que está inserido e, derivada desta, a relação com a proposta de delimitação que ora
apresentamos.
Pesquisas mais elaboradas são necessárias, principalmente para avaliar
com maior critério os impactos sofridos pelo meio ambiente, através da ação dos fazendeiros
e traçar estratégias para a sua recuperação integral, para que este possa retomar aos seus
legítimos donos em condições de perfeita utilização, de acordo com seus costumes e
tradições.

CLIMA:
CORRÊIA DA COSTA (1990), afirma que, segundo TANAKA, a área em
estudo é dominada pelos tipos climáticos AW-tropical de savana e AWB-subtropical de
altitude. Apresenta elevada temperatura durante quase todo o ano, embora possam ocorrer
quedas bruscas de temperatura.
o regime de chuvas tem dois períodos distintos: o chuvoso, de outubro a
abril e o seco, de maio a setembro. As precipitações anuais oscilam entre 1.400 e 1.800 mm..
MAYBURY-LEWIS (1984:75), observa que no período seco" os lagos que
se formam no período chuvoso, recobrem-se de tufos esparsos de capim no meio de "poças"
de lama ressecada... ". Já, no período chuvoso: "Em janeiro e fevereiro, a terra costuma ficar
encharcada, inundada mesmo... o viajante tem, então, dificuldade de encontrar um lugar seco
onde possa acampar ... ",
Em relação ao clima, especialmente às chuvas, para o Xavante a estação
seca representa o período das grandes caçadas, com fogo, e de intensa' atiVidade ritual. Por
meios mágicos os "donos do tempo" (Wahubtedewá), tentam evitar que as chuvas
atrapalhem o sucesso das caçadas. Estes submetem-se a rígidas dietas e proibições. Não
podem comer da caça de grande porte, nem banhar-se enquanto durar a caçada, para evitar
que chova.
Findas as atividades da estação, estes fincam em frente às suas casas
uma vara, indicando a vinda da estação chuvosa. Com um ritual, onde banham-se de maneira
cerimonial nas águas do rio, movendo ramos de uma planta nativa, chamada na língua
Xavante Wete'rãti, os "donos do tempo" ordenam a volta das chuvas. O período das chuvas é
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a época das migrações (Dzômõn), da coleta, do plantio. Assim, a própria vida dos Xavante é
marcada pelas estações. (GIACCARIA & HEIOE, 1972:108).

SOLO:
A região apresenta solos bastante diversificados, predominando as
classes LVA, LVE, AQA e AQH. Os latossolos vermelho amarelo, encontram-se em menor
proporção, têm baixa fertilidade natural e forte acidez, mas com boas propriedades ffsicas.
Os latossolos vermelho escuro distrófico ocorrem, com melhor qualidade, textura média e
.argilosa, horizonte B. latossólico, bem drenado. A areia quartezosa é a classe de maior
expressividade (80%), são solos profundos, pouco desenvoMdos, sem estrutura, baixa
capacidade de retenção de umidade, intensa lixMação e sujeitos à erosão. Ocorrem ainda
solos litólicos, em bordas de plantas, regiões de relevo movimentado, com textura
cascalhenta. (CORRÊIA DA COSTA, 1990).
MAYBURY-LEWIS (1984: 75-76), comenta que o solo da região é
conhecido pela sua má qualidade. Fala ainda dos rumores acerca das riquezas minerais que
muitos apregoam serem abundantes no subsolo da região, rumores que não se confirmariam
pelo fato de nunca terem sido encontradas jazidas importantes, em território xavante.
Os xavante, pelo que se sabe, não dão qualquer valor ritual ou utilitário a
nenhum tipo de mineral, a não ser a argila, que era utilizada na cerâmica. A sua obtenção era
tarefa que os movia por grandes distâncias, sabe-se que um tipo de argila retirada de
cavernas era especialmente importante.

RECURSOS HÍDRICOS:
Segundo CORRÊIA DA COSTA (1990):
"O regime hidrográfico dos rios da região é bem definido, apresentando
um período de estiagem que culmina em setembro/outubro e um período de águas altas, onde
as maiores cheias se verificam entre fevereiro e abril."
GIACCARIA & HEIDE (1972:40)Jdizem que uma característica constante
da aldeia Xavante é a de se encontrar sempre às margens de um curso d'água bastante
grande e, se passivei, na confluência com outro menor. O curso d'água principal, chamado
Panou, determina a orientação do formato da aldeia, cujas cabanas estão dispostas em forma
de ferradura, com a abertura voltada para este. Inclusive nos acampamentos provisórios,
construídos para as caçadas, às vezes por apenas um dia, esta disposição é mantida.
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A própria limitação do espaço, provocada pela exiguidade do território sob
seu domínio atual, não permite que os Xavante mantenham esta característica, mas, sempre
que possível, as aldeias procuram localizar-se conforme a padrão tradicional. Em todos os
casos, no entanto, a disposição da aldeia procura orientar-se por um Panou, mesmo que
distante. A Aldeia Agua Limpa, dentro da área em estudo, é um caso exemplar. Sua
localização atual foi condicionada pela falta de espaço, ocupado na época por muitos
posseiros. Por isso, não pode ser fixada à margem de nenhum rio. As casas que possui são
poucas, porque a própria aldeia não parece ser definitiva. Mesmo assim, elas estão
posicionadas de forma a insinuar a formação tradicional, em ferradura, e no sentido do Rio
Kuluene, que vem a ser o seu Panou.
GIACCARIA (1990:93-113),fala sobre o valor simbólico da água para os
Xavante:
"A "água viva dos grandes rios, assim como a ªágua morta" dos grandes
lagos, é povoada por espíritos. Nos rios habitam os esplritos bons, os ôTEDEWA, e nos
lagos os maus, denominados U'UTEDEWA."
Várias lendas confirmam esta relação simbólica dos Xavante com a água.
O banho, chamado na llngua Xavante MRO, palavra que significa casamento, união; é
frequente em seus rituais. Já logo após ter nascido, a criança recebe o seu primeiro banho,
que serve "para a criança crescer forte e bela". Para tornar públicos os compromissos de
matrimônio, estabelecidos entre os pais; os noivos. ainda crianças, são levados a um banho
cerimonial, nas águas de um rio. Os "donos do tempo" não podem tomar banho enquanto são
realizadas as caçadas com fogoJ para que não chova; mas quando a temporada termina, é
com um banho cerimonial que eles pedem a volta das chuvas. Os DZUTSIWA e os WA'RÃ,
personagens que possuem tarefas especiais nos rituais, são iniciados com uma espécie de
prova, onde devem permanecer por várias horas, durante muitos dias, imersos na água do rio.
Também no ritual de iniciação masculino, pelo qual todos os jovens têm de passar, antes de
serem furadas as suas orelhas, os WAPTÉ, passam pelo mesmo tipo de prova, durante dias.
Ao banho também é atribuldo o poder de evitar a fecundação e o de curar doenças, o ritual
de cura DATSIWAIWERE, culmina com o banho do doente no rio.
A disponibilidade dos recursos hídricos, porém, já não é mais a mesma
para os Xavante. O próprio abastecimento de água para beber, em algumas situações, jã
estâ bastante complicado. Cada vez mais, pela falta de espaço, são obrigados a ocupar
áreas que não atendem satisfatoriamente esta necessidade. As alterações provocadas pelo
desmatamento desenfreado, no entorno, e no próprio interior das terras jã demarcadas, antes
de as terem recuperado; provocaram o desaparecimento de diversos cursos de água, de
pequeno porte. Os córregos, que naturalmente não eram perenes, tem cada vez mais
prolongado o seu período de seca. A contaminação por agrotóxicos, embora não tenha sido
cientificamente avaliada, é risco evidente, tendo em vista a grande extensão dos cultivas
mecanizados de soja, milho e outros, nas proximidades.
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A Aldeia Agua Limpa, é abastecida hoje apenas por um cano plástico,
que felizmente parece trazer água limpa, porém em pequena quantidade. Esta não permite
tomar sequer o banho obrigatório, higienicamente recomendável, muito menos os banhos .
rituais. A longa extensão de onde é puxada, sobre a terra, faz com que a mesma chegue ao
destino quente, desagradável para beber.
Por fim, a relação dos xavante com os rios da região pode ser verificada
pela toponJmia em Hngua xavante, que demonstra o seu conhecimento e a importância que
atribuem a estes rios e córregos. Esta poderá ser verificada nos mapas de delimitação
anexos.
Na região próxima a aldeia São Domingos Sávio, região do Rio Couto
Magalhães, existe uma lagoa, tida como "lagoa encantada" pelos xavante. Nesta, não existem
peixes e o seu volume de água é constante, tanto na época das chwas quanto da seca. A
mesma seria também muito profunda, mas ninguém sabe precisar a profundidade, que, diz-se
ser, no mJnimo, superior a 200 metros. (Ver fotografias).
Outra lagoa, que segundo o cacique Gabriel, da Aldeia Agua Limpa, teria
as mesmas caracteristicas, situa-se próximo a Vila Santo Antônio. O mesmo informante diz
que ali teria havido também uma antiga aldeia. Porém, o próprio cacique não demonstrou
interesse em reinvindicar a sua inclusão dentro dos limites das terras identificadas. Disse-nos
este, que as margens da lagoa estão ocupadas por plantações de soja e que não tem mais
mata para caçar. Mas, parece, que a aldeia que ali existia pertencia a um outro grupo, o que
atualmente encontra-se na Aldeia Parabubu. Como o cacique Gabriel não demonstrava
qualquer interesse na área, a mesma não foi incluída nos presentes estudos para
levantamento fundiário, devendo ser, obrigatóriamente, discutida a questão na próxima etapa,
onde serão estudadas as reMndicaões do grupo de Parabubu.

RELEVO:
Em relação ao relevo, CORRÊIA DA COSTA (1990) informa apenas que
este é composto de planaltos e planfcles, destacando-se o Planalto dos Guimarães,
possuindo relevos planos, convexos e residuais (tipo plano).
GIACCARIA & HEIDE (1972), informam que a paisagem é do tipo colinar.
Existem relações frequentes entre Inclinações do relevo, vegetação e cursos d'água. A altitude
varia entre 600 e 800 metros.
Observamos, que pela sua formaçao rochosa, a região permitiu o
surgimento de cavernas. Nas proXimidades da Aldeia Agua Limpa, nos foram mostradas tres
destas cavernas, cuja localização exata se encontra nos mapas de delimitação. Informaramnos ainda, que próximo à Aldeia Novo Paraisa existem outras cavernas. Além destas, situada
junto à "Lagoa Encantada", existe ainda uma outra caverna e, provávelmente se registre a
ocorrência de muitas outras no decorrer dos trabalhos de revisão dos limites da T. I.
Parabubure.
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A caverna mais próxima da Aldeia Agua Limpa, fica a apenas 200 metros
de distância. Não soubemos se a sua existência influenciou na localizaçào da aldeia, porque a
respeito da localização, preflrlram enfatizar as motivações llgadas ao conflito com os
posseiros. Porém, tal hipótese é possível, levando-se em conta a importância que os Xavante
dão a estas cavernas.
A referida caverna tem uma abertura de 3,75 metros de largura e o seu
primeiro pavilhão tem 8, 75 metros de comprimento. Através de um pavilhão estreito, que
parece estar sendo obstruído pela terra trazida por enxurradas, atinge-se um segundo
pavilhão. Neste não pudemos adentrar, não somente pela falta de equipamento adequado;
mas, principalmente, por nos terem avisado os rapazes que nos acompanhavam, que os
velhos desaprovam estas incursões. Mesmo assim, nos contaram que alguns já estiveram lá
dentro, tendo encontrado "panelas de barro com ossos", além de outras ossadas de animais.
Na Ungua Xavante as cavernas são chamadas 11Amre Danhoroã" (buraco
residência). Tal como nos explicou o cacique Simão, da Aldeia Novo Paraíso, os Xavante
consideram as cavernas a residência de uma parte do seu povo, dos quais dMdiram-se há
muito tempo. Antigamente todos moravam dentro da terra, mas uma parte do povo decidiu se
separar e escolheu morar no mundo exterior, os outros resolveram permanecer. eles ainda
estão lá, de onde só saem à noite, para caçar. A noite é deles, por isso os Xavante não
caçam à noite. As ossadas de animais encontradas dentro das cavernas, para eles são prova
de que este povo ainda existe. Alguns Xavante que se arriscam pela noite, às vezes, vêm os
indícios da sua presença. Eles não são espíritos, são "Awe Uptabi" (gente mesmo) e usam
ainda as vestimentas tradicionais dos Xavante. O cacique Simão diz que, quando estiverem
os xavante em perigo, aqueles que moram nas cavernas virão em seu auxílio. Sempre que
ocorrem conflitos com os brancos, eles manifestam-se. Nos conflitos mais recentes, na cidade
de Campinápolis, dois destes teriam sido vistos, nas proximidades de uma aldeia, como para
buscar saber o que ocorrera. Para manterem os laços com aquele povo, os Xavante fazem
vigílias diurnas nas cavernas. Acampam, sentando-se sobre palhas, no interior do primeiro
pavilhão e cantam para mostrar que estão vivos e atualizar a relação. Dizem também ouvir os
cantos que, em resposta, vêm de dentro das cavernas. Sobre o mundo que alf há, o cacique
diz que tem muita fartura, todo o tipo de bens que os Xavante desejam ter, inclusive os bens
da "civilização" a que eles almejam.
Em GIACCARIA & HEIDE(1972:94), encontramos a transcrição de um
mito que fala sobre a existência de um outro mundo:
"A terra, TIA, é composta de duas estratificações chatas sobrepostas
uma à outra com pouca distância entre elas. Os Xavantes contam que descobriram a
existência da estratificação inferior porque um dia um deles durante uma caçada, para
capturar um tatu que se tinha escondido num buraco, seguiu-o. Na perseguição do animal, o
xavante se perdeu e, num dado momento, percebeu que filtrava luz por um buraco que ele
havia escavado no túnel; então escavou mais um pouco e, diante de seus olhos, apareceu
uma terra habitada e cheia de plantas, especialmente buriti. Então, começando a ter medo, o
homem voltou à superflcie e pensando como era estreita e frágil a crosta terrestre que o
sustentava, desmaiou. Quando acordou, voltou para casa e contou para os outros a sua
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aventura, tudo aquilo que ele tinha visto. Então todos pensaram que o sol devia iluminar
também a terra de baixo. Eis porque depois que o sol se põe, volta a aparecer do leste, isto
é, debaixo da terra."

VEGETAÇÃO:
Sobre a vegetação da região, CORRÊIA DA COSTA (1990) afirma que o
cerrado marca e individualiza a área em estudo sob o aspecto fitofisionõmico, estimando
ocupar esta formação 80% da área. Apresenta fisionomias diversas, indo do tipo arbóreo
xeromórfo aos tipos herbáceo arbustivos, distinções estas relacionadas a diferenças
pedológicas e topográficas.
No cerrado típico, as árvores são relativamente baixas (até 1 O metros) e
menos numerosas que os arbustos, são tortuosas, dlssiminadas entre arbustos suborbustos e
vegetação baixa, geralmente gramíneas. Os indivíduos têm troncos e galhos retorcidos, caule
grosso e recoberto de casca espessa. As folhas não, são pequenas e, segundo a espécie,
são grossas.
Os elementos do extrato superior possuem raízes profundas, que atingem
o lençol freático a 15 ou 20 metros de profundidade, o que lhes permite sobreviver na
estiagem. No extrato inferior, as gramíneas recentem a estiagem, suas raízes são curtas,
entram num estado de latência ou morte aparente. O tapete rasteiro reverdece logo após as
primeiras chuvas.
Entre as espécies de ocorrência comum, destacou as seguintes:
Lixeira- curatella americana
Pau terra- Qualea sp.
Pequi- Caryocar brasiliensis
Pau de santo- Kielmeyera cariacea
Borbatimação- stryphinodendron barbatimão
Quineira branca- strychnos Pseudoquina
Mangabeira- Honcomia speciosa.
GIACCARIA & HEIDE, dizem que "a flora da região é constituída de
floresta tropical e do mato, savana com ârvores de tronco baixo". Destacam dois tipos de
"floresta tropical". Um que ocupa manchas vastíssimas em zona de morfologia acidentada é
utilizado pelos xavante no cultivo de suas plantações. As árvores têm troncos altos, citando o
lpê (Tecoma impetiginosa), a aroeira (Scflinus therebintifolius), o Jatobá (Himenaea sp.) e o
acuri, que tem muita importância na alimentação Xavante.
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Outro tipo se desenvolve em torno dos rios ( mata ciliar ou florestas de
galerias), tem poucas dezenas de metros de largura, seguindo o curso do rio. A vegetação é
densa, com multo cipó e máxima umidade. O terreno é rico em substâncias orgânicas.
.
Nas regiões planas, existem outros dois tipos de vegetação, "o mato e o
campo llmpo". O que o autor chama de "mato", tem árvores de tronco baixo, muito espessos
(cerrados) ou muito ralos, com uma série gradual entre os dois extremos. o tronco e os
brotos são retorcidos e sua casca espessa a protege da seca e dos incêndios.
O "campo limpo", tem cobertura herbácea, forma enormes prados ou
Várzeas, em regiões planas e suficientemente Omidas, e nas proXimidades da floresta ciliar.
Para sua existência depende da abundância de água e terreno argiloso. É a região ideal para
a caça. Nesta área os Xavante encontram o Burlti, variedade de palmeira utilizada em muitas
ocasiões por eles.
MAYBURY-LEWIS (1984:76), esclarece que os chamados "campos
limpos" da região não correspondem àqueles muito valorizados como pastagens, mas se
tratam na verdade de campos cerrados. Cita JAMES (1941:505), que os classifica como "uma
savana com moitas esparsas da mata mirrada e temporária".
Já SERPA (1990:68) cita o Projeto RADAMBRAS1L(l981,v.-25:513-560),
que caracteriza a região ocupada pelos Xavante como uma cobertura vegetal dominada pela
"savana arbórea aberta", notando a ocorrência de florestas e áreas de tensão ecológica.
Observa, ainda, que os xavante ocupam área de grande heterogeneidade fitoecológica,
podendo explorar tanto a mata quanto o cerrado.
Para MAYBURY-LEWIS, os xavante gostam do cerrado por ser amplo e
aberto, apreciam as matas ciliares pela abundância de água, raízes e frutas e por
encontrarem nelas também o buriti (Mauritia sp.), de cujas fibras fazem os ornamentos
cerimoniais, e as árvores de cuja madeira fazem vários artefatos. Nestes locais fazem o
cultivo, além de serem bons para a caça. Falando da paixão dos Xavante pelas caçadas, o
autor diz que tanto a mata quanto o cerrado são utilizados para esta finalidade. No cerrado,
porém, a emoção da caçada é maior, enquanto que na mata a perseguição ao animal é mais
diflcil e os cipós atrapalham.
O autor afirma que os Xavante não gostam de espaços fechados.
Constroem suas aldeias sempre em campo aberto ( no cerrado). Suas Viagens são feitas pelo
cerrado, nunca pelas matas, apesar da escassez de água.
GIACCARIA & HEIDE, informam que a aldeia Xavante é construída no
cerrado, porém sempre nas proximidades da mata, a não mais que 1 Km, pois dela precisam
para fazer as suas plantações.
Esta proximidade da mata, como já abordamos anteriormente, tem se
tornado impossível, em multas situações, seja mesmo pela sua inexistência, substituída por
pastagens, ou por estarem indisponíveis, ocupadas por não Jndios.A Aldeia Agua Limpa está
situada numa região onde a mata é disponível, porém a escassez de ãgua e a necessidade
de melhor fiscalizar a área, fatalmente a levará a mudar-se.
A questão da exploração madeireira, fundamental no que diz respeito à
preservação do ambiente, já foi discutida em outro item. Resta alertar que as espécies mais
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exploradas são o Pau-brasil e a aroeira, muito utilizadas na construção de cercas. Nas
proximidades da Aldeia Agua Limpa a última ocorre com certa frequencia, embora em toda a
região ela já tenha se tornado rara. Outra espécies, menos 'nobres", também são exploradas
como o lpê, Jatobá e outras.
Plantas usadas em rituais e na fabricação de ornamentos e utensílios,
são muito citadas pelos autores consultados. Porém, as de uso medicinal são pouco faladas.
Até onde pude saber, o conhecimento de certas plantas medicinais é dominado por linhagens
determinadas, constituindo um "segredo" compartilhado pelos membros desta apenas. Porém,
existem aquelas plantas de uso em problemas comuns, cujo conhecimento é socializado.
Para se ter idéia da variedade das plantas utilizadas e da diversidade dos
ambientes em que têm de ser buscadas, MAYBURY-LEWIS (Op. clt.,101-2) conta que
quando esteve na comunidade de Santa Therezinha, estes estavam com dificuldades para
realizar seus rituais, porque a área de coleta de capim-navalha (Aé), o qual usam para fazer
colares, ficava no Rio São João e sua passagem para lá era arriscada por estarem em guerra
com o grupo de São Domingos. Também os de São Domingos tinham dificuldade de obter
madeira para fazerem arcos, porque esta encontrava-se em território do grupo de
Marãiwatsede, com o qual no momento também estavam em conflito.
Embora já tenhamos citado, no decorrer do trabalho, muitas plantas
utilizadas pelos xavante, conforme as informações disponíveis; tentaremos organizar a
apresentação destas, fornecendo o seu nome científico, quando encontrado na bibliografia, e
a maneira como é utilizada. Usaremos como referência principal GIACCARIA & HEIDE(1972),
onde é feita uma detalhada descrição de muitos rituais, práticas e costumes Xavante,
fornecendo no decorrer desta um grande número de informações sobre plantas utilizadas
pelos Xavante,as quais organizamos através do seguinte quadro:

PLANTA

NOME XAVANTE
Wedeu'ara.

Jenipapo

Wederã.

Pata de

Utõ'parané.

anta

ltsu'rãdzaldi.
Wedehudze.
Wari watsede.

NOME CIENTIFICO

UTILIDADE
Massa usada para
ungir ( iniciação dos
Warã'rada e
Dzutsi'Wairada).
Tinta para pintura
corporal.
Ritual ( cura ) ,
escarificação
(provoca hemorragia),
brincos.
Medicinal ( dor de
cabeça ), fumaça.
Medicinal ( dor de
cabeça ) - chá das
folhas.
Idem - fumaça.
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Reeno.
'Ru'wané.
Timbóvermelho.

Jatobá do
cerrado.

Idem - brincos.
Idem - cataplasma de
rafzes.
Idem.

Abawadzi'epré.
wedehutede
( vara dura ) .
ltsuparahi.
Aôyôyrepa.

Idem - fumaça.

ltsa'rêne
Wa1rãtehõné.
Dzaraé.
Watsuire.
Wedepawara.

Arãrãniu
Ayutédzaõdzé
Wedenõrõtõ
Wedenõrõtõtsupó
ltsidzapó

Datóbtómdzé
Gengibre

Tsibdzibi
lwayhône
ltsadapririné
ltsuudzé
lwaremredzé

Brincos.

Idem.
Medicinal ( dor de
estômago ) - chá da
raiz.
Idem, dá coragem
Idem - chá, corda na
cintura
Idem - pó para o
corpo.
Idem - ramos feridas
Idem - massa do
carvão - emplasto doença do sangue.
Idem - corda no
pulso.
Idem.
Idem - sabão natural.
Idem - lavagem.
Medicinal ( dor de
garganta ) chá da
raiz, sorte na caçada.
Idem cordas para
pulso.
Medicinal ( dor de
dente), agilidade,
estimula apetite.
Brincos,
Proteção (mágico).
Brincos - Cordas
(sorte caçada de
anta).
Brincos - vassoura
Brincos - Medicinal
(contra tosse)
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Uwedewede

Medicinal (pó ralado)
- corrida de buriti.
Medicinal - Alegria.
amizade.
Medicinal - bracelete.
Medicinal - Provoca
sonhos
Ritual (para atirar
bem), carvão da raiz
- escarificação
Ritual fúnebre - pó da

Etsudzapódu
ltsõrõhõpré
Wedehrrãti
Udzéyré
Wayódo

raiz.

PLANTA

NOME XAVANTE
Amitunaha

NOME CIENTIFICO

lpadzatóbro
ltsõrõra
Atsadárãpo'rené
lwayhire
lwayhPrere
Witsadzé
( comida de perdiz )
Uãdowiné
lndaiá

Norõre
Ay'rere
Buruteyhi

Capim

barba-debode
Pé de ema
(capim)

Oyo

--

UTILIDADE
Contra picada de
cobras - corda
Idem - corda contra
inimigos.
Idem, brincos,
proteção mãgica.
Idem, brincos.
Idem - cordas
Idem.
Idem - cordas e
unguento.
cordas ( contra
picada de cobra )
Alimento ( coco ) ,
mitologia, palha para
cobertura e esteira.
Palmeira pequena,
nomeia grupo de
idade.
Brinquedo (flechas),
brincos (iniciação).
Brinquedo ( tufos ) .
Raiz, tipo de borduna
usado em luta ritual
dos meninos.
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Abarudu
Piaçaba,
pindoba,
indaiá
Raricá

Palmeíra, cordas para
pulsos e tornozelos.
Ritual ( esteira para
iniciação ), cobertura
de casas.
Bastões ( ritual nooniiniciação), nome de
aldeia
Pó usado no wai'a
(raiz),
entorpecente.
ornamento ( cabeça )wai'ã - palmeira.
Bastões( ritual de
cura) -varas para
fazer fogo ( Rebé ).
Banho - ritual de cura
( folhas ).
Medicinal ( corta o
fluxo de sangue no
puerpéreo - é usada
na menstruação
Arvore - radical de
nomes femininos.

Retsu
Wedetede
ltsõpré

Acuri

Tirire
Arãrãftiomowahi
Wedeu'udzé

Lixeira
pequena

Rarepa

Wautomo

PLANTA
Algodão

NOME XAVANTE

Urucu

Bõ

Babaçu

Norõwede

NOME CIENTÍFICO

Orbignya martiana

UTILIDADE
Adornos ( isõrebdzu ),
cordas.
Tinta para pintura
corporal, de armas e
utensllios, brinquedo (
cachos de frutos).
Alimento ( palmito,
coco ), estojo peniano
( folhas )1 pequena
esteira ( amarrada no
pulso )1 facilita
aleitamento matemo
( óleo ), óleo para
corpo - iniciação.
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Acuri

Tiriwede

Attalea speciosa

Macaúba

Tse'

Acrocomia
Glaucophylla

Pindoba

Retsu

Attalea humilis

Buriti

Uywede

Mauritia speciosa

Alimento ( palmito,
coco, polpa), dieta
da gravidez.
Alimento ( palmito.
coco, tronco), cordas
( distintivo do "dono
do tempo"), dieta da
aravidez.
Alimento ( coco ).
cobertura de casas.
Wamftoro ( máscara
usada na iniciaçãobroto), alimento
(fruto), cordas (fibra),
cestos e esteiras
( broto ), jangada
( talos ) cordões
( distintivo do dono
dos queixadas),
brinco, corridas
( tronco ) flechas
infantis ( brinquedo ) ,
corda de folhas indicativo de noivado,
noni ( vestimenta
ritual-Iniciação).
Veneno para pesca.
1

1

Timbó
(cipó)
Milho - sete
variedades
próprias

Abawadzi

Feijão

Uhi

Abóbora

Udzõné

paullinia
( provavelmente)

Nodzõ

·-

Batatas

Cultivo, alimento,
bolos usados em
rituais, mitologia,
nomeia grupo de
Idade, dieta da
gravidez, brinquedo
( peteca de palhas )
Cultivo, alimento,
dieta da gravidez,
mitologia.
Cultivo, alimento;
dieta da gravidez
( sementes).
Cultivo, alimento;
cultivo introduzido .
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Mandioca

Upa

Tucum

Astrocagarym sp
astrocaryum humile

Taquarinha

Chuscea ramesissina

Taquara

Tiibu

Buritirana

Atsereré

Mauritia armata

PLANTA
Cipó-imbé
Sucupira

NOME XAVANTE

NOME CIENTIFICO
philodendron imbé
Ormosia sp

Eschinus
therebinthifolius

Aroeira

Pequi

Aba're

Caryocar brasiliensis

Cultivo, alimento;
cultivo introduzido ,
bolos
Arco ( madeira );
cordas ( fibras ) ,
cordões ( distintivo do
dono dos queixadas).
Flechas ( caule, caule
com raiz).
Flechas, construção
da casa, instrumento
musical.
Corda para pulsos
flechas, cabo de
maracá, alimento
( polpa do coco),
cestos e esteiras
(broto), fuso para fiar
algodão, medicinal
( dor de dente).

UTILIDADE
Flechas ( cordas ).
Confecção de
bordumas ( uybró )
madeira, medicinal
( semente, casca ).
Confecção de
bordunas, mão-de
pilão; madeira para
venda, bastões
{ iniciação ).
Alimento ( fruto ) ,
confecão de pilão
(madeira), nomeia
grupo de idade.
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Rébé

Cabeças
diversas

Um'ré

Patsé
Capimnavalha

Aé

Bambu

uwi

Piteira
Piaçaba
Cumbaru
Jatobá

Retsu

Lixeira

Rara rãtsu

Aô

Wamarr

Attalea acaulis

Pau para fazer fogo.
Instrumento musical
( maracás),
utensílios domésticos
( depósito para água
e objetos, sementes),
instrumento de sopro
( um're niouruturé ),
distintivo do dono das
cabaças
Instrumento musical
( maracás )-sementes
Adornos ( flechas,
colares. máscaras,
instrumentos,
musicais, sementes)
Instrumentos musicais
(flautas), corte do
cordão umbilical
(parto), escarmcador.
Cordas ( fibras das
folhas).
Alimento ( coco ).
Alimento ( fruto ) .
Alimento (fruto),
ritual ( pó para
propiciar caçada de
anta.
Lixa, ritual ( fazer
parar a chuva),
contra picada de
cobra, higiene bucal.
Distintivo de linhagem,
mitologia ( árvore que
faz sonhar), ritual
fúnebre.
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PLANTA
Batatas ( 14
espécies)

NOME XAVANTE
poneê're, pidzi,
mooni, mania, mooni
hõyré, udzapódo,
wõuri're, patedê,
patede - tsuy'ré,
parabubu, tomotsu,
wededu, udzutsiwã'a,
piotsuvro, rãtepewe
Wetsua're

Paftaitsihudzu
wadzaridzé
Wete'rãti

Angico

Wederutupa
Wederutufiorõ
ltsiuwamrené
Tsatede
Tpanihõné
Ttsorôdzaddze

Podzetó

Tmana waponé

Popayhõtsutsu

NOME CIENTIFICO

UTILIDADE
Alimento- coleta,
wõrire írane, patede e
tomotsu, têm uso
ritual
( pó para atrair
queixadas),
dieta da gravidez.
. Ritual ( composto do
pó usado para
controlar as chuvas ) raiz - lenha.
Idem - pó para matar
Idem raiz e ramos distintivo do dono da
anta.
Idem.
cordas, distintiVo do
"dono do tempo".
Ritual ( pó para
propiciar caçada
de anta).
Cordas ( distintivo do
dono da anta )
Ritual ( bastão que
indica onde estão os
queixadas).
Ritual ( massa colada
ao bastão para
procurar queixadas,
cordas).
Ritual ( pó para atrair
queixadas),cordões
( distintivo do dono
dos queixadas ).
Cordas ( ornamentos
para o dono das
cobras, fazem
aparecer
cobras),ritual
Idem - Arcos infantis

71
Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Etsõrõna'ratapré

Idem - propicia obter
filhos.
Idem
Idem - remédio contra
contra picadas de
cobras.
Ritual ( transforma-se
em serpentes - vara )
Corda ( bastão de
Trató ), medicinal ( dor
de estômago ).
Corda - ritual ( contra
picadas
de cobras), brincos.
Idem.

Popavhõ upltabi
Ttsadaroyné

Trató
*Gravatá

Aptsi

Guatambu

Pawi
ltsuare

FAUNA:
Não conseguimos obter, na bibliografia consultada, nenhum tipo de
informação técnica mais precisa sobre a fauna da região. Assim, iremos apenas citar os
animais sobre os quais se fez referência na bibliografia; tendo novamente como fonte principal
GIACCARIA & HEIDE (1972), e a sua utilidade para os Xavante:

ANIMAL
Raposa

NOME XAVANTE
Waptsawawê

Quati

Waõ

Jacú

Aaapré

NOME CIENTIFICO

Tepepe
-

Pacú
Paca
Capivara

Pewato
Rawa
Ubdó

UTILIDADE
Caça, comida dos
velhos, evitação no
resguardo.
Caça, evitação no
resguardo.
Caça, evitação no
resguardo.
( Alimento, evitação
na gravidez).
Pesca, idem.
Caça.
Caça, comida dos
velhos, brincos do
pahõriwa ( dentes ).

1
1
1
1

J
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Lagartixa
Urubú variedades

Apa
Pariwatsa
( urubú - rei )

Morcego

Aróbore

Caça infantil (treino).
Estilo de pintura
cerímonlal, ritual
fúnebre ( penas,
mitologia).
Grito imitado nas
cerimonias de
iniciação
( Pássaro azul ), ritual
( representa os
espíritos bons no

Tsiudzé

wai'á.
Jacaré

Tsiwataparé
Aihõyoré

Garça rosa

Tsibaaprere

Jaburú

Dzaue

Pássaro - idem.
Ritual ( representa
maus espíritos),
mitilogia, ritual de
cura.
Adorno ( flechas do
wai'a ).
Idem, ritual
(nominação feminina),
distintivo dos dzaue penas.
Ornamento - ritual de
cura
Radical de nomes
femininos.
Ritual ( representado
na nominação
feminina).
Mitologia ( sua morte
provocou o
surgimento das
doenças.

Beija-flor
Quero-quero

Tsinotsê'ere

Lobo
guará

Atsada'rã

Curlango

Hõare

ANIMAL
Veado
(várias
espécies)

NOME XAVANTE
Ponéri, ayhõ, poné
podzé

NOME CIENTIFICO

UTILIDADE
instrumentos musicais
( chocalhos para
tornozelos,
umréf'iioruture ),
pagamento as
parteiras
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,

f

'

1

Queixada
(Porco do
mato)

uhõ

Tayassu peccari

Catitu
Anta
Tamanduá

Uh ore
Uhõdo
Padi

Dicotilis tavassu
Tapirus americanus

Arara
Tatu (várias
espécies)

VVarare, Virarãhudu
(bola) warãhõ,
wara'wawê
(canastra),
warãituture C galinha )

Onça
pintada

Hu

Furador de sementes
( osso do fêmur),
pulseiras, distintivo do
aihõbuny ( unhas ),
dança do uho
Caça, cria doméstica
Caça do casamento
Caça, mitologia
(animais do dono dos
lagos), evitação no
resguardo (parto),
corte do cabelo
( mandfbula ).
Adornos ( penas ),
cria doméstica.
Caça, mitologia ( tatu
canastra), evitação
para os wapté.

Abelha
(várias
espécies)

Piu (preta)

Evitação mitologia,
ritual ( dança da
onça), caça ( troca
de nome).
Ritual ( osso da
perna), furação das
orelhas.
Alimento ( mel,

Formiga
vermelha
Gafanhotos
Coleópteros
(algumas
espécies)
Lagarto (tiú)

'Rãti (carregadeira)

mitologia ( espírito
mau).
Alimento.

Onçaparda

larvas), cera,

'Rldl

Alimento.
Alimento.

Ornamento(arco )-pele
do rabo, mitologia
( deu o assobio
tisimihire) - wai'á.
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Papagaio

perdiz

Ornamento ( flechas,
colares, instrumentos
muicais ).
ornamento (flechas),
ritual, caça
(pagamento do dono
do tempo), penas,
evitação na gravidez.
Ornamentos,(flechas)
-penas, ornamentos
para testa (iniciação),
ornamento na barrigadistintivo dos chefes
do wai'a.
Ornamento (flechas) penas, caça, ritual
(pagamento do dono
do tempo).

Wii

Gavião

Mutum

A'rã'ru

ANIMAL
Piranha

NOME XAVANTE
Wa'wa

Serpente
(jibóia)

Watihõyrã

periquito

Rênipre ( cabeça
vermelha )1 Rê

Seriema

Wa'ridi

NOME CIENTIFICO

UTILIDADE
Instrumento de corte
( dentes ) para pena
e cabelos.
Adorno para flechas
usadas no ritual wai'á,
cosmologia (arcof ris= bafejo da
serpente), distintivo
do dono das cobras.
Adorno ( fle,chas) penas, radical de
nomes femininos.
Caça, adornos
( flechas ) , colar
( distintivo distintivo
do dono do tempo ),
canto imitado
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.

Seriema

Wa'ridi

Onça-preta
(pantera)

Wa'rã

Macacos

Roo

Caçai adornos
( flechas )1 colar
( distintivo distintivo
do dono do tempo )1
canto imitado
Evitação,
representada nos
rituais, distintivo de
linhagem.
Cria doméstica,
comido apenas nas
caçadas do wal'á,
radical dos nomes
femininos.
Terra do ninho (brasa
para cozinhar),
assobio usado no
wa'yá (tsimihire) casulo da larva.
Distintivo de clã.
Enfeite de colar
( distintivo do dono do
tempo)
Caça ritual
( pagamento do dono

Cupim

Girino
Rolinha

Poredzaono

Cotia

Dzõhurure

do tempo), brinco
Preá
Nhambu

Atsanadzé
Aptorore
Hõtõrã

Carrapato

Tlrowa

Tartaruga

Uã

Matrinchã

Pehõyre

Tamanduámirim

Patire

--

distintivo dos
warã'rada (dente}.
Idem
Idem
Tipo de peixinho,
nomeia grupo de
idade.
Nomeia grupo de
idade.
Alimento ( carne e
ovos), evitação na
gravidez.
Alimento dieta do
resguardo (parto).
Caça, evitação no
resguardo (parto).
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IMPACTOS AMBIENTAIS:
A situação encontrada na região foi assim avaliada por CORRÊIA DA
COSTA (1990):
"De acordo com a vistoria ªin loco" observamos que foram desmatado

aproximadamente 30% da vegetação local, sendo que a parte florestal mais afetada foram
as ribeirinhas, que serviam de refúgio aos animais silvestres e proteção ao solo, sendo essa
ãrea apropriada para a agropecuária, já explorada indiscriminadamentepelos posseiros.
Notamos que a faixa ribeirinha, onde hoje habitam ou habitavam os
posseiros, encontra-se sob fonnação de regeneração natural com fonnação de novo estrato
florestal, recuperando parcialmente a flora local.
Quando da ocupação e exploração dos posseiros, houve uma redução
marcante das espécies animais e vegetais na região, nessa época ficavam os silvícolas
impossibilitados de adentrarem na área em busca de caça, pesca e coleta de frutos para a
sua alimentação.
Verificamos também que; com o desmatamento das matas ribeirinhas e
cerrado, seria Inevitável um assoreamento bastante rápido dos córregos e rios que
cortam essa região pois, de acordo com os caracteres morfológicos do solo, esta área está
mais para preservação do que para colonlzação agrícola.,,(Op. Cit., 1990)
Durante o presente trabalho, através da vistoria dos bens "indenizáveis",
verificamos a existência de pouco mais de 8.000 Ha de pastagens. Incluindo-se as áreas
desmatadas com outras finalidades, como construção de estradas, habitações, cultivo
agrfcola e outros, chegarfamos a pelo menos 10.000 Ha de área desmatada para exploração.
Porém, ainda existe uma grande extensão de terras de cerrado, que pela facilidade da
operação e o custo relativamente baixo, foram irresponsavelmente "quebradas", Este tipo de
operação, feito sem qualquer controle dos órgãos ambientais, é totalmente irregular e visava
exclusivamente criar um fato consumado, tentando-se garantir a posse da terra. Hã casos em
que foram "quebradas" áreas de até 5.000 Ha, sem que o pretenso proprietário fizesse ali
qualquer tipo de benfeitoria. Os que perpretaram tamanha barbaridade, agiam mais como
corretores de imóveis; ''grilavam,.uma área, quebravam o cerrado e já traziam um comprador.
Há casos em que a mesma área foi vendida diversas vezes a compradores diferentes. Pelo
seu caráter meramente especulativo estas ações somente podem ser consideradas, ao
contrário da lógica de mercado, uma "malfeitoria", tendo em vista serem desprovidas de
qualquer rasgo de ªboa-fé". Então, somando-se estas áreas, alcançaremos uma porcentagem
de terras desmatadas, um pouco superior a estimada por CORRÊIA DA COSTA em 1990.
Alguns pontos de erosão já são verificados, mesmo nas fazendas mais
bem equipadas e bem cuidadas, o que demonstra o esgotamento da terra. Infelizmente, esta
marca deverá permanecer, agravando-se após a demarcação, jâ que a terra estã descoberta
e nova formação florestal deverá demorar a surgir naturalmente. A não ser que medidas
corretivas sejam tomadas.
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Quanto às florestas remanescentes, existem ainda algumas boas ilhas de
formações florestais. Porém, não sabemos precisar se estas correspondem a todos os tipos
de formação existentes anteriormente. Algumas destas ilhas têm superfície em torno de 3.000
Ha, mas a maioria das propriedades manteve apenas os 20% de reserva natural, exigidos
legalmente.
Quanto à fauna, embora tenha ocorrido uma diminuição da quantidade de
exemplares, não ouvimos dos Xavante nenhuma informação sobre o desaparecimento de
espécies, pelo menos daquelas que os mesmos consideram mais importantes para caça.
Percorrendo a área, nos deparamos algumas ocasiões com vários tipos de tatus, raposas,
cotias e alguns cervos. Vimos também rastros de queixada e os couros de uma onça parda e
de uma enorme sucuri (6 metros), abatidas por posseiros. Os xavante praticam a caça
naquelas ilhas citadas, principalmente nas propriedades de Antônio ltacaramby, Fazenda
Trevo, Fazenda Tucano e Fazenda Fernandópolis. Ainda encontram anta, queixada, caititu,
tamanduá, paca, veado e tatus.
Quanto aos rios, como já afirmamos anteriormente, a sua poluição por
agrotóxicos é muito provável, principalmente do Córrego São José, o qual desagua no Kuluene
e que irriga extensas plantações de soja, milho, algodão e outros, em torno da Vila Santo
Antônio. A pesca ainda é relativamente abundante, apesar dos rios e córregos serem
frequentados por um bom número de pescadores, prlnclpalmente na região de fazendas. Uma
das posses encontradas pertence a um grupo de pescadores do estado de Minas Gerais, que
a adquiriram com este objetivo, servindo de base para estes. Está situada às margens do Rio
Kuluene, não sabemos se os mesmos têm planos de exploração comercial ou turística, porque
não foram encontrados.
Fomos informados que existe uma pequena usina hidroelétrica no Rio
Noidore, a qual abastece o município de Novo São Joaquim. Não parece ter causado impacto
sobre a área em estudo, mas está diretamente ligada às terras que serão estudadas na
próxima etapa, devendo ser averiguada a sua localização e possíveis problemas que venha
acarretando. Também fomos informados que existe um projeto de construção de uma usina
hidroelétrica, de maior porte, no Rio das Mortes, a qual, com certeza, terá reflexos negativos
sobre toda a T.I. Parabubure.
Outro grande projeto, que com certeza terá impacto sobre a região, é o
da Hidrovia Araguaia/Tocantins/Rio das Mortes, o qual está em fase de realização dos
EIA/RIMA. Porém, até o momento, a comunidade indígena da região não foi consultada, muito
embora a população não fndia considere o projeto como fato consumado. Muitas ações
preliminares, inclusive obras, aquisição de máquinas e sinalização das margens foram
iniciadas. A reação dos indígenas já foi sentida, principalmente dos que vivem às margens do
Rio das Mortes, que já derrubaram placas colocadas pela Marinha dentro do seu território. No
momento os índios estão se mobilizando contra o projeto e buscando o apoio de autoridades,
já estiveram no Congresso Nacional para· manifestar-se. Porém, em recentes declarações, o
Ministro do Planejamento e o próprio Presidente da República, apontaram a obra como sendo
uma de suas prioridades dentro da política de desenvolvimento que pretendem implantar.
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VI - LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO:
No levantamento fundiário foram encontrados .... ocupantes, dos quais ...
eram titulados, embora pairem dúvidas sobre a correta locação de alguns dos títulos
apresentados. Os tltulos pertencentes a Lourival Rosa da Silva, Orlando Carvalho Duarte e
Antônio Figueiredo ltacaramby e
ltacaramby, são todos muito
recentes e com evidências de irregularidades, tendo a sua concessão ferido acordo do próprio
governo do estado com os lndios e posseiros. Os dois últimos, porém, já fizeram muitas
benfeitorias as quais foram avaliadas para indenização., Quanto aos dois primeiros,
informaram os representantes do INTERMAT, que estes estariam sendo revogados. Não foi
verificada a existência de nenhuma benfeitoria edificada pelos proprietários na área dos
referidos títulos, mesmo porque eles incidem diretamente sobre a área da Aldeia Agua Limpa..
Foram verificadas a existência de .... POS~es, em poder de pequenos agricultores e
pecuaristas. Grande extensão de terras não tituladas estão sob domlnio da Agropecuária
Trevo (Íris Barbosa), não possuindo porém, benfeitorias de vulto.
Fomos procurados por antigos posseiros, especialmente da familia
Machado, os quais foram expulsos pelos fndios em 1989. Os mesmos reivindicam, ainda, a
indenização pelas benfeitorias que possuíam à época. Desde aquela ocasião existem boatos
de que os mesmos teriam vendido as terras a terceiros, embora estes não o admitam. Sobre
estas terras incidem os títulos de Lourival Rosa e Orlando Carvalho, sobre os quais os antigos
posseiros dizem nunca ter ouvido falar. Não temos conhecimento da existência de avaliação
técnica das benfeitorias supostamente. perdidas na época. Restos de madeira indicando a
existência anterior de cercas e barracos, queimados pelo fogo, de fato existem e são
apontados pelos índios como o lugar onde moraram os Machado. Porém, os mesmos nos
apresentaram somente uma relação, de punho, com os supostos bens que possuíam. Como,
passados tantos anos, é impossível avaliar se estes de fato existiram, resolvemos não incluir
aqueles entre os beneficiários de indenização. Os mesmos foram orientados a procurarem o
INTERMAT para pleitearem uma nova área de terras, o que consideramos justo, desde que
eles deveriam ter sido os beneficiários dos títulos que foram concedidos a outros e
comprovadamente foram os primeiros ocupantes daquelas terras, após a retirada dos índios.
Os ocupantes opuseram resistência inicial ao trabalho e o retardaram
sob o pretexto de uma incorreção, de fato existente, na Portaria que' constituiu o G.T..
Buscaram mobilizar recursos políticos diretamente em Brasllia, mas tão logo foram
devidamente esclarecidos da situação, mudaram a postura e facilitaram muito o trabalho.
Existe uma consciência geral sobre a reivindicação indígena e um consenso histórico sobre os
seus fundamentos. Diante disso, os ocupantes estão ansiosos por um rápido desfecho da
situação, esperando receber indenizaçõesjustas para abandonarem o mais depressa possível
as terras.
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VII -CONCLUSÃO E DELIMITAÇÃO:
As terras indígenas tradicionalmente ocupadas pelos Xavante no
Município de Novo São Joaquim - MT, por eles conhecidas tradicionalmente como
UBAWAWE, com uma superffcie de
Ha e um perímetro de
KM; fazem parte do
território deste povo, que durante anos vem sendo espoliado. Embora o direito dos Xavante
sobre estas terras já tenha sido legalmente reconhecido em várias ocasiões, tendo a eles sido
doadas ainda em 1950 pelo Governo do Estado de Mato Grosso; este nunca foi efetivamente
garantido. Pelo contrário, a deliberada politica de "pacificação", levada a cabo pelo SPI e
pelas missões, tinha como objetivo primordial liberar as suas terras para as novas frentes de
ocupação que constituíam a tlMarcha para o oeste".
Quando estes já se encontravam enfraquecidos, pelos massacres e pelas
doenças, foram levados para aldeamentos do SPI e das missões. Até o ano de 1958-59, não
haveriam mais índios nas terras hoje conhecidas orno T.I. Parabubure. Longe das suas terras
passaram anos em situação vexamlnosa, priVados de suas posses e de sua própria liberdade.
Enquanto isto, as suas terras iam sendo vendidas ou ocupadas por terceiros. Porém, não
durou muito o seu afastamento, já em 1965 começavam a retomar os primeiros grupos. Estes
tiveram de enfrentar os novos ocupantes e a própria resistência dos órgãos oficiais para
reaverem as terras. Embora sempre tivessem tido o interesse de reaver na totalidade o seu
território, suas reivindicações nunca foram completamente atendidas. Aos poucos foram
reavendo parcelas mínimas deste.
Reorganizados e dispostos a morrer por suas terras, alcançaram a vitória
de maior porte com a demarcação das terras que hoje constituem a T. I. Parabubure. Porém,
nesta ocasião seus interesses foram também contrariados, mesmo reconhecendo os autores
da proposta de demarcação, o Conselho de Segurança Nacional; que esta atenderia apenas
em parte a reivindicação indígena e que era um fato incontestável serem as terras
pretendidas de posse imemorial indígena. Contudo, alegando serem as terras "de pouca valia
para a comunidade" na situação atual, boa parte destas lhes foram negadas.Os pressupostos
que levaram os autores da proposta de demarcação da atual T.I. Parabubure a
desconsiderarem as terras que os Xavante sempre reivindicaram e que voltam a serem
analizadas nestes estudos, eram todos de fundamentação frágil.
Ressaltava-se o alto custo da demarcação, pois a reivindicação indígena
continha limites, em sua maioria, formados por linhas secas. Muitos são os acidentes naturais
identificáveis na região, um estudo mais detalhado poderia encontrar proposta mais razoável,
que não divergisse tanto da reivindicação dos índios. De qualquer maneira, se um direito é
legalmente assegurado não se pode alegar razões deste tipo para negá-lo.
Outra razão, pouco fundamentada, era de que a parte das terras
reivindicadas que a proposta desconsiderava era de pouca valia para a comunidade. Com
isto, pretendia-se dizer que tais terras, mesmo fazendo parte do território Xavante, eram
áreas de caça e coleta; atividades que economicamente eram consideradas superadas pelo
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Projeto Xavante, à época em pleno fôlego. Porém, o Projeto Xavante faliu, pela própria
inadequação de seus prinípios à realidade indígena. Apesar das alterações sofridas no modo
de vida Xavante, as atividades de caça e coleta eram, e continuam sendo, de fundamental
importância para a sua reprodução física. Além disso, são imprescindíveis para a sua
reprodução cultural; fator este que parece não ter sido levado em conta para se concluir pela
"pouca valia" das terras para a comunidade.
Finalmente, o argumento menos lógico e coerente utilizado, era o de que
a reivindicação indlgena estava baseada "mais em um espírito revanchista do que em
argumentos lógicos e coerentes sobre necessidade atual deles". O que se considerava puro
revanchismo, era a intransigente exigência dos Xavante de que a sociedade nacional
reconhecesse a sua responsabilidade pelas doenças a eles transmitidas pelo contato; pelos
massacres contra eles praticados; pelo exílio involuntário a que foram levados e pelo esbulho
das terras que por tradição e direito lhes pertenciam.
O consenso histórico sobre a ocupação dos lndios Xavante nas terras que
ora retornam a reivindicar está fartamente comprovado na bibliografia escrita sobre eles; na
história oral colhida junto a eles e aos próprios ocupantes não-lndios e na própria
documentação oficial que estipulou os atuais limites das terras. Toma-se ainda mais
inquestionável quando se sabe que uma das aldeias, a Aldeia Agua Limpa ( ô'Prabá'o'á),
nestas terras está instalada.
Estas terras continuam sendo necessárias à sua reprodução física,
considerando-se que nelas exercem atividades de caça, coleta, pesca e agricultura
tundamentais para a sua subsistência. Considerando-se ainda a grande recuperação
demográfica pela qual o Povo Xavante vem passando, a recuperação do território tradicional
torna-se imprescindível para que este volte a ser tão numeroso e vigoroso quanto o era antes
do contato. Outra grande ameaça à sua reprodução flsica, que pode ser amenizada com a
recuperação do território, são as doenças. Especialmente aquelas que têm relação direta com
a má qualidade e a pouca disponibilidade de recursos alimentares, como a tuberculose,
diabetes e outras. Além destas, aquelas que têm clara relação com o desequilfbrio do
ambiente, que provoca a escassez de água e a poluição dos cursos existentes; como as
verminoses.
Com relação a sua necessidade para a reprodução cultural do grupo,
estas terras estão tão integradas à tradição, aos costumes e à própria vida Xavante, que sem
elas os Xavante não seriam os mesmos. Foi por isso mesmo que eles tiveram coragem para
enfrentar tantos anos de luta e continuarem ainda hoje esperando e exigindo a reintegração
das mesmas ao território legalmente reconhecido. Nestas terras se encontram recursos
fundamentais para a realização de rituais, os quais são escassos ou inexistentes nas terras
demarcadas, como vários produtos de caça e coleta citados no decorrer do trabalho. A
própria atiVidade de caça e coleta se integra aos rituais e a impossibilidade de realiZá-las
significaria o fim destes. A existência de sítios sagrados como os cemitérios e cavernas,
referências históricas e culturais fundamentais, é outra prova incontestável da sua
necessidade para os Xavante.
A degradação do ambiente, enquanto explorado por não-índios, é
evidente e incontestável. A atividade pecuária, quando não fez desaparecer por completo o

81
Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

habitat de inúmeras espécies animais e vegetais; tomou-o hoje raro e insuficiente para a
reprodução segura de várias destas espécies, que são imprescindíveis para os Xavante. A
atividade agrícola intensiva, especialmente nas extensas áreas dedicadas a monocultura,
corno a soja; não só vem destruindo o habitat natural, como também ameaçando as poucas
áreas remanescentes, através da poluição por agrotóxicos. A pesca e a caça predatórias
também representam grave ameaça à sobrevivência flsica e cultural dos Xavante. A
preservação do habitat, através da demarcação das terras reivindicadas, mesmo já abaladas
pela exploração; irá representar a garantia da existência, pelo menos, de algumas ilhas de
refúgio natural que possibilitem a recuperação de espécies ameaçadas.
Diante do exposto, a demarcação das terras ora identificadas, conforme o
rnemmial descritivo que apresentaremos a seguir, é atitude justa por reconhecer o direito
assegurado constitucionalmente aos índios da posse das terras tradicionalmente por eles
ocupadas; tendo ficado nos presentes estudos constatado que a ocupação Xavante sobre
elas se dá em caráter permanente; que estas terras são utilizadas em suas atividades
produtivas e que são imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao
seu bem-estar; além de necessárias a sua reprodução tisica e cultural; como reza a
Constituição Federal, Art. 231, § 1º.
Além disso, a demarcação das terras nada mais é do que a reparação de
erros consecutivos, cometidos pela própria União. Quando ao contactar os xavante das
regiões dos Rios Kuluene e Couto Magalhães transferiu-os para áreas distantes de seu
território tradicional, permitindo que este fosse ocupado por outros. Quando ao receber por
doação do Governo do Estado do Mato Grosso, ainda no ano de 1950, a quase totalidade do
território tradicional de todos os grupos xavante, não tornou a iniciativa de demarcar e
regularizar a posse, permitindo a reversão deste ao Estado. Quando ao definir os atuais
limites da T. I. Parabubure resolveu, por motivos insustentáveis, eliminar estas terras que à
época já eram reMndicadas.
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