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Laudo Antropológico

Eugênio Gervásio Wenzel, Perito nomeado por honrosa designação do
MM. Juiz Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 3ª Vara,
na Ação Diversa nQ 00.3042-2, tendo como Autores: Athos Rodrigues
Macedo e Outro Rés: U NIAO e Outro vem apresentar o laudo resultante
de seus trabalhos periciais.
Observa que no texto, as palavras ou expressões em itálico, além
da formulação dos quesitos, correspondem a expressões dos Xavante. Os
termos em lingua Xavante anotados nos depoimentos, foram submetidos à
correção dos professores Xavante de lQ grau.
Observa ainda que o laudo contem dois anexos:
Anexo 01 - Lopes da Silva: "Histõr+a xavante".
Anexo 02 - croqui, plotando a área sub-judice na Area Indígena Areões.
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A. Quesitos do M.P.F. Procuradoria da República em Mato Grosso.
1/ Podem o Sr. Perito e os Srs. Assistentes Técnicos informar se a área
é tradicionalmentehabitat indígena etno-historicamente constituído?
A Area Indígena Areões é parte do habitat tradicional dos Xavante,
constituído etnohistoricamente.
Os Xavante são uma subdivisão da grande nação Akwén ( Xavante e
Xerente), cujo habitat anterior era o atual Estado de Tocantins entre os
rios Tocantins e Araguaia, meridianos 48º e s10, paralelos 120 e 16º.
Durante o segundo quartel do século XIX (1825 a 1850), forçados
por vários motivos, entre eles terem sido vítimas de fazendeiros que
tentavam escravizá-los e, de missionários católicos qu;_ desejavam
catequizá-los, houve uma cisão no enorme grupo dos Akwén . Conforme
Baptista ( 1981), uma metade, que passou a ser conhecida como Xavante,
ultrapassou o rio Tocantins e o Araguaia e, caminhando em direção à
oeste, atingiu o rio da Mortes fundando, à margem direita, a aldeia São
Domingos, em seguida fixou-se definitivamente à margem esquerda do
mesmo
rio, constituindo a aldeia Pimentel Barbosa. Desta aldeia
difundiram-se
por
terras
mato-grossenses
ocupando
a
região
compreendida:
a leste pelo baixo Rio das Mortes; ao norte pelos
contrafortes da Serra do Roncador; a oeste pelos Rios Ronuro e Batovi,
formadores do Xingu; e ao sul pelo médio Rio das Mortes. Essa ocupação
deu-se paulatinamente, mediante o recuo de outras nações indigenas, que
cederam seu habitat para os Xavante, com os quais mantiveram vizinhança
territorial.
Conforme Ravagnani:
"O habitat Xavante em terras mato-grossenses apresentava como
limite sul o rio das Mortes que os separava do território Bororo ( gn),
de quem eram inimigos ferrenhos, a leste o rio Araguaia apartava-os
do mundo civilizado e mais a nordeste dos índios Karajá ( gn), outra
tribo inimiga; ao norte limitava-se com o rio Tapirapé ( gn), habitado
pelos
índios homônimos, único grupo com os quais os Xavante
parecem não ter tido conflitos e a oeste a serra do Roncador isolavaos dos habitantes da região dos formadores do Xingu ( Vários autores
1 "These tribes have, so far as we know, occupied their present habitat
longer than any of the other indigenous peoples of Brazil (Mason
1950:288). They have lived and aparently thrived on the savannahs of
the high Central Brazilian plateau where they have, to a remarkable
extent, conserved their own traditions and way of life right down to the
present day11 (Maybury-Lewis, 1965/66:263).
"Certein
ethnographic
problems remain to be elucidated however before a comparative study of
the Gê may properly be undertaken. The historical relationship between
the Shavante and the Sherente is one of these. I have else where
(Maybury-Lewis 1965) enalysed the historical sources in an attempt to
discover whether these two tribes were ever a single people. It is certain
that they occupiad either a common territory or adjoining territories in
northern Goiás during the eighteenth century and it is of crucial
significance for Gê studies to determine why the Shavante moved to their
present location in Mato Grosso and, if possible, when " (Maybury-Lewis,
1965/66:264).
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localizam os limites
do território
X avante
nesta área:
Baldus
(1948:157;
1938:238);
Ariaga
(1943:107);
Malcher (1964);
Aureli
(1966:102); Cunha (1969:26); Giaccaria & Heide (1972: 36); Fonseca

(s .d. 24-25); Aureli (s.d. 91); Bandeira Anhanguera
Silva (1935 {b):223)11 {Ravagnani 1991: 73 e 124).

(1938:191-2);

Outro autor confirma que os Xavante ocuparam essa
expulsando outros índios.
11A
ocupação pelos Xavante da região do rio das Mortes e da
do Roncador, os faz entrar em lutas com outros grupos tribais,
conseqüente
expulsão desta área, dos Trumai e Bororo
(Lombardi 5)11 {Pereira Neto, 1984:2).

região,
Serra
com a
(gn)

Quanto ao século XX, as notícias a respeito dos X avante referemse a ataques a seringueiros, a missionários e a outros grupos indígenas
que adentravam seu território, situado na Serra do Roncador, entre os
rios Coluene,
afluente do rio Xingu e Rio das Mortes, afluente do
Araguaia, na zona norte-oriental do Planalto do Brasil Central ( Cf.
Giaccaria, 1972: 36) .
Em 1922, os Xavante ocupavam as duas margens do Rio das Mortes,
sendo registrados vários ataques a seringueiros e missionários que
tentavam pacificá-los. Como marco desta ocasião temos a morte de dois
padres salesianos que, ao subirem o Rio ~s Mortes, para contatar os
Xavante, foram mortos pelos mesmos em 1934 (Cf. Giaccaria, 1972:28).
Em 1941, foi morto o inspetor do Serviço de Proteção ao fndio (SPI)
Pimentel Barbosa, enviado à área com objetivos de contatá-los. Os
Xavante exterminaram "junto à aldeia mesmo, a expedição do doutor
Pimentel
Barbosa: seis mortos e um só sobrevivente, que conseguiu
salvar-se fuqindo" ( Giaccaria, 1972: 28).
Em 1944, a pacificação dos
Xavante foi confiada a Francisco
Meireles. Após um ano de trabalho de atra~o, no inicio de ,f946, o
sertanista contata pela primeira vez os Xavante , em Mato Grosso •
Em 1958, em sua primeira pesquisa de campo, Maybury-Lewis, em
linguagem singular, relata uma circunstância que revela, em parte, a
extensão da área habitada pelos Xavante, e simultaneamente aponta para
a circunstância de alguns, que aceitavam a convivência pacífica com os
brancos, e de outros que a rejeitavam.
2 Datas que os Xavante frisaram, nos depoimentos:
1934 - morte do padre.
1942 - Pimentel Barbosa morreu
1946 - Chico Meirelles chegou na aldeia (lQ contato pacífico)
1952 - Contato com o branco.
3

"Os da aldeia de ARôBôr;JIPô, quando os TIROWA eram
RITEY1WA (1946), tiveram os primeiros contatos com Chico Meirelles.
Em 1951 por causa de lutas internas, queimaram a aldeia e se
dividiram: o grupo de APóWE foi para aldeia de São Domingos
(WEDEDXE) - em contato com os funcionários do Posto do SPI; o
grupo de UYRÊ foi para a aldeia de NORõWEDENA'RADA(Areões EM
1951 - 52) 11 ( Monteiro, 1986: 10) .
1

4 Cf. Ravagnani, no século
Xavante, em Tocantins.

XIX houve uma primeira

pacificação dos
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"Assim, embora estivéssemos no coração do território Xavante, os
próprios índios estavam em guarda. Talvez fosse natural, em tal
contexto de precaução, que eu tenha ficado apreensivo no dia em que
vi um jovem guerreiro sozinho em pé sobre uma pedra, parecendo
exatamente a sentinela que é uma aparição tão familiar nos faroestes
de Hollywood. Toda a aldeia estava de mudança nesse dia e os outros
também o tinha visto, mas não deram mostras disso. Quando nos
aproximamos dele, percebi que é porque ele era de nossa própria
aldeia. Mesmo assim, daqui ele era um estranho. Passei por ele como
os outros, sem uma palavra. Quando acampamos, ele apareceu e foi
para o abrigo construído por uma de suas parentas.
Ele ficou lá
deitado todo o dia, aceitando comida e falando sobre trivialidades.
Apenas seus parentes mais próximos lhe perguntaram sobre suas
intenções. O resto o ignorou, mas a aldeia toda fervilhava de boatos.
Alguns achavam que os Xavante selvagens do norte tinham vindo até
o rio e matado muitos brancos. Outros tinham ouvido algo a respeito
do malvado chefe Eribiwen, do sul" (1990:293-4).
Pouco adiante, a descrição que o mesmo autor apresenta, evidencia
que aquela parte do território só pode ser de ocupação Xavante, que na
época eram, em grande parte, hostis.
"Então, inacreditavelmente, ouvimos o ruído de um barco a motor.
Inexplicavelmente,
ele vinha da direção de Xavantina.
Eu não podia
pensar em ninguém que descesse o Rio das Mortes até onde estávamos
- cerca de duzentos quilômetros ou mais onde o rio faz
a curva nem podia imaginar para onde iriam. Tanto quanto eu sabia esta era
também a distância até onde o Rio das Mortes desembocava
no
Araguaia e não havia absolutamente
nada em suas margens, nenhum
posto, nenhuma
missão,
nenhum sertanejo,
nada a não ser a
possibilidade
de Xavante hostis ( gn). Apesar disso, eu podia ouvir
claramente o ruido de um barco a motor se aproximando e era certo
que ele vinha de Xevantína" (Maybury-Lewis,
1990:302-3).
Uma vez embarcado no mencionado barco, em circunstâncias
não
previstas, e só parcialmente desejadas pelo mesmo autor, este deixa claro
como os habitantes não-Xavante da região assimilaram um certo "r-espeito"

imposto pelos Xavante em relação a seu habitat tradicional.
"Além disso, estávamos no coração do território Xavante
( gn) e não era certo que os X avante desses lugares fossem os que eu
e Pia conhecíamos - ou mesmo que qualquer Xavante que não gostasse
da nossa presença parasse para perguntar quem éramos. Tínhamos um
Xavante conosco a bordo - um jovem bem-humorado e meio bobo, da
missão, que até falava um pouco de português. Ele insistia mais do
que qualquer outro que aqui devíamos dormir no meio do r-ío"
(Maybury-Lewis, 1990:305), isto é, ambas as margens eram habitadas
pelos Xavante hostis.
Para corroborar as referências quanto ao território ocupado pelos
Xavante "na última década, uma importante frente de expansão
de
fazendas de gado formou-se nos municípios de Barra do Garças e
Luciara, no Mato Grosso. Durante quase um século, essa imensa
região, entre os rios Araguaia e Xingu, estava fechada à colonização
brasileira devido aos ataques dos indios Xavante ( gn) de língua Jê.
Em 1946, o Serviço de Proteção aos índios pacificou os Xavante, e
uma corrente constante de colonos começou a se deslocar para a
área ... 11 (Davis, 1978: 143) .
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Concluindo, pelos dados apresentados, a Area Indígena Areões está
inserida no habitat Xayante,
tradicionalmente
constituidQ.
Ver ainda
resposta ao ijUesito nQ 3 da Procuradoria e Apêndice, que elucida a forma
de habitação
X avante.
2) De quando data a ocupaçãoda referida área pelos indígenas?

Essas
terras vem servindo de habitat tradicional6
do povo
Xavante desde meados do século passado. Em parte já esclarecido na
resposta ao quesito anterior.
A antropóloga Valadão, pensando num contexto mais amplo,
escreve: "A história da ocupação territorial dos Xavante não foge à
regra da história dos demais grupos indígenas localizados em
território brasileiro. Desde os primórdios da colonização portuguesa:
todos foram sendo sistematicamente 1empurrados1 pelo avanço das
diferentes frentes de exploração econômica11 ( 1994: s/p) .
Segundo relato colhido por
Giaccaria e Heide (1972), velhos
Xavante resumem sua trajetória dos últimos séculos:
"Antigamente os Xavante habitavam em U'rere e os brancos vieram
morar entre os Xavante e no inicio pareciam bons. Davam-lhes
presentes. Depois os brancos falaram entre si: - Maltratemos os
Xavante, e roubemos as suas mulheres. E os Xavante perceberam que
o brancos queriam fazer-lhes mal e disseram:
- façamos também nós
mal a eles; matemos os seus porcos. Os dois chefes Xavante contaram
5
"Para as sociedades indígenas a terra é muito mais do que simples meio
de subsistência. Ela representa o suporte da vida social e está
diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimento. Não é apenas um
recurso natural mas é tão importante
quanto este um recurso
sociocultural" (Ramos, A.R. "Sociedade Indígenas". Ed. Atica, 1986:13
epud Gonçalves, 1994: 82).
"Ocupadas tradicionalmente
não significa ocupação imemorial".
Segundo o ilustre autor: "0 tradicionalmente refere-se . . . ao modo
tradicional de os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao modo
tradicional de produção, enfim, ao modo tradicional de como eles se
relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis, outras
menos estáveis, e as que tem espaços mais amplos em que se deslocam
etc. Dai dizer-se que tudo se realize segundo seus usos, costumes e
tradições (Gonçalves, 1994:83).
"Habitação de caráter permanente pressupõe, entretanto, um fato
concreto, a própria ocupação indígena sobre determinada área, que lhe é
destinada à posse permanente, para sempre (Gonçalves, 1994:83).
6

"Ocupadas tradicionalmente
não significa ocupação imemorial".
Segundo um ilustre autor: "O tradicionalmente refere-se ( ... ) ao
modo tradicional de os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao
modo tradicional de produção, enfim, ao modo tradicional de como eles
se relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis,
outras menos estáveis, e as que tem espaços mais amplos em que se
deslocam etc. Daí dizer-se que tudo se realize segundo seus usos,
costumes e tradições11 ( Gonçalves, 1994: 83).
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aos brancos que os Xavante matavam os porcos e assim os brancos
atacaram e prenderam os Xavante. Assim os Xavante
foram expulsos
de U'rere. Então os Xavante disseram:
- Matemos os dois chefes,
que estão sempre conosco e não nos defendem. O grupo fica aqui em
casa, enquanto nós vamos esconder-nos
na mata onde passam os dois
chefes.
"Quando os dois chefes passaram lá foram presos e mortos e,
junto com eles, também os seus amigos e uma mulher que queria
defendê-los. Depois os Xavante foram
mais para frente construiram
outro acampamento.
Um outro grupo de brancos seguiu-os.
Os
Xavante estavam cobrindo as choças com palha seca e os brancos
alcançaram-nos
onde estavam. E que os brancos, disparando, mataram
muitos Xavante. O grupo Xavante que vivia com os brancos, ajudava
a matar e quase todos foram massacrados. Dois X avante homens
escaparam, enquanto as mulheres foram levadas pelos brancos. Esses
dois homens foram para outros lugares e encontraram outras tribos,
até encontrarem os Xavante11(Giaccaria,
1972:13).

Serpa analisa a história de contato dos Xavante, anterior a sua
penetração em território mato-grossense:
"Um grupo mais 'ortodoxo' teria se desligado de outr<s5 que
acatavam o contato e se dirigido à região do rio das Mortes , que
atravessou. Este grupo teria se chocado então com os Karajá. Em
1844, é noticiada a presença de Xavante na Ilha do Bananal. O líder
desse grupo era Butsé, de acordo com as narrativas orais dos
Xavante, registradas
(por) Giaccaria E. Heide (1972). Segundo
essas narrativas os Xavante, haviam fundado uma aldeia às margens
do rio Araguaia, afastando-se dos brancos que, voltando a
importuná-los, resolveram atravessar o rio e fundar uma nova aldeia
próxima ao rio Cristalino. Passado algum tempo, descobriram um
acampamento de brancos que teria vindo ao encontro deles com a
finalidade de atacá-los. Aproveitando as noites chuvosas da estação,
resolveram fugir e atingiram o das Mortes, onde uma parcela do
grupo atravessou o rio e a outra, com medo do botas permaneceu ao
longo do rio (Cf. Giaccaria, B. e Heide, A., 1972:23) (Serpa,
1990:117}.
E continua, pouco adiante,
"os conflitos com Bororo e Karajá
( gn) explicam-se pela intrusão
dos X avante recém-chegados, que
11

7 Grupo Akwén é formado pelos Xavante e Xerente.
8 110 relatório, do Presidente da Província de Goiás, Antônio Augusto
Pereira da Cunha à Assembléia Legislativa da mesma Província ( Doe. do
Arquivo Público Nacional: 1856 ) diz que: 'que da parte de Frei
Sisgimundo de Taggia., que recebera ordem para catequisar Xavante
bravios do rio das Mortes foi um emissário a uma aldeia daqueles
aborígenes.,nada conseguindo de um velho índio com quem se entendeu e
que lhe disse: 0s cristãos são muito maus' - quando eles (os índios)
estavam no Carretaõsofreramfudiações compalmatórias.,tronco, corrente,
chicote., colar etc. ( ... ) Alterou-se um pouco o nome deles., que agora
são conhecidos como Xavante. reem-se como homens corajosos.,até mesmo
rerases, e são o terror de seus vizinhos., os Carajásdo Araguaia."
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ainda

não

atravessaram

o

•••
a ( ... ) notícia de Xavante em Mato Grosso já em 1800 ( gn),
ou seja, doze anos após
a submissão do primeiro grupo aldeado no
Carretão, (o que) antecipa as datas da imigração
sugeridas em
várias hipóteses. De acordo com Maybury-Lewis (1965:335) teria se
dado na década de 1840, para Darcy Ribeiro, a partir de 1859
( Ribeir~b 1970: 65), para Giaccaria e Hei de ( 1972: 23) por volta de
1860-70 , pela nossa, a partir de 1820. É verdade que já existiam
em 1800 as condições que os levaram posteriormente a imigrar para o
Rio das Mortes: contato permanente na aldeia do Carretão e
esporádico com as frentes de expansão. Mas muitos documentos
registram sua estada em vários locais da Província até bem mais
tarde. Por isso supomos que se trate de um caso isolado, de apenas
um grupo que para lá se dirigiu, antecipando um processo que se
desencadearia duas décadas mais tarde." ( Ravagnani, 1991: 72) .
11

De acordo com os autores supra citados,
a região compreendida
entre os rios das Mortes e Ronuro é o "habitat" exclusivo dos Xavante,
desde o século XIX.
9

Registros históricos mostram que os Carajá vinham lutando com os
Xavante há pelo menos cento e setenta e cinco anos, o que lhes dava
considerável vantagem sobre os brasileiros de São Felix que faziam isso
há apenas uma década. Não estávamos na cidade nem há uma hora quando
ficou claro para nós que ambas as comunidades temiam os selvagens do
oeste e do sudoeste. Os Xavante, disseram-nos eles, eram bárbaros
sanguinários. Seus costumes eram indecentes e sua comida revoltante.
Era sabido que eles eram sadicamente cruéis, que não faziam prisioneiros,
mas que os comiam; mantinham seus prisioneiros como escravos; tinham
haréns de mulheres brancas capturadas. Em resumo, eles não mereciam
confiança" (Maybury-Lewis, 1990:306-7).
10
Segundo Lopes da Silva (s/d apud Valadão 1994):
"calcula-se que a penetração dos Xavante em território matogrossense
tenha ocorrido por volta de 1870. Atravessando o Araguaia, o grupo
liderado por Butsé concentra-se na aldeia de WEOE U, onde sofrem
epidemias em conseqüência das quais todos os velhos vêm a falecer.
Os Xavante deixam, então, essa aldeia e se mudam para a de
ITSOREPRE, onde vivem cerca de trinta anos. As duas aldeias
localizam-se na região do rio das Mortes. Ao fim desses trinta anos,
por motivos políticos, há uma cisão e parte do grupo funda nova
aldeia ETE RAU RAWAWE, mais a noroeste, provavelmente na região
do rio Sete de Setembro. Parte desse grupo logo volta ao rio das
Mortes e se junta aos companheiros de ITSOREPRE. Entre as duas
aldeias há enfrentamentos. Os moradores do Sete de Setembro
deslocam-se para o sul e passam a morar na região conhecida como
Lagoa, às margens do rio Couto Magalhães. É ali que fundam a aldeia
de WABDIZEREWAPRE. Enquanto isso,
nova cisão ocorre em
ITSOREPRE. 11
11
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A história de ocupação da Area de Areões, confirmando
a
tradicionalidade de ocupação desse habitat, é registrada nas referências
por eles frisadas:
1934 - morte do padre.
1942 - Pimentel Barbosa morreu.
1946 - Chico Meirelles chegou na aldeia ( lQ contato pacífico) .
1952 - Contato com o branco ou, pacificação em Xavantina.
1953 - Ainda continuaram em Xavantina, mas já não gostavam
da
proximidade com os brancos, por causa das doenças.
1958 - Fundado o posto. José Pedro é filho do fundador e atual Cacique
1970, em Dois Corações.
1974, quando saiu a demarcação, pediu para marcar pelo rio Burecaf, mas

o branco reduziu a área. Nessa parte que ficou fora., tem cemiter/o, é
terra sagrada.
1979 - Moravam amontoados no An~ões e os velhos botaram aldéa aqui
( Dois Galhos) .
1988 - Divide a aldeia ( Dois Galhos), passando uma parte a residir em
Dois Corações, mediante expulsão de fazendeiros.
Irmão de Pedro (cacique de Dois Galhos), o Adão (cacique) está desde

3/ Quantos e quais grupos indígenas habitam a área referida no citado
decreto?
A Area Indígena Areões11 é habitada por Xavante,
aldeias:
153(14 casas)
Cachoeira ( Posto Indígena) - 157
Buriti
- 37
41
102
(9 casas)
Dois Galhos
- 94
76
Mutum
- 66
Santana
- 86
96
Lagoa Grande
- 41
58
Babaçu
- 72
73
Tripá ( S. Maria) - 3712
29
Tritopá
-119
65
Jacu (Meire1a)
44
TOTAL
709
73713

repartidos

nas

O único elemento não Xavante é o Cacique Sebastião - da aldeia
Tripá, próxima à BR. Trata-se de um Xerente. Segundo seu próprio
depoimento,
ele saiu da terra habitada por sua nação ( município de
Tocantínia, TO), com 28 anos de idade, no ano de 1949. Em 1950 chegou
em São Domingos. A tarefa dele é explicar o sistema do branco para ficar
amigo. Veio para Santa Terezinha, na missão dos Padres Salesianos, onde
11 Habitantes nas diversas aldeias: (março de 1995), segundo informação
~~ funcionário: Osvaldo Borges Pinto. Ver a coluna à esquerda.
Pelas duas refêrencias,
a média de habitantes por casa é pouco
a 10 pessoas.
1~perior
Informação obtida com o Assessor Antropólogo
da Administração
Regional da FUNAI de Nova Xavantina,
a partir do fichamento realizado
pelo "Sistema de Informação de Saúde - Dados Demográficos11,
final de
Agosto e início de setembro de 1995, por ocasião da aplicação de vacinas.
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ficou 2 anos. Depois passou um tempo jogado nas fazendas. Em Tabocão
perdeu a mulher e no ano de 1981 chegou em Areões, na Aldeia Velha que
fica perto da barra do Areões.
4) Quais os caracteres dos fndios que na área habitam?
Xavante é um dialeto da língua
lingüístico Macro-Jê ( Grupioni).

Akwén,

família

Jê,

do tronco

Como se trata da questão da terra, de ocupação tradicional por
parte dos Xavante, para conhecer seus caracteres,
é de interesse
observar de que modo eles desenvolveram seu relacionamento
com esse
ekos. Para tanto, utilizam-se algumas observações extraídas do trabalho
de Maybury-Lewis, que realizou sua primeira pesquisa entre eles no ano
de 1958.
110
território Xavante constitui uma parte da porção ocidental do
Planalto Brasileiro. E1 uma região de campos cerrados, a cerca de 600
metros acima do nível do mar, o que a protege de índices extremados
de calor e de umidade. Há uma estação seca, bem demarcada, que vai
de maio a setembro, quando até mesmo uma garoa é acontecimento
raro e quando os viajantes,
cujas rotas se distanciam
dos rios
maiores, estão seriamente expostos à sede. Durante este período, os
lagos que se formam na estação chuvosa recobrem-se de tufos
esparsos de capim que surgem no meio de 1poças1 de lama ressecada,
que se quebram sob o pé como gelatina. Nesses 1lagos1, por mais que
se cave, só é possível encontrar uma quantidade mínima de água
muito barrenta.
As chuvas chegam em outubro e, em geral, são
fortes. Em janeiro e fevereiro, a terra costuma ficar encharcada,
inundada mesmo, de modo que caçadores e índios andam sempre com
água quase pelos joelhos. O viajante tem, então, dificuldade para
encontrar um lugar seco onde possa acampar para passar a noite ou,
simplesmente, onde possa se deitar para dormir-".
110
solo é de arenito, conglomerado e xisto (Sauer, 1950:323) e é
geralmente conhecido por sua má qualidade" ( ... ) (1984:75).
11
Dadas as circunstâncias compreende-se porque os Xavante foram
deixados relativamente em paz e puderam perambular em sua terras
durante tanto tempo. Quando se diz que o território Xavante é
constituído por "campos", é preciso ressaltar que não se trata
de
'campos limpos1, muito valorizados como pastagens e sim de 'campos
cerrados1• Um geógrafo descreveu estes 'campos cerrados' como sendo
'uma savana com moitas esparsas de mata mirrada e temporária'
(James, 1941:505). Podem, às vezes, ser produtivos, mas geralmente
(e este é o caso do território Xavante), são solos pobres e constituem
algumas das regiões menos densamente povoadas em todo o Brasi111•
(id .1984:76).
110s
Xavante gostam do cerrado por sua amplidão, por ser aberto
( gn) em comparação à floresta tropical, encontrada em todo o seu
território nas matas-galeria que se formam ao longo de todos os
cursos d1água.
Até mesmo os menores riachos correm num tunel
formado por mata densa. Os X avante apreciam as matas ciliares
porque nelas sempre encontram água e muita abundância de raízes e
frutas, que são a base de sua alimentação.
As palmeiras de buriti
( Mauritia sp.), cujas folhas fornecem a fibra para seus ornamentos
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cerimoniais ( gn}, são freqüentemente encontradas nas matas-galeria
( embora não apenas aí), bem como as árvores cuja madeira é utilizada
na manufatura de vários artefatos. E' aí, também, que se encontra o
melhor solo para o cultivo de suas culturas escassas.
Além disso,
estes lugares são geralmente bons para caçar, pois os animais
sentem-se atraídos pela sombra fresca e úmida destas matas"
( ... ) (id.1984:76-7).
No relacionamento com o meio ambiente, eles estruturaram suas
atividades de subsistência.
"Pensou-se, com freqüência, que as tribos que
habitam os
campos cerrados do Planalto Central subsistiram principalmente (senão
exclusivamente) graças à caça e à coleta. As tribos Jê eram,
portanto, consideradas como sociedades de caçadores por excelência:
sua agricultura era tida como extremamente rudimentar ou mesmo
inexistente. As pesquisas de Nimuendajú (1946:57)
e Lowie
( 1946: 480) muito contribuíram para corrigir essa visão pois mostraram
que todas as tribos Jê até então conhecidas haviam sempre praticado
uma agricultura módica mas significativa, que tinha, ( ... ) uma
importância considerável" (Maybury-Lewis, 1984:79}.
Na economia Xavante hodierna, a agricultura, segundo Lopes da
Silva, é mais significativa, se comparada à época pesquisada por
Maybury-Lewis. Eles mantém as outras atividades econômicas, como caça,
pesca, coleta.
O plantio é desenvolvido em roças familiares ou
comunitárias. As últimas podem ser de "toco" (técnica da coivara), ou
mecanizada. Esta, a mecanizada, é sinônimo de plantio de arroz, que
conta com a assistência da FUNAI, e atualmente bem reduzida. Em suas
roças familiares (mais próximas da aldeia), eles plantam: milho {Xavante:
rajado, branquinho, amarelo, preto e vermelho e de branco), abóbora,
mandioca (braba e mansa - transformada em farinha seca [ralada], ou de
puba [cascalho], também consumida em forma de beiju ou cozida), banana
(maçã e nanica), batata doce (amarela), batata comum, abacaxi, inhame,
feijãozinho, feijão ( Xavante, de corda), melancia, arroz, amendoim, cará
( grande, médio, pequeno, roxo), mangarito e mamão. Na roça
"comunitária", ou "de aldeia\ (distantes até sete Km),
promovem o
plantio de cultívares como arroz, milho, cana-de-açúcar, melancia,
abóbora, amendoim.
Cultivam árvores frutíferas como a mangueira, laranjeira, limoeiro e
a goiabeira, e plantas como o urucu, tabaco e o algodão.
Os Xavante, além da agricultura, , coleta, abaixo descrita, da
criação de galinhas, estão iniciando uma criação de gado bovino, mas a
atividade simbolicamente mais importante para os homens, é a caca.
"Todos os ambientes são utilizados para caça, principal atividade,
a que os interessa mais do que qualquer outra para a qual despendem
mais energia e a respeito da qual falam sem cessar. Reúnem-se
diariamente no centro da aldeia para comentar detalhes de caçadas,
trocar informações e fazerem planos para caçadas coletivas.
Envolvendo sonhos constantes, iniciações masculinas, feitiços e
controle de forças sobrenaturais, a caça e a valorização do bom
caçador
encarnam
o ideal de masculinidade Xavante e sua
importância
transcende
o valor alimentício propriamente dito

10b

1
4 , '

galinha acomada em cesto X avante, aldeia Mutum, foto do autor.

Roça de toco preparada
foto, autor.

para plantio, final

de 1995
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constituindo-se em elemento simbólico fundamental para a reprodução
cultural da sociedade Xevanta'' ( Valadão, 1994: s/p).
Como animais de caça, os Xavante elencaram os seguintes: anta,
veado catingueiro e mateiro, tamanduá-bandeira, porco-queixada, caitetu,
tatu, cervo, jacaré, sucuri, capivara, jibóia, Pfiª' jabuti, tatu-peba,
tatu-bola, tatu-canastra, mutum (preto e carijó ) ,
jaburu, siriema,
pato, marreco, ema, jacu, jacutinga, gavião vermelho, arara vermelha,
amarela e preta, papagaio, periquito, pomba do campo, jaó, pica-pau,
perdiz, gavião rajado, onça e guariba. A carne de todos eles é
comestível, excetuando-se gavião rajado, onça e guariba. Na caça o
macaco, é poupado.
f5 caça diminuiu sensivelmente com a abertura das fazendas na
região , fator importante a ser considerado, tanto em relação à atividade
de subsistência física, quanto a seu significado cultural.
"Sem a caca, a cultura Xavante seria muito diferente16 ( gn); mas
sem a coleta, os Xavante não seriam jamais capazes sequer de existir.
Em 1958, os Xavante de São Domingos não comiam carne todos os
dias e chegavam a ficar sem carne durante vários dias seguidos
quando estavam muito ocupados para ir caçar. Nunca se passava um
dia, porém, sem que os produtos naturais da região estivessem à
mão.
"Esses produtos eram, basicamente, de três tipos: raízes, cocos e
frutas ( gn). ( ... ) São coletadas em grandes quantidades em certas
14

Conforme alguns informantes Xavante: o mutum preto é o macho e o
5:grijó, a fêmea.
Pedro ( Dois Galhos) - Nós não vendemos terra para estrangeiro. Veio
Português, alemão, japonês e pegaram terra. Tiram as coisas, fazem
dinheiro e não volta para nós. Todo mundo leva dinheiro do Brasil.
Antigamente, Xavante e Xerente era um só. O Brasil não respeitou
o nome da terra indígena. Não tem nenhum território indígena inteiro.
O branco entrava pelo rio, tirava madeira, pescava.
16 A situação vivenciada pelo autor traduz muito bem, para um não
Xavante, a importância da caça para essa nação:
11No
inicio da tarde atiramos num veado - ou melhor, ele atirou.
Quando nos aproximamos, ele indicou que eu ficasse para trás, já que
os veados têm ouvidos muito aguçados e este requeria uma tocaia
cuidadosa. Obedientemente, fiz o que ele dizia e em poucos minutos
tínhamos nossa primeira presa. Eu estava duplamente satisfeito.
Teríamos carne fresca e agora podíamos voltar. Mas o apetite de
Surupredu tinha apenas despertado com este sucesso. Ele queria
caçar mais, e me deu o veado para carregar. Foi por volta deste
momento que comecei a ficar enfarado de nossa excursão. o sol
permanecia alto no céu e recusava-se a descer. Surupredu trotava na
frente, de vem em quando correndo para explorar um conjunto de
pistas, e eu me arrastava atrás, sedento e cansado e desejando que
já estivéssemos de volta ao posto. O pior de tudo é que parecia que
não parávamos nunca. Surupredu continuava e continuava como uma
máquina, e eu calculava que devíamos estar fazendo isso durante
nove horas agora" (Maybury-Lewis, 1990:262).
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regiões do cerrado e fornecem uma dieta nutritiva embora composta
quase exclusivamente de amido. Geralmente são trazidos à aldeia no
fim da tarde ou ao anoitecer: As fogueiras são acesas (ou reavivadas)
e metade das raízes são cozidas em pane las enquanto que as demais
são assadas diretamente na brasa. As assadas ficam prontas primeiro
e podem ser ingeridas na própria casca ou são descascadas,
de
acordo com a vontade do indivíduo" (Maybury-Lewis, 1984: 87).
Conforme depoimentos, mediante a coleta eles obtêm: batata do
mato, batata amargosa
udzapodó (encontradiça em beira de lagoa,
assemelha-se à beterraba),
inhame silvestre,
pequi, urucum, mangava
(mangaba), jatobá, ubaru, barú (amêndoa), Derãnwasa, puçá (semelhante
a jaboticaba),
macaúba,
bauru,
goiaba silvestre,
caju silvestre,
buritirana, babaçu , tucum, bacaba, buriti (dos dois últimos extraem a
polpa das frutas para fazer um suco). Buscam mel de diversas espécies
de abelhas: chupé, jataf, mandaguaí, europa, bijuf e um igual a cupim.
São objeto de coleta as formigas vermelhas e os gafanhotos. Coletam ainda
o algodão, as folhas de babaçu, buriti (cobertura e cordas), sapé (para a
cobertura das casas) e de tucunzinho e de buriti (para a indústria da
corda). Coletam o olho da palmeira
de buriti
(para confecção de cesto e
esteira para dormir); a taquara
(necessário para as flechas); os troncos:
da buritirana e tucum (para fazer ponta de flecha),
do coqueiro de
tucum ( confecção de seus arcos e pontas de flechas) e do buriti ( utilizado
no ritual de corrida de tora); a madeiras do pau-brasil (para a confecção
de borduna) e do "peti" (para a indústria do arco); coletam plantas
medicinais como wedeuwáutsê - para males de fígado e para combater a
febre; a casca da raiz do cajueiro,
para curar de desinteria; utuparané
é utilizado para reumatismo e pneumonia; da purunga uhe"tetepá fabricam
pomada para contusão, e utilizam como emplastro.
110
território Xavante é, portanto, naturalmente bem dotado para
a manutenção de uma pequena população de caçadores e coletores
nômades. Um coletor eficiente consegue alimentar várias bocas sem
dificuldades excessivas. Como a coleta é basicamente uma atividade
feminina,
deduz-se
que as mulheres
constituem componentes
economicamente ativos no âmbito do grupo doméstico. Os homens, às
vezes, também saem para coletar, já que não consideram que essa
atividade os diminua. Acontece simplesmente que a maior parte do seu
tempo é despendMo na caca, na vida social e cerimonial
da
comunidade.
da qual as mulheres participam pouco
( gn).
As
excursões de coleta com outras mulheres representam, aliás, uma das
poucas oportunidades
oferecidas a uma mulher de relacionamento
social fora de suas casas. O resultado é que as mulheres gostam de
ir coletar e geralmente procuram voltar mais cedo para tomarem juntas
um banho gostoso no rio mais próximo ao acampamento"
(MayburyLewis, 1984: 92) .

Com as
mudanças impostas pelo contato, quase não é mais
110
possível para o Xavante
ausentar-se
da aldeia e da roça.
território perde,
portanto,
aquele caráter de área de domínio e
exploração de um grupo Xavante que o percorria sistematicamente e
passa a ser o pedaço de terra cujo domínio é preciso assegurar para
a garantia da sobrevivência de todo um povo. Os limites de seu
território passam a ser a divisa entre dois mundos, entre os quais a
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realidade de uma relação simétrica parece estar ainda distante" ( Lopes
da Silva, 1983:52).
Mas, essas mudanças não alteraram a tradicional paixão pela caça e
coleta.
Quanto
à 12esca, outra atividade econômica praticada
pelos
Xavante, sabe-se que seu interesse "foi despertado pela introdução
da técnica do anzol e da linha. É utilizada hoje com exclusividade e
os Xavante deixam de pescar quando não dispõem desse matsr-ial".
11 ( •••
)
Para ganhar tempo voltaram-se
para a pesca e
descobriram que, gastando pouco tempo e com pouco trabalho, um
homem com anzol e linha pode pescar o suficiente para alimentar todo
um grupo doméstico".
11A
pesca é, portanto, uma atividade importante apenas durante o
período em que os X avante se fixam temporariamente em algum lugar.
Caso contrário, alguns homens entregam-se a pescarias ocasionais seja
porque não estão com vontade de caçar, seja porque os rios das
redondezas são especialmente piscosos. A pesca só é praticada com
certa regularidade pelos meninos. As mulheres nunca pescam, a não
ser quando usam uma panela ou uma peneira para pegar grandes
porções de piabinhas. Estes peixinhos são apreciados como iguarias
especiais mas tem pouca importância na dieta xevante'' ( MayburyLewis, 1984: 97-98).
Segundo os depoentes, na pesca, utilizam variadas técnicas, como
arco-flecha, tarrafa, espinhel e timbó ( só no lago), este mais utilizado
antigamente.
Na pesca com timbó, os velhos se postavam na beirada, enquanto os
mais jovens ficavam no meio. Enquanto isso o pajé ficava quieto, e
cuidava para jacaré ai'hô'ré não atacar, quando safa à noite, e permanecia
três dias f'ora da água até veneno acabar. Usavam,
de forma
complementar, uma espécie de tapagem feita com palha para cercar a boca
de lagoa e apreender peixes.
Atualmente utilizam mais linhada com anzol (como observado por
Maybury-Lewis)
para capturar:
(pela ordem informada)
pacu, piau,
pintado, voadeira ( matrinchã), bicudo, jiripoca, peixe de pato, caranha,
piranha,
traíra,
rebafo,
cachorro,
jaú,
filhote,
mandi,
pirarara,
curuvina, papaterra, tucunaré.
Em resumo, come todo o t;po de oeixe.
Dentre os peixes, apenas a arraia e o peixe elétrico se incluem na lista
dos não-comestíveis. Utilizam também redes que apresam de pescadores
intrusos. A captura da tartaruga e do tracajá faz parte dessa atividade.
Preocupados, observam a diminuição
sensfvel da piscosidade do Rio das
Mortes, principal curso de água e fonte de peixes.
O processo adaptativo dos Xavante insere-se num contexto mais
amplo, que implica no processo de pacificação e de penetração de brancos
em seu território tradicional, conforme observa Lopes da Silva:
11
Redução dos limites do território controlado pelos índios, perda de
áreas ricas em produtos de coleta; escassez da caca pela proximidade
de fazendas e vilas ( gn); desequilfbrio demográfico ( redução drástica
da população nos anos iniciais do contato, podendo ou não haver
recuperação posterior) devido a doenças e eventualmente a conflitos
na disputa
pela terra;
necessidade
de bens manufaturados
e
experiências
com a venda da força de trabalho parecem
ser
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compulsões que necessária e inexoravelmente se impõem às populações
indígenas em contato com a sociedade nacional".
"Os Xavante não escaparam à regra. No seu caso específico, a
primeira grande alteração afetou o padrão semi-nômade de exploração
do meio ambiente. O processo de abandono das expedições coletivas
de caça e coleta ( dzõmon) está hoje quase completo. Elas sobre vi vem,
com freqüência bem menor do que à época do contato, apenas em
Pimentel Barbosa e Areões. Esto significa diminuição da freqüência de
atividades econômicas coletivas e traz,
como alternativa
para a
sobrevivência, um aumento da importância da agricultura como fonte
de alimentos. Ênfase na agricultura significa, além da sedentarização,
ênfase em atividades
econômicas individuais
{as roças
Xavante
pertencem às famílias nucleares). Uma das conseqüências da dedicação
de um número maior de horas de trabalho para a subsistência é a
diminuição das oportunidades para as atividades comunitárias ( sociais,
rituais)" (Lopes da Silva, 1980:11-12 apud Silva, 1983:47).
Esse quadro sucinto de atividades econômicas,
atual, no sentido de ocupação desse território,
sobrevivência físico-cultural.

caracteriza a situação
imprescindível a sua

Quanto à organização política, relativa à distribuição de ocupação da
os Xavante, segundo Maybury-Lewis,
11
( •••
)
não constituem uma unidade17.
Suas comunidades
são
autônomas e raramente estão separadas por uma distância menor que
a equivalente a um dia de viagem. Uma vez que os Xavante calculam
o tempo de viagem de acordo com a distância que pode ser percorrida
a pé, isto significa que as suas comunidades
estão geralmente
separadas por 50 quilômetros, pelo menos",
Os Xavante da Area Indígena Areões adotaram uma nova política de
ocupação da Area Reservada. Antes a distância entre aldeias oscilava em
torno dos 50 Km. Hoje, as aldeias são mais próximas, menores e mais
numerosas (ver relação acima). Por outra parte, passaram a construir
algumas aldeias em locais mais afastados dos grandes cursos de água, por
razões de saúde, já que os brancos jogavam animal morto e muita sujeira
no rio, escolhendo as cabeceiras de córregos. No entanto, alguns desses
córregos, como o da Aldeia Dois Galhos, fica seco a partir de setembro,
havendo carência de água, o que foi sentido in loco, em final de
setembro.

terra,

"Ceda aldeia Xavante mantém direitos de propriedade coletivos
sobre uma certa área
e sobre seus produtos mas não reconhece
fronteiras específicas entre o seu próprio território e o de outros
grupos. No passado a composição demográfica de cada aldeia não era
constante, já que não era determinada por descendência ou por algum
outro princípio equivalente. Os Xavante sentiam-se livres para vagar
fora de 'seu próprio' território
se estavam preparados para se
arriscar,
havendo a possibilidade de choque com outros grupos
Xavante que podiam ressentir-se
da intrusão. Assim também, cada
indivíduo tinha liberdade para transferir
sua lealdade de uma
comunidade para a outra" ( Valadão, 1994: s/p).
17 Enquanto os X e rente ( outro grupo Akwén) só podem ser entendidos no
conjunto formado pelas diversas aldeias, conforme Farias, 1990.

Secão Judiciária Federal de Mato Grosso, 35! Vara
15
Proc. 3042-2 - Laudo Pericial do Antropólogo Eugênio Gervásio Wenzel
B. Quesitos do Autor
1- Podem informar o Sr. Perito e os Srs. Assistentes Técnicos se os
índios Xavantes habitam a área denominada Fazenda UIRAPURU, ora em
questão?

A área em litigio encontra-se no interior da Area Indígena Areões,
próximo às aldeias Dois Galhos, Mutum e Areões (Ver anexo 02).
Constitui parte do habitat tradicional dos índios Xavante, que ocupam a
Area Indígena Areões.
Para corroborar, são utilizadas pesquisas anteriormente realizadas.
De forma singular, seguem apontamentos de Maybury-Lewis, sob o
titulo Xavante Orientais, que abarca a "Região do Baixo Rio das Mortes",
onde dedica alguns parágrafos especialmente aos Xavante de Areões.
"Entre 1945 e 1950 havia, aparentemente, uma divergência entre
os grupos dos Xavante Orientais quanto à conveniência ou não de
estabelecerem relações amigáveis com os brancos. Um certo chefe
Oribiwe conduziu uma comunidade para fora da região do Roncador e
entrou em contato com os regionais um pouco abaixo de Xavantina
mais ou menos em 1950. Os brasileiros que Oribiwe encontrou deramlhe tanta importância que ele logo se tornou conhecido, rio acima e
rio abaixo, como sendo o Xavante que se apresentava com uma camisa
de seda e dois revólveres. Nos anos seguintes, seu grupo
permaneceu nas cercanias da base da Fundação Brasil Central em
Xavantina, a qual visitavam com uma freqüência que desconcertava os
brancos. Foi o grupo de Oribiwe que venceu os Xavante Ocidentais
que desceram até Xavantina em 1954. Estabeleceram-se, afinal, na
outra margem do rio das Mortes, exatamente em frente a xavantína''
(1984:62).
"Estava claro que tencionavam viver em Xavantina e, tanto quanto
possível, sem seus moradores. Esta situação ameaçava paralisar a
colonização pois os Xavante estavam sempre em toda a parte;
acusavam-nos de se servirem conforme lhes ditava sua vontade,
quando visitavam as casas e as lojas de Xavantina. Constituíam, além
disso, um sério problema para uma cidade com um suprimento tão
precário. Xavantina havia sido criada como uma base para a
penetração. Um campo de pouso fora construído ali e um destacamento
da Força Aérea Brasileira administrava
o seu aeroporto, de
importância razoável para o sistema brasileiro de comunicação
transcontinental. O lugar, porém, nunca foi autônomo. Uma grande
proporção de seus habitantes são funcionários e técnicos que não
cultivam alimentos. Por outro lado, estando Xavantina, até meados da
década de 50, exposta aos ataques dos Xavante, não se verificava o
estabelecimento de uma população razoável de lavradores nas
redondezas da base. Em conseqüência, seu suprimento era feito por
via aérea11 (Maybury-Lewis, 1984:62).
11A
aldeia de Oribiwe, portanto, tendia a ameaçar as provisões da
povoação. Até essa época, a Fundação Brasil Central tinha se
contentado em aceitar o KUDOS de "paciffcar " estes índios tão
intratáveis. Apelava agora para o Serviço de Proteção aos fndios,
apesar da rivalidade e do antagonismo que existia entre os dois
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órgãos, e pedia que tomassem alguma providência. O SPI enviou um
funcionário com instruções
para criar um posto bem abaixo de
Xavantina e convencer os Xavante a se estabelecerem ali, aliviando,
desta forma, a pressão sobre a cidade. Entretanto, um missionário
fundamentalista americano chegara também a Xavantina e persuadira
uma facção dissidente do grupo de Oribiwe a estabelecer-se na missão
que ele se dispunha a criar para eles11 (Maybury-Lewis, 1984:62).
"Isto aconteceu
em 1955. Em 1956, o grupo foi instalado em
Areões, pela missão. Eu não visitei Areões na época em que era posto
missionário, de modo que as informações relativas a esse período me
foram fornecidas pelos próprios Xavante e pelo missionário em cujo
barco, certa vez, subi o rio Araguaia. Na época de sua fundação,
eram muitas as circunstâncias contrárias à missão de Areões. Uma vez
que o misionário tinha atraído para si um grupo de índios dissidentes
da comunidade que o Serviço de proteção aos índios estava tentando
afastar a cidade, ele caiu na amarga inimizade do funcionário do SPI
encarregado da tarefa. Sua missão não foi, portanto, favorecida pelo
SPI. Ele não podia contar com o apoio da população local porque era
protestante e além disso os moradores de Xavantina achavam Areões
ainda perto demais da cidade.
Da mesma forma,
uma missão
protestante e, pior ainda, uma missão protestante americana,
teria
dificuldade em exercer a sua postção" (Maybury-Lewis, 1984:62-5).
"Durante os anos de sua precária existência, a missão tentou, com
todas as forças, remodelar a vida destes Xavante. Eles receberam
instruções para a construção de casas de alvenaria, dispostas em
ruas, ao invés das casas feitas com folhas de palmeira e dispostas em
semicírculo.
Eram persuadidos a abandonar as expedições de caça e
coleta e a se devotarem entusiasticamente à agricultura.
Acima de
qualquer outra coisa, eram aconselhados a não ir a Xavantina para
não serem corrompidos por seus moradores. Embora acatassem
a
decisão com relação à moradia, os Xavante continuavam seminômades e
continuavam
visitando Xavantina. Além disso, persistiam nas suas
disputas internas e de tal modo que os Xavante de Areões mataram
Oribiwe durante uma visita que fez à comunidade em 1958. Iniciou-se
um período de lutas entre os grupos de Areões e Capitariquara e a
missão viu-se obrigada a fechar.
O último missionário
saiu em
setembro
de 1958. Os Xavante
mudaram-se, então, para Santa
Therezinha.
Em 1959, eles foram atacados ali pelos Xavante de
Capitariquara. No ano seguinte, revidaram: atacaram Capitariquara"
(Maybury-Lewis,
1984:65-6).
"Desta vez, Capitariquara e São Domingos uniram-se, de modo
que os Xavante que representavam as aldeias de Areões e Santa
Therezinha tiveram de se refugiar dentro da cidade de Xavantina.
Acamparam numa das extremidades do campo de pouso, extremamente
alarmados,
esperando,
a cada momento, ser atacados por seus
inimigos, que vinham de uma região mais ao norte. No final do ano de
1961, o Serviço de Proteção
aos índios enviou um funcionário
encarregado de transferir novamente esse grupo para fora da cidade.
Ele se utilizou das instalações, agora abandonadas, de Areões para
estabelecer ali uma nova aldeia, desta vez sob o patrocfnio de um
Posto indíqena" (Maybury-Lewis, 1984:66).
"Visitei rapidamente este Posto em 1962. O encarregado recebeume afetuosamente e me disse que os Xavante de Areões continuavam a
manter seu padrão de seminomadismo, dedicando-se às expedições de
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caça e coleta durante a maior parte do ano, embora tivessem
desmatado áreas para plantações extensas, o que pude verificar.
Contou-me
também,
que estavam
ainda
muito nervosos com a
perspectiva
de serem atacados pelos grupos de rio abaixo. O
encarregado temia que eles se envolvessem
em lutas com outros
Xavante quando de suas incursões pelo Roncador" {Maybury-Lewis,
1984: 62-66) .
Destacam-se, a seguir, algumas conclusões do antropólogo Mariz, da
FUNAI, que, em 1985, realizou um estudo quanto à Area Indígena Areões,
que complementam os registros apresentados acima:
li ( •••

)

b) Que as regiões do Cocal ( ... ) se referem ao próprio rio
1lugar
Areões que os Xavante chamam de NRõDEPA, significando
de
cocal'. Foi um aldeamento provisório. Ficava situado na margem oeste
da futura Br. 158. Não era ainda na foz do Areões. Ali os índios
somente se fixariam a partir de abril do ano seguinte ( 1961), quando
então foi fundado o sub-posto Areões.
"Em 1967 passou a POSTO, e a aldeia foi transferida do chamado
Pontal, na barra do Areões, para um ponto mais acima, próximo da
cachoeira. Daí o nome Aldeia Cachoeira.
Desde então ali se fixaram. ( ... ) dos á1-58 Xavante em 1960,
chegaram a 367 em 1980 e hoje somam 5221 , divididos em quatro
aldeias: Dois Galhos, Buritizal, Babaçu e Tritopá (cf. fl.11).
11

18
No frrício de 1995, a população da Área Indígena Areões somava 709
pessoas, repartidas em nove aldeias. Em final de setembro do mesmo ano,
somavam 737
Xavante. Para compreender a alteração populacional dos
X avante, é de interesse o trabalho dos autores ( Pen na e Lopes da Silva)
que concluem o seguinte no seu estudo demográfico:
11De
modo sucinto, podemos dizer que as conclusões a que
esse levantamento e a análise preliminar possibilitou são as seguintes:
a) a "pecificeção" dos Xavantes significou um processo de
depopulação drástica, cujas dimensões não foram ainda suficientemente
investigadas;
b) os Xavantes encontram-se hoje em frança recuperação
demográfica, o que é atestado pela taxa de crescimento geométrico
anual = 5, 6%;
e) essa recuperação se explica em função da demarcação de
suas
reservas; da capacidade de reorganização interna diante
da situação de inclusão na sociedade nacional; e do atendimento médio
que tem evitado, ao que tudo indica, principalmente a morte de
pessoas jovens e adultas;
d) os dados - ainda que bastante incompletos - permitem
notar a existência de uma elevada taxa de mortalidade infantil (78%),
o que indica a necessidade de maior atenção nesse sentido;
e} pode-se prever que a população Xavante atinja, em
1. 982, o total de 4.360 indivíduos. Na verdade, constata-se que esta
população dobrou de tamanho, em 13 anos: 1.969
2.160 pessoas
1.981
4.134 pessoas
1.982
4.360 pessoas.
Mantendo-se
constante
esse ritmo
de crescimento,
a
população Xavante deverá estar por volta dos 9. 000 em meados da
década de 90;
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Em 1946, após
o primeiro contato com os Xavante pela equipe
sob o comando do Sertanista Francisco Meirelles, logo se verificou a
necessidade de uma área de reserva que resguardasse os índios das
invasões que se sucederiam.
"Em 1950, após consolidada a pacificação
com os Xavante,
Francisco Meire11es conseguiu obter do governo do estado de Mato
Grosso s concessão de uma gleba de terras
destinada à proteção das
diferentes aldeias do grupo então conhecidas. A reserva, concedida
pelo Decreto nQ 903 de 28 de março de 1950" (fl.13).
Foram passados os dois anos, esgotou-se o prazo concedido pelo
decreto que não foi assim aproveitado pelo órgão tutor,
sempre
carente de recursos" (fl.14).
"Com o passar do tempo e o aumento da ocupação não-índia na
região, foi então, seis anos depois, dada nova redação ao decreto
pela lei nQ 948 de 15 de dezembro de 195611 (fl 14}.
11

"Pelo consenso histórico, é fácil demonstrar que as reivindicações
dos Xavante de Areões, em função da
ocupação tradicional dos
territórios pretendidos, têm fundamento".
"Com referência,
primeiramente ao limite oeste,
no que diz
respeito às pretensões sobre a área da Fazenda Santa Maria e outras
vizinhas, basta acompanhar a própria documentação da FU NA! desde
1974, em anexo, para se constatar a antigüidade e insistência dos
indígenas para obterem a atenção, em princípio, para erros da
própria
demarcação
e,
posteriormente,
também
para
outras
reivindicações que achavam justas à medida em que sua população ia
aumentando
e conscientizando-se
da limitação de sua Reserva em
relação ao território que dominavam, e que passavam a ver cada vez
mais colonizado pelo branco" (Mariz, 1985:46).
"A aldeia de Areões está próxima à cidade de Nova Xavantina.
freqüentes as visitas que os fndios fazem à cidade".
11A
aldeia é em forma circular e as cabanas são construfdas no
estilo sertanejo com
paredes de folha de palmeira. 11 (Monteiro,
1986: 11). (foto aldeia Mutum).

São

f) nota-se uma concentração da população em aldeias maiores
no perfodo anterior à demarcação de suas reservas e a volta ao
número médio de habitantes por aldeia no perfodo subsequente;
g) nota-se tendência à dispersão da população
de cada
aldeia em um número maior de casas, ou seja, à fragmentação da
família extensa e à constituição de grupos domésticos por família
nuclear.
h) menor incidência de casamentos poligínicos 11 ( Pen na e
Lopes da Silva, 1982:43).
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há quanto tempo?

Segundo fontes históricas e registros etnográficos,
os Xavante
habitam essa área, desde meados do século XIX. Alguns remontam o início
da ocupação Xavante
aos primórdios do mesmo século.
Essa área
conquistaram-na aos índios de outras nações.
Ver mais detalhes na resposta ao quesito n. 2 da Procuradoria e
anexo 01.
3- Houve desapropriação dessa área, pela FUNAI, entre os anos de 1969
e 1970, e emissãona posse, dos reremoos fndios?
4- Em casos positivos,
quais as provas
produzidas para a comprovaçãodesses ratos?

concretas

que podem ser

5 - Ouemtem condições de o/erecé-Iss e de que maneira?

Esses três quesitos não competem à perícia antropológica.

pátio da

foto da
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C. Quesitos da Fundação Nacional do fndio - FUNAI

1. ()ueiram o Sr. Perito e seus Assistentes-Técnicos informar se a área
compreendidapela Área Indígena Areões constitui terras tradicionalmente
ocupadas pehs índios Xavante, como recomenda o parágrado primeiro do
artigo 2.31, da Constituição Federal vigente?
Art. 231 - São reconhecidos
aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições,
e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

12 - São terras tradicionalmenteocupadas pelos fndios as
por eles habitadas em caráter permanente. as utilizadas para suas
atividades produtivas. as impresândfveís à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bem-Bstar e as necessárias e sua
rBproducão rfsica e cultural. sequndo seus usos, costumes e
tradicõss.
2Q - As terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios
destinam-se
a sua posse permanente,
cabendo-lhes
o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
4Q - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e
indispensáveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
SQ - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos,
os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das
terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
ressalvado
relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei
complementar,
não gerando a nulidade e a extinção direito a
indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto
as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
Ver resposta ao quesito nQ. 1 da Procuradoria, que visa esclarecer
suscinta e claramente essa questão, fundado na leitura do primeiro
parágrafo do Art. 231 da Constituição Federal.

2. Oe quando data a ocupação da referida área pelos índios que ali
viveram e ainda vive?
Ver resposta ao quesito n. 2 do Autor, e a resposta ao quesito n.
2 da Procuradoria .

.3. Queiram o Sr. Perito e seus Assistentes-Técnicos informar se a área
''sub-iudice" está localizadadentro desse habitat indígena?
Fazendo uma p lotagem ( ver A nexo 02) , assim como consta no
processo às folhas 36-7, torna-se evidente que a área sub-judice está
localizada bem no interior da Area Indígena Areões, parte integrante
do habitat Xavante, sendo terras ocupadas tradicionalmente pelos
mesmos Xavante, conforme explicitado na resposta ao quesito nQ 1 da
Procuradoria.
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Apêndice

Maybury-Lewis, ao chegar próximo a uma aldeia Xavante, descreveclara e suscintamente, de forma semelhante como a podemos encontrar
nos dias atuais.

ª

"Cerca de vinte grandes cabanas cobertas de sapé, em forma de
colmeia, estavam alinhadas num longo oval, aberto de um dos lados.
No centro, havia duas clareiras circulares de terra limpa. Era bom
demais para ser verdade! Os lugares de encontro das duas metades! 11
(1990:241).
Um habitat implica diversas aspectos, como qualidade do solo, clima,
hidrografia, vegetação e animais. Nesse conjunto, um dos elementos
essenciais à sobrevivência ffsica e cultural de qualquer povo é a água.
Para os Xavante a água reveste-se de significados singulares, como
transparece em alguns estudos.
A conservação das nascentes que abastecem os cursos de água que
penetram e percorrem a Area Indígena Areões, é de suma importância. Os
Xavante se afastaram dos grandes cursos de água, devido à sujeira que
os brancos lançavam em suas águas. Procuraram estabelecer-se em
cabeceiras, sujeitando-se a carência temporária de água. A propósito, a
análise de Giaccaria, no seu artigo: "Significado da água na cultura
Xavanta'", esclarece:
11A
'água viva' dos grandes rios, assim como a 'água morta' dos
grandes lagos, é povoada
por espíritos. Nos rios habitam os
espíritos bons, os õtedewa, e nos lagos os maus, denominados
Uutedewa•.
11

Assim que nasce, o Xavante recebe o seu primeiro banho:
imediatamente depois de cortado o cordão umbilical, o recém-nascido é
levado ao centro da casa e recebe abundante ducha de água fria,
obtida no rio. Perguntando ao velho Jerônimo se a finalidade do
banho era a de limpar a criança, recebeu-se a supreendente resposta
de que servia para fazê-la crescer forte e bela".
110
Xavánte vai ao rio várias vezes por dia para tomar banho.
Fica agachado na água rasa e, com as mãos, molha a cabeça e as
costas. Só depois deste rito, é que mergulha, nada e se lava".
11Além
do banho simples, há outros, .que são partes essenciais de
determinadas cerimônias, com finalidades diversas. Entre eles, o
"Banhe do Noivedo", que tem por finalidade específica tornar as
crianças fortes e bonitas, colocar as bases do noivado e unir mais
intimamente as famílias dos futuros esposos" (Giaccaria, 1978:96-98).
Durante a caçada de vários meses, que é parte dessa cerimônia,
11•••
o banho do noivado continua, mas só pela manhã, porque de
tarde se faz a distribuição da carne (o que leva muito tempo). São
sempre os anciãos que dirigem
a cerimônia do banho, e somente
fazem exceção quando as mães que conduzem as filhas ao rio se
queixam do cansaço das pernas" (Giaccaria, 1978:103).
"Em todas as iniciações, o banho ocupa uma parte importante como
rito que às vezes se vai repetindo durante meses. É o caso da
iniciação à puberdade e da perfuração das orelhas: estando todos
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pintados, logo no começo da festa, os wapté se dirigem para o rio,
passando por fora da aldeia, segundo as instruções dos padrinhos.
Os mais velhos mergulham primeiro, depois vários outros grupos
etários, em ordem decrescente de ancianidade, até chegar a vez dos
wapté. A partir deste momento eles não poderão acender fogo, nem
forrar o solo com folhas para sentar-se.
11Na
água, os wapté imergem as mãos unidas em forma de concha
e, acompanhando com os pés o movimento das mãos, jogam água ora
para a direita, ora para a esquerda, ora sobre a cabeça. Almoçam
sentados na água, comendo uma broa de milho assada debaixo de
brasas. Ao acaso, um velho da aldeia vai até o rio para chamá-los e
juntos retornam às casas paternas. As irmãzinhas pintam o corpo do
wapté com listas pretas de carvão; em seguida, ele se deita na cama
de seu pai. Mas na calada da noite, deve levantar-se e ir dormir ao
relento numa esteira estendida perto da casa, sobre um estrado de
folhas". ( ... )
110
banho ritual, com as cerimônias conexas, se estende por um
mês ou mais. Segue-se a perfuração dos lóbulos das orelhas com um
estilete de osso de onça e depois os banhos continuam por mais
alguns dias. Segundo os Xavánte, é um meio para anestesiar os
lóbulos e também para tornar o corpo forte e belo. 11 ( Giaccaria,
1978:104-105).

O mesmo autor
escreve a respeito da importância da água e a
prática de banho em cerimônias como a da "Iniciação nos segredos da
11Iniciação
tribo",
dos Ozutsiwa ( chefes da festa da onça) e dos Wa 'rã
( panteras negras) 11, e sobre efeitos diversos obtidos mediante banhos, a
saber:
para impedir fecundação; para fazer chover; para curar de
doenças; para eliminar o cansaço, este tido como uma espécie de doença.
Em oposição, há também o "senhor da seca",
11a
Para o Xavante, em suma,
água corrente, a água viva, que
entra na maioria dos ritos, tem ( ... ) um rico simbolismo. É fonte de
vida, força e beleza. Todas as vezes que perguntamos pelo porquê dos
vários tipos de banhos, obtivemos como resposta: : - I hoy petre da•
( -1ho = pele humana, isto é, todo o corpo, a pessoa; y = eufônico; da =
sufixo que transforma o substantivo em verbo e indica finalidade; para;
oetre da - arrumar, reparar, tornar belo, forte são). Em suma, a água
serve para tornar o homem forte, belo e sedio".
"Enquanto para outras tribos a orientação da aldeia é regida pelo
sol, entre os Xavánte a localização tem como marco de referência o curso
de água.11 (Giaccaria, 1978:107).

Para aprofundar a compreensão da importância mais abrangente
relativa à
conservação da qualidade das águas, implicando na
conservação de todo ecossistema, ao qual os Xavante se adaptaram de
forma singular, através de longo processo e dedicada elaboração cultural,
buscamos algumas reflexões em Morán (1990).
11 A
Amazônia e as populações nativas que durante sécu1os
conviveram nela encontram-se hoje ameaçadas. Possuidora da maior
diversidade biológica do planeta e habitada por diversos grupos
étnicos autóctones ( entre eles os Xavante), a região experimenta
níveis de desmatamento que ameaçam a sobrevivência dos povos
autóctones e o patrimônio biológico contido na floresta. As mudanças
que tal desmatamento poderiam trazer no ciclo hidrológico e no clima
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poderão influir também em áreas do sul e do centro do Brasil que
produzem alimentos para as grandes populações do país. A perda da
diversidade biológica constitui o efetivo empobrecimento de brasileiros
ainda por nascer" ( Morán, 1990:23) .
Os Xavante incluem-se na "heterogeneidade das populações que
têm habitado a Amazônia, o que reflete a diversidade do ambiente.
Essas sociedades são produto do contato interétnico,
de processos
históricos particulares,
da ação das missões religiosas e da natureza
da intervenção do Estado. Além disso, elas refletem as diferenças do
ambiente ffsico do qual obtêm sustento físico e espiritual,
de
diferenças em estruturas demográficas,
do impacto das epidemias e da
área disponível hoje para manter um certo grau de autonomia
( Oliveira 1988: 66) 11 ( Morán, 1990:24) .
11Uma
compreensão das relações entre o homem e o meio ambiente
amazônico deve incluir no mínimo uma avaliação de como tal adaptação,
ou mal-adaptação, ocorre. Na análise desse processo, precisamos
incluir fatores que atuem a longo prazo assim como respostas a curto
prazo. Como o processo adaptativo nunca é perfeito, temos que
investigar os fatores que exercem pressão sobre o homem e que o
condicionam a responder ou não às pressões existentes"
( Morán,
1990:26).
"As relações
homem/ambiente
foram
sempre
imperfeitas.
A
interação entre Homo Sapiens e o meio ambiente físico se caracteriza
por uma mistura de uso e conservação. Cada sociedade inventa
critérios únicos que consagram a maneira pela qual os recursos devem
ser utilizados ( gn) . O homem, da mesma forma que tantas outras
espécies, geralmente se reproduz e cresce até os limites que o
ambiente permite. As vezes, responde antecipadamente
aos limites
ambientais corrigindo seu comportamento reprodutivo e seu uso dos
recursos
ambientais.
Fome, competição
com outras
espécies
ou
sociedade, doenças e outras forças ambientais limitam o tamanho e a
condição física de qualquer população" ( Morán, 1990:27) .
110s
mitos
de
cada
sociedade
consagram
as
relações
homem/ambiente,
em alguns casos identificando nossa origem a partir
de outras espécies,
criando,
em outros casos, antagonismos
ou
regulamentando o uso de algumas espécies. Dessa maneira, alguns
consideram que a ideologia judeu-cristã,
baseada no livro do Gênese,
onde "Deus deu ao homem o comando sobre a natureza", está por trás
do comportamento
utilitário das sociedades desta tradição cultural e
religiosa. Em contraposição, sociedades nas quais os mitos indicam
que nossa alma pode algum dia habitar no corpo de um animal
(hindu) , ou que liga nossa origem a espécies do mato ( muito
encontrado em muitas sociedades da Amazônia), mostram maior cuidado
no uso da natureza. Somos produtos de nossa história cultural e
polftica (gn)11 (Morán, 1990:28).
11•••
a economia capitalista se expandiu por grande parte do
planeta e é responsável por grande parte do crescimento populacional
e pelos altos níveis de consumo de milhões de pessoas. Não obstante,
é também responsável por muitos dos problemas que hoje enfrenta a
humanidade: poluição, destruição ambiental, doenças crônicas como a
hipertensão e o câncer,
desnutrição
e exterminação
de grupos
étnicos" (Morán, 1990:29).
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Uma sociedade relativamente autônoma, como por exemplo algumas
das populações mais isoladas
da Amazônia, terá relações íntimas e de
profunda familiaridade com o meio ambiente do qual depende tpara suprir
suas necessidades. Enquanto que uma sociedade na qual as comunidades
são interdependentes
e especializadas, como por exemplo as populações
urbanas, dependerá tanto ou mais das suas relações institucionais com
outras comunidades do que do ambiente físico para sua sobrevivência.
Portanto, quando falamos das relações entre o homem e o ambiente, temos
que observar com precisão
o grau de relacionamento entre a população
humana e seu ambiente. Em alguns casos, o ambiente com o qual interage
a população é um ambiente físico ( a natureza), enquanto que em outros
casos tal ambiente será principalmente as instituições sociais (i .é, a
sociedade). com a possível exceção dos bandos primitivos (i. é, sociedades
caçadoras/coletoras),
as comunidades humanas dependem da mediação
social tanto ou mais do que dependem do ambiente físico. Portanto, as
relações ambientais do Homo Sapiens só podem ser compreendidas se inclui
o papel da cultura e das instituições sociais que intervêm entre nós e o
ambiente ( Ellen 1982) 11 ( Morán, 1990: 37) .
O ambiente pode ser entendido adequadamente, a partir da maneira
pela qual é reconhecido pela população. (Cf. Morán, 1990:59).
Conforme os dados etnográficos apresentados por Giaccaria ( 1978),
determinados rituais Xavante apresentam adaptação específica ao meio
ambiente, particularmente na relação com a água. "Cada sociedade têm
uma relação com o meio ambiente em função de uma ideologia pai-ticular ,
existente dentro de uma cultura que socializa seus membros" ( Morán,
1990: 67).
11

O autor reunido com cacique e alguns Xavante em Mutum, Foto de Angela
M. Batista.
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Transcriç~o

do texto:

Lopes da
Silva.,
Ma.ria Ara.cy de Pa.dua. "Estudo
do Laudo
Antropol6gico assinado pelo Senhor 3urandir Brito da Sil.va, nos
autos da Ação de Desapropriação
ind!Lreta nº 10. 535/83) =, Sã.o
Paulo, mimeo, 1.987, pp.09ss.

HISTÓRIA XAV~.NTE
Comecemos
referidos,

tidos

pelos

aldeamentos

como "tentativas

oficiais

mais

pombalinos,

específicas"

já

de contato

com os povos indígenas, na opinião do laudo.
Em Ravagnani
1. 750,

para

os

onde

bandeirantes.

e um padre

Em 1. 757
cumprido

foi

os

prisões

indígenas,

dos ataques dos
Sua
administ.ração
obedecia
a um. regimento
rlgido, posto em prática pela presença de uma

militar

regulamento,

aprendemos que, entre 1.740 e

e z am, em .realidade,

eram conduzidos

extremamente
escolta

(1.977:39,

aldeamentos

sobreviventes

jesuíta.

aprovado

pelo

rei

de

Portugal·,

redigido pelo Marquês de Pombal,

em todo

o país.

T.z:atava-se

o novo

que deveria ser

do Diretório

dos

índios,

que " .... elevava os aldeamentos à categoria de vilas ou lugares
conforme
o tamanho que tivessem.
o governo
dessas
vilas
e
lugares seria exercido pelos próprios indlgenas. Estimulavam o
casamento entre índios
e brancos.
do uso
da língua
vilas seriam governadas
pelos próprios
índios;
cada aldeia
te.z:ia duas escolas,
casa da
câmara e cadeia. Agrupavam-se nesses aldeamentos" ..... um número
excessivo
de índios,
tirando-lhes
a maior quantidade
possível
de terra, para
que os colonos pudessem misturar-se com eles
sem
serem
perturbados.
A tarefa
de aproximar
os índios,
pacificá-los era confiada às guarnições militares que, para
Aconselhavam

a

portuguesa" {Melatti, J.,

acingir

o escopo,

intensificação

1.977:43)

usavam a técnica

AI3

de cria.r

capitães

dentro

da

mesma tribo, com a concessão de privilégios particulares, para
obter
a
aldeia".

colaboração
(Giaccaria

deles
e, por seu
e Heide, 1. 972: 14) .

A politicados

intermédio,

aldeamentos atingiu,

dominar

a

a partir de 1.774

(Ravagnani
O.,
1.977:36
e segs.}milhares
de índios:
Javaé,
Karaj á, Acroá, Xacriabá, Kayapó e, finalmente, os Xavant.e.
Nesse
pe r í.odo , as p.r rmei.r as notícias
que aparecem dos Xavante

nos

são

dadas

por

Alencastre.

fundaào
o aldeamenco
denominado
·.-2. Tr::..&m os Ac.r.oa, .ravae , ca r i j o "=,

Datam
São

de

José

1.775,
de

quando

:Moçâmedes,

em menor número,

fai
onde

os Xavante.
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Este aldeamento
localizava-se nas proximidades de Vila Boa,
sede da Pr:avincia,
(Souza, L., 1.953:6 - 8)0 aldeamento que
concentrou um número extremamente significativo foi,
sem
dúvida, o de Pedro III, localizado no local conhecido como
Carretão, edificado em 1.784, durante a gestão de D. Tristão da
Cunha Menezes à frente do Governo de Goiás.
Segunda Ravagnani (1.977:66 - 75)a busca de contatos
pacificas com os índios visava, como já dissemos, à liberação
das terras para a lavoura e a pecuária e, acima de tudo, à
liberação dos rios Tocantins e Araguaia à navegação. A
esperança da economia regional assentava-se na possibilidade de
comércio entre o norte (Pará e Maranhão)e o sul do país através
dos rias. A sedentarizaçãa dos indios faria dos aldeamentos
pousadas bem supridas para os navegantes que faziam o comércio
e forneceriam rnAo-de-obra (remeiras e batedores)aos viajantes.
" Os X.avante entram para o convivia pacifico com o mundo dos
brancos no momento em que estes estão com sua economia em pleno
declínio, o que explica sua curta permanência nos aldeamentos"
(Ravagnani, 1.977:72) {Folha 9).
Além do Carreta.o (onde seu número atingiu por volta de
3.500, segundo os autores mais bem fundamentados) e de São José de
Mos sâro.edes, já mencionados, as Xavante eram encontradas também,
segundo o mesmo autor, noa aldeamentos de Salinas ou Boa Vistas construido em 1788 para dividir os dois mil Xavante que entravam
em contato. os Xavante não aceitaram dividir-se e ficaram no
Carretão; Estiva - cujo diretor era Frei Segisnru.ndo de Taggia e
onde moraram também os Karajá e Canoeiro; Tereza Cristina ou
Piabanha - a aproximadamente 30 léguas de Porto Nacional, criada
em 1851 abrigava, segundo NIMUENDAJÚ, apenas Xerente (1942:6)
embora outros autores mencionem a presença dos Xavante ali; sao
José do Araguaia que segundo Ravagnani, fora fundada em 1863 pelo
Governador Couto de Magalhães para reduzir os Xavante e os Karajá.
Frei S. de Taggia encarregou-se da administração. para esta aldeia
ví.e ram os Xavante e Karajá da aldeia de São Joaquim do Jamirnbu,
fundada em 1845, também sob a direção do mesmo Frei {Ravagnani,
1977:78)
Nessa seqüência há, no entanto, dois momentos que é
preciso distinguir: uma época de apogeu {1770-1790) e tuna época de
decadência (de 1790 até o final do século XIX). Segundo o autor em
que nos baseamos aqui, o primeiro momento "se caracterizou pela
reduç~o de tribos numericamente grandes e estereotipadas como
altamente "ferozes", por suntuosos aldeamentos, tanto em extensão
de área construida quanto pelo tipa de construção ... Mas a
expansão e a manutenção desses aldeamentos implicavam em grandes
gastos para os cofr:es reais".
Os aldeamentos construidos no
segundo momento "se caracterizavam pelas construções simples,
localização em ponto estratégicos para a navegação do Tocantins e
Araguaia ou como pontos avançados no sertão para garantir a
tranqüilidade dos povoados, "(1977:79). Nessa época os aldeamentos
transformaram-se em centro s de colonização, nru.itos não-índios
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passando
(Moreira

a residir
ali
e expulsando
gradativamente
Neta, Cl971 e Ribeiro,
D., 1977:65)

os

índios

Nem todos os Xavante aldea.ram-se,
porém. alguns
grupos
mantiveram-se
arredios
e a eles
os rernanescentes
dos aldeamentos
(especialmente
os do cacret.ao)
foram junta.r:-se
a pa.r:ti.r de 18301840,
fugindo
assim
dos
maus tratos
e trabalhos
forçados,
epidemias
e o completo
abandono
por parte
das autoridades.
Em
1842,
os Xavante
atacavam
o norte
da Província
e os ataques
continuaram
até o final
do século XIX. (Ravagnani,
1977)
Reinicio

dos conflitos

arrnados. Sisões
Araguaia

internas

e a travessia

do

Uma compreensao
maior
das
razões
dessa
mudança
de
atitude
por parte
dos Xavante depende de um exame mais global
da
s t.uação econômica
e demográfica
de Goiás a paz t.Lz de meados da
século
XVIII.
É Ravagnani
quem nos dá , mais uma vez, essa visão
{1977:88
e segs.):
havia
nesta
época,
uma ce.rta
especializaçaa
regional
das atividades
econômicas.
As margens do Araguaia
havia
uma maior
concentração
da agricultura,
enquanto
que a pecuária
desenvolvia-se
principalmente
às margens do Tocantins.
A criação
de gado favor:eceu
a dispersão
da população
em vasta
área
dos
texritórios
até
então
ocupados
pelas
povos
indigenas.
Tudo
propiciava
a eclosão
de choques
entre
indios
e brancos:
de um
lado,
os indios
ex-aldeados,
refugiados
novamente
em territórios
não corrt zo Lados pelas
brancos,
marcados
por experiências
amargas
de convivência,
orientavam
suas
atitudes
pelo
sentimento
de
descrença
e ódio aos brancos;
de outro,
os brancos
entregues
a
atividades
de comércio e agro-pecuária
que reuniam poucas familias
a enormes distáncias
umas das outras.
Interrompidas
as roig.r:açoes
com o declinio
da produção aurifera,
a população
de Goiás diminuiu
drasticamente
e tornou-se,
graças
as novas atividades
econômicas
a
que se entregou,
rarefeita.
Os arraiais
tinhas,
ao final
do
século XVIII, uma população
insignificante,
alvo fácil
de ataques.
"Em apoio
aos
colonizadores
dessa
nova
frente
de
expansão
agropecuária
o Príncipe
regente,
em cart;s Régia de 5 de setembro
de 1811, autorizou
a guerra
contra
as tribos
Ka.tajá,
Apinajé,
Xavante
e
Caneir:os"(Ravagnani,
1977:90).
Incentivava-se
a
organização
de bandeiras
para
"fazer
guerra
ofensiva".
Eram
organizadas
com parrt í.c.ípação e suporte
econômico
de particulares
em troca
de favores
do governo:
concessão
de terras
e posse de
servos indígenas
durante
quinze ou mais anos.
í

Coerentemente
com essa politica
de agressão
aos povos
indigenas
foi
fundado,
em 1812,
o presídio
de Santa
Maria
do
Araguaia
cujo objetivo
era colocar: em isolamento
indios
Xavante
e
Xerente.
Esse mesmo presidio
foi,
no entanto,
atacado
por uma
coligação
de
Xavante,
Xei:ente,
e Kar:ajá,
no
ano
seguinte,
destuindo-o
completamente
(Ravagnani,
O., 1977:91)
barrados

Os Xavante
recuaram,
então,
para
o norte
mas foram
pelos
Kr:ahó. O mapa Etna-histórica
de Nimuendajú
indica
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sua presença junta a
direita do Tocantins
baseado em Sampaio,
Manuel Alves Grande,

grupos Ti.mbira (Krahó e Kanakateyé), a margem
a ano de expulsos segundo Ravagnani (1977:91,
T., 1912) , dos Xavante para a sul do rio
par grupos Tirobira.

A história dos xavante é marcada par dais momentos
importantes de cisão: a primeira teria acontecido por volta de
1820 e explica a separação entre Xavante e xerente, subdivisões de
um único grupo inicial. No inicio
do século XIX, "formavam dois
grupos distintos mais culturalmente muitos próximos"(l977:100).
Habitavam. um te.rritório comum, às duas margens do Tocantins, no
Centro e Norte da Província de Goiás. As razões dessa s epazação
foram
devidas
a
experiência
de
contato
intenso
com
os
colonizadores. Esta primeira cisão teria tido lugar as margens do
Tocantins, após a fuga do Carretão outros autores situam
essa
c s ão em atas mais recentes, havendo certa controvérsia quanto a
esse ponto: Maybury-Lewis calcula que teria ocorrido por volta de
1840 (1965: 1972: 2); Souza. E. em 1856 (1958: 1);
Ciaccaria e
Heide, por volta de 1860-70(1972:23}
í

A segunda ter-se-ia dado no cio do grupo que rejeita o
contato (conhecido, entâo, como Xavante, em oposiçao aos que eram
considerados "mandas" e designados por "Xe.rente")
e, de novo,
pelas mesmas razões. um grupo mais "ortodoxo"(Ravagnani, o.,
1977: 132} ter-se-ia desligado de outros que acatavam o contato e
se du:igido à região do rio das mortes, que atravessou. Este grupo
ter-se-ia chocado com os Karajá. Em 1844, é noticiada a presença
de Xavante na ilha do Bananal. o lider desse grupo era Butsé, de
acordo com as narrativas orais das Xavante, registradas par
missionários salesianos. Segundo as Xavante, haviam fundado uma
aldeia às margens do Rio Araguaia, já afastando-se dos brancos.
Coma estes voltaram a importuná-los,
as
Xavante
resolveram
atravessar o rio e fundar uma nova aldeia próxima ao rio
Cristalina, Passada algum tempo, descobriram um acampamento e
brancos que te.riam vindo ao encontro deles com a finalidade de
atacá-los. aproveitando as noites chuvosas da estação, resolveram
fugir e atingiram o rio da Mortes, onde uma parcela do grupo
atravessou a ria e a outra, com medo dos botas, permaneceu ao
longo do rio {Giaccaria, B. e Heide, A. 1972:23). Um mito Xavante
(Pedzaa'õWatsu'u) narra a separação de um grupo em dois, no
momento da travessia de um rio largo, a leste de seu habitat
atual: assustadas pelo boto, as Xavante teriam parado de cruzar a
rio, separando-se, portanto (Lopes da Silva, 1984). Ravagnani,
fundamentado em documerrt.ação
da época, considera a passagem da
boto como referente a segunda cisão ou seja, a que ocorreu entre
os Xavante, depois de já separados dos Xerente. Esse grupo que
cruzou o rio das mortes penetrando, assim, em território matogrossense seria percursor dos Xavante atuais, enquanto os demais
teriam sido extintos, já que não há mais, nos documentos da época,
referências a eles depois de 1858 (Ravagnani, o. 1977:132}. Em seu
mapa Etna-histórico, Nimuenàajú localiza, até 1844, os Xavante a
leste da Araguaia mas em 18 ~2, aparecem noticias da presença dos
Xavante no leste do Mato Grasso.

5
Comopanda de fundo de todos esses
movimentos de cisão
provocados
pela divergência
entre
os Akuen quanto às vantagens
do
contato
amistoso
com os brancos,
vale a pena ainda mencionar
uma
nova alteração
de orientação
legal
da atitude
dos brancos para com
os índios:
o governo
imperial
estabelece
o ''Regulamento
de 1845"
pelo qual p:r:oibe a violência
e a repressão
contra
os indios.
Na
interpretação
de Ravagnani,
a nova lei vem em um momento em que a
nava frente
de expansão
perdia
o i:rnpeto inicial,
já
dominava
extenso
território
e precisava
da mão-de-obra
indigena.
Por outro
lado,
porém,
a despeito
da
lei,
as
atrocidades
contra
as
populações
indígenas
continuaram..
(1977:96-98).
a ambigüidade
e as
contradições
do comportamento
dos invasores,
os grupos
indígenas
reagi.z:am diferentemente
o que,
no caso dos Ak.wê, levou
a sua
fragmentação.
Os Xavante

em Mato Grosso

Na região
do Rio das Mortes conseguiram
o isolamento
que
procuravam:
ocupam uma "terra
de ninguém"
e durante
os úl times
trinta
anos
do século
XIX parecem
não
ter
sido
molestados
(Maybury-Lewis,
1967:2).
Em território
mato-grossense,
defendem
seu ter ri tório
de colonizadores
e intrusos,
promovem constantes
ataques
aos pioneiros
e às expedições
de exploração
que penetram.
seu território.
Em 1854, por exemplo,
Frei S. Taggia comanda uma
expedição
para "chamá-los
à civilização"
(Ravagnani,
o., 1977;127)
É o caso
também, da expedição
chefiada
pelo tenentecoronel Antônio Tupi Caldas,
composta por onze praças
e dois civis
que chegam ao rio das Mortes,
em 1887, para explorar
a região
e
são atados
pelos
Xavante.
Houve uma vitima
de morte e os indios
foram espantados
a tiros
(Ehrenreich
apud SOUZA,L.,
1953;17).
Havia também nesse
periodo,
conflitos
entre
os Xavante
e povos
vizinhos
(Ehrenreich
apud Maybury-Lewis,
d.,
1967:2).
"O novo
habitat
Xavante em terras
mato-grossenses
apresentava
como limite
sul o rio das Mortes que separava
do território
Bor:ôro, de quem
eram inimigos
fer.r:enhos;
a leste
do rio A.z:aguaia apartava-os
do
mundo civilizado
e mais a nordeste
dos indios
Karajá,
outra tribo
inimiga;
ao norte
limitava-se
com o rio Tapirapé,
habitado
pelos
indios
homônimos, única grupo com os quais os Xavante parecem não
ter tido
conflitos
e a oeste
a serra
do Roncador isolava-os
dos
habitantes
da região
dos fo:r:madores do rio Xingu "(Ravagnani,
O.,
1977: 119) . Os conflitos
em Bororó e Ka.z:ajá explicaram-se
pela
intrusão
dos Xavante
recém chegados,
que disputam. territórios
atê
então
controlados
apenas
pelos
outros
dois
povos
indígenas.
Tratava-se
portanto
de disputas
indias,
em território
ainda
não
habitado
por brancas.
Em 1906, os constantes
ataques
dos Xavante
aos Bororó fizeram
com que estes
se estabelecessem
na colônia
de
Meruri,
junto
aos Salesianos
{Souza,
L.,
1953: 18}, no rio
das
Garças.
Diz Baldus
que,
"de medo de todos
os seus
vizinhos
(brancos,
a oeste,
leste
e sul
e kayamo - termo pelo
qual
os
Bororó designam. os Xavante - ao norte),
as Bororó vieram,
há mais
de trinta
aos,
às missões
Salesianas"(1937:113),
na verdade,
não
era por medo que os Boraró recuavam.
Enfraquecidos
pelas incursões
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freqüentes de bandeirantes

seu

território

nwnerosos

e mineiros

arraiais

e

guerreiros na guerra contra os Kayapó
de ~..ntônio Pires de Campos, os Baroró
os Xavante na defesa de seu território

cuiabanos que fundaram em
pela utilizaçdo de seus
meridionais, sob o comando
não tiveram coma enfrentar
(Ravagnani, O., 1977: 123).

Até início da década de 30, os Xavante eram tidos como
extremamente
\\ferazes"
e
"sanguinários", reputação que lhes
garantia, e aos povos mais afastados, alguma proteção. O medo de
sua presença infundia aos colonizadores brancos impedia que
penetrassem em território Xavante. Esta mesma reputação de
feracidade que serviu como pr.ct.eçao aos Xavante inicialmente foi
usada, depois, como justificativa de expedições punitivas e
massacres organizados visando a liberação de suas terras à
pecuária e ao garimpo (Ravagnani, O. 1977 e Lopes Silva, 1987:
Introdução)
Na década de 30, os missionários estabelecem uma base, a
que chamaram Santa Terezinha, para a atração e conversão dos
Xavante ao cristianismo. Tratava-se da Padre João Batista Fuchs e
do Padre Pedro Sacilotti. A 24 de agosto de 1932 erguiam uma
grande cruz de madeira as margens da ria das Mortes. Essa mesma
c ruz é quatro vezes destruída pelos Xavante que se recusam ao
contato e quatro vezes reconstruida pelos salesianos. Algumas
pistas da presença dos Xavante foram encontradas e seguidas. Os
padres encontraram, a 3 de abril de 1934, um acampamento de seis
casas; a 17 de outubro do mesmo ano, seguem outra trilha e
encontram uma aldeia de 120 casas; 20 km adiante, mais uma, desta
vez com 147 casas (Durcure, J.,
1936) . Encontraram sempre as
aldeias abandonadas. Na _centro de uma delas ergueram uma cruz. A
essa insistências Xavante reagiram com violência: os missionários
forma mortas, a 1º de novembro de 1934, ao forçarem um contato às
margens do rio das Mortes. Tratava-se, pois de território de
controle excLus í.vo das Xavante. Na ano seguinte, 1935,
uma
expedição punitiva foi organizada, por Bento Costa, devido ao
assassinato de seu neta de 12 anos, filho de um empregada da
antiga colônia Salesiana do Sagrado Coração de Tachos junto a
colônia de Meruri.
Penetraram na regi~o do rio das Mortes e chegaram a uma
das aldeias, tomando os índios de surpresa, sem que pudessem
defender-se, foram mortas e depois tiveram suas aldeias queimadas
(Souza, L., 1953:22-25; Duroure, J. 1936:30-36). Dois anos depois
deste acontecimento, em 1937 e, de novo, em 1938, duas bandeiras
foram
organizadas:
a
"Bandeira
Anhanguera"
e
a
"Bandeira
Pi.r:atininga".

Tanto

uma

quanto

a

outra

utilizaram

a

mesma

tática

para penetrar nas aldeias Xavante: entraram dentr:o da aldeia,
tomando os indias de surpresa e, ao serem ameaçados com bordunas
e flechas, soltavam fogos de artifício ou tiros para o alto. os
Xavante corriam a esconder-se na mata eles retiravam da aldeia os
utensílios e armas que queriam e, em troca, depositavam seus
presentes. a primeira tinha par finalidade a procura de minérios e
a segunda, ". . .
apossa..r:-se do material
que cobiçavam para
enriquecer as coleções da museu do seu Estada"(Souza, L., 1953:26-
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27). Eram os bandeirantes paulistas retomando a ofensiva. Enquanto
isso,
os
salesianos,
na
figura
de
Padre
Chovelan
davam
prosseguimento as suas tentativas de pacificação e conversão dos
Xavante, porém sem sucesso.

o final da década de 30 encontra os xavante
"Encurralados, sem possibilidades de novas migrações, cercados por
c:nadares de gado, com a território invadida par todos as lados,
seus rios navegados por poderosas lanchas motorizadas, seus campos
cortadas por várias expedições, as aldeias tomadas de surpresa e
atacadas com armas eficientes, suas casas vasculhadas e roubadas,
fazendas e povoados florescendo em suas terras". (Ravagnani, O.,
1977:162-3}. O cenário está pronto para a rendição.
A ofensiva dos brancos não se faz esperar: aos
constantes confli tas entre os Xavante e as frentes de penetração
na região, O SPI resolve designar uma frente de atração, em 1941,
sob o comando de Genésia Pimentel Barbosa, antiga funcionário da
instituição. Esta frente rumou para São Domingos {antiga base do
Padre Chovelon às margens do rio das Mortes) e, penetrando em
território Xavante, foi trucidada. Escaparam com vida dois Xerente
e um Servidor da SPI que havia ido fazer reconhecimento da local e
mais três Xerente e um outro funcionário que estava na mata, a uma
certa distancia do acampamento. Sobre os cadáveres e no local da
cozinha, que destroçaram, os Xavante deixaram um grande número de
bordunas
coma
advertência,
segundo
telegrama
de
um dos
sobreviventes (transcrito por Ravagnani, O., 1977:174-5). Toda
equipe estava desarmada, as armas estavam. trancadas em um baú,
para evitar disparas provocados pela tensão e o descontrole, em
homenagem, o posto do SPI em São Domingos passou a chamar Pimentel
Barbosa.
A Expedição Roncador: - Xingu, posteriormente absorvida
pela E'undação Brasil Central (ambas criadas por determinação do
governo federal em 1943) veio minar definitivamente a capacidade
de resistência dos Xavante. Os objetivos da Fundação eram a
conquista do sertão mato-grossense para transformá-lo em área
produtiva, integrada ao capitalismo nacional. Buscava fazê-lo
através da sedentarização da população nômade de colonizadores do
sertãa e da atração de novos habitantes. Era imprescindivel,
portanto, conquistar o território Xavante, o que foi feito através
de uma investida que contava com amplos recursos. As aldeias eram
localizadas por aviões cujos vôos rasantes apavoravam os Xavante
que, em vão procuravam atingi-los com bordunas e flechas enquanto
mulheres e crianças, em desespero, tentavam fugir para o mato
(vide
descrição
de um.participante,
Ayres e. Cunha, que voava em
avião pilotado pelo Tenente ZANONI e o Coronel Evereste. Em
Ravagnani, o., 1977:177 é que encontramos estas infor:rnações).

Nesta regia.o
do rio das Mortes o contata foi, afinal
estabelecida em 1946 por uma tur:rna de atração chefiada pelo
sertanista Francisco Meireles, o terceiro substituto de Pimentel
Barbosa {os outros dois foram Luis Acioli Lopes e Gustavo Oto). A
"pacificaçAo" deu-se após mais de um ano do estabelecimento da
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equipe de Meireles em São Domingos. Colocaram presentes na mata
para os indios que demoraram a começar recolhê-los e retribui-los.
O contato se deu com um grupo de mais de quatrocentos homens
Xavante que precedidos por: seus lideres, surgiram com flechas e
pontas quebradas, símbolo de suas intenções de paz {Ravagnani
1977:179 e segs.). Todo o processo de atração havia sido orientado
pessoalmente por Rondon, a testa do Conselho Nacional de Proteção

aos Índios.
Este primeiro encantr:o pacifico, em 1946, começou bem
mas acabou mal. Ao esgotarem-se os presentes, os Xavante começaram
a fechar: a cerca e, Meireles percebendo suas intenções, orientou
seus auxiliares para que montassem rapidamente. Galoparam sob uma
chuva de flechas, sem maiores conseqüências. Em 1947 novo contato
amistoso foi mantido mas durante todo esse tempo, moradores da
região ou de suas fronteiras foram atacados pelos Xavante. Em 1949
os Xavante já visitavam o Posto Pimentel Barbosa mas continuavam
os ataques a São Felix e arredores. Algum tempo depois, os xavante
visitavam as casas dos moradores sertanejos, pegavam o que queriam
e deixavam, em troca, arcos e flechas. Para Sylvia da Fonseca
(apud Ravagnani, O., 1977: 185).
os Xavante, nesta altura, já não
tinham muitas alternativas: "cabia-lhes ou realizar uma política
de aproximação com seus vizinhos transigindo com a civilização, ou
se submeter à guerra em todos os "fronts". Só assim pode se
entender a atitude complacente assumida pelos Xavante para com
Francisco Meireles e seus homens, bem diversa daquela que tiveram.
com Pimentel Barbosa".
Em. 1953, afinal, "os X.avante concordaram
em mudar sua aldeia para um local tão próximo a São Dom.1ngos que
se podia i.z: a pé"(Maybury-Lewis, D., 1967:5).
Mas nem todos os Xavante habitavam as margens do Rio dos Mortos
Ger:almente a pacificação é narrada como fato único,
acontecido de uma só vez. Na verdade, outras regiões do Mato
Grasso estavam, desde a década de 30,
povoadas pelos Xavante.
Estes
outros
grupos
são
geralmente
excluídos
dos
relatas
"oficiais" da pac í.f í.caçao , Segundo depoimento de Odenir Pinto de
Oliveira, testenrunha ocular do 1 º contato de um gr:upo Xavante na
região da rio Piratininga, dizem os Xavante da região do rio
Batovi que, quando da travessia do Araguaia, o grupo original de
Xavante {na opinião de Ravagnani, um aglomerada de pequenas
facções nnidas momentaneamente para awnentar suas possibilidades
de
conquista do novo
território)
subdividiu-se:
"um grupo
permaneceu naquela região de São Domingos ... um grupo seguiu
direto par:a o rio Batavi; a terceiro grupo, que seguiu para a
região
do
Couto
Magalhães
e
Culuene
foi
posteriormente
subdividido: parte foi para as missões, descendo em d í.zeção
ao
sul, e parte foi mais para oeste, para a região de Simões Lopes".
Simões Lopes era o pasto do SPI criada para assistir as Bakairi (é
hoje, aliás, o P. I. Bakairi). Segw1do a versão dos Xavante, diz
Odenir, essa subd.í vã s ão deveu-se "a ataques de "civilizados" que
saiam.
de Barra
do Garças para
ir
lá
matar
os índios" e à "
contaminaça.o dos Xavante por: meio de roupas e brindes lançados de

9
avião em suas aldeias na região que denominam Parabubu.re ( rio
Culuene e couto Magalhães). Diante disso, os indios se reuniram e
decidiram se subdividir para, em diversas frentes entrar em
contato pacifica com os brancos, buscando "aprender os costumes, a
lingua e, principalmente, conhecer os medicamentas que os brancos
us avam para aquele tipo de doença para a qual eles não tinham
defesa".
Foram esses os grupos que chegaram a Sangradouro, Meruri
e Simões
Lopes, já na década de 50. A "pacificação dos Xavante
áeu-se, portanto, em três agência de contato diversas: 1,:,) em
1946-47 na região do rio das Mortes, por frente de atraç~o do SPI
especialmente constituída para esse fim, chefiada por Francisco
Meireles; 2º) em 1953-5 na região do rio Paratinga, em ár ea sob
jurisdição do Posto Simões Lopes, por fWlcionários daquele posto,
especialmente por Pedro Vani de Oliveira (pai de Odenir Pinta de
Oliveira); 3,:,) em 1955-56, dois out.ros grupos se estabelecem junto
aos Salesianos, nas Colônias de Sangradouro e Meruri, onde viviam
grupos Bororo.
As migrações Xavante: Mato Grosso 1870-1970
Com base das trabalhos de Giaccaria e Heide (1972) e
Maybury-Lewis (1984), é possivel reconstruir o trajeto dos Xavante
e as cisões que provocaram o surgimento de novas aldeias e a
ocupação de novos territórios, durante o último século. Trata-se
de uma reconstituiça.o inicial, não definitiva, mas que se baseia
em todas as fontes conhecidas no momento.
Calcula-se que a penetração dos Xavante em território
mata-grossense tenha ocorrido por voltada de 1870. Atravessando o
Araguaia, o grupo liderado por Butse concentrava-se na aldeia de
Wede'ú, onde sofrem epidemias em conseqüência das quais todos os
velhos vêm a falecer. Os Xavante deixam, então, essa aldeia e se
mudam para de Itsõrepré, ande vivem cerca de trinta anos. As duas
aldeias localizam-se na região do rio das Mortes. Ao fim desses
trinta anos, por motivas politicos, há uma cisão e parte da grupo
funda nova aldeia, Etê'pau'rãwawe. Entre as duas aldeias há
enfrentam.entes. Os moradores da~
de Setembro deslocam-se para
~sul~
passam~ morar na região conhecida~
Lagoa, às margens
da ria Couto de Magalhães. ~ ali ~
fundam ~ aldeia de
W'ABDZEREWAPRÉ.
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Enquanto isso, na cisão ocorrem em Itsõrepré:

ITSÕREPRÉ

Aldeia de ARÕBOMPÓ

Aldeia de MARAIWATSEDE

(região do rio das Mortes)

(região do rio Suiá-Missu)

Em
06. 01. 41:
extermínio
da
expedição do SPI chefiada por
Pimentel Barbosa. Apõwe
(de
São Domingos) é o chefe do
grupo.
Em
1946,
contato
amistoso
com
Francisca
Meireles
e
sua equipe,
às
margens da rio das Mortes.
Permanecem na região até hoje.
Sua reserva (Pimentel Barbosa)
foi
decretada
em
fins
da
década de 70 e seus limites
foram redefinidos anos mais
tarde

Em 1° .11.1934:
externúnio dos
padres
salesianos
Fuchs
e
Sacilotti
(Giaccaria
B.
e
Heide,
A.,
1972:29).
Provavelmente
no
início
da
década de 60, suas terras são
parcialmente
ocupadas
por
brancos, embora não tivessem
contato
direto
em
1962
(Maybury-Lewis, D.
1967: 29) .
Em 1966 são transferidos, em
aviões da FAB em missão da
qual
participaram
padres
salesianos, para São Marcos.
Desocupavam assim a Fazenda
Suiá-Missu.
Nunca
mais
recuperaram essas terras. Um
subgrupo tentou retornar mas
não conseguiu dado poderio na
fazenda.

Um
pequeno
grupo
ficou na região do rio Couto
Magalhães, na região do Jê
compreendida
pela
reserva
Xavante
e
Parababure.
{Depoimento de Odenir Pinto de
Oliveira, a partir de relatos
da
História
oral
Pelos
Xavante).
Voltemos então no tempo e modifiquemos nosso rumo: vamos
acompanhar os
descobrimentos da comunidade que assentara em
Wabdzerewapré, na reqião da Lagoa, no Rio Couto de Magalhães.
Ficaram ali dois anos, depois das quais mudaram para Wederede, na
região do rio Couto Magalhães onde foram atacados por uma epidemia
que provocou, provavelmente várias mortes (Giaccaria, B. e Heide,
A., 1973:23).
Dessa aldeia saiu o grupo que se situou em Rituwawe
(hoje "aldeona",
reconstruida na reserva Indígena de Parabubur:e,
na regi
ao do rio Couto Magalhães) . Parte desse grupo dirigiu-se depois
para Wedetede na mesma região. Mais tarde ainda, outra parte dessa
comunidade foi para a aldeia de õniudu fundada, no rio Culuene,
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por dissidentes de Wedetede
(comunicação pessoal de Mário Juruna
a Aracy Lopes da Silva - São Paulo, 05.09.81. Giaccaria e Heide
apresentam. o que se supõe ser um detalham.ente dessa informação nas
páginas 24 e 25, embora com pouca clareza. É justamente entre o
trecho confuso que o laudo toma como fonte inquestionável).
Quanto ao grupo assolado pela epidemia, dizem-nos os
autores salesianos que vagaram algum tempo, sem aldeia fixa e
acabaram por se cindir: parte do grupo volta a Wedetede (na região
posteriormente ocupadas pelas fazendas Xavantina e outras), e
parte distancia-se mais, em direção oeste, chegando à região do
rio Culuene, onde fundam a já citada aldeia de õniudu (ou
Õniwiture, no diminutivo).
Mais tarde, nova cisão em õniudu, em resultado da qual
, um grupo dirige-se a Pa:raburu (s í.c) , enquanto outro volta ao r í.o
das Mor:tes, reunindo-se aos Xavante de Itsõrepré, onde procura
reforços para atacar l?arabubu. Dá-se o ataque pelos Xavante da
outra aldeia e incendia-se Parabubu (Giaccaria e Heide 1972: 24.
Pode-se, a partir de sua leitura, presumir que parte da comunidade
de Paraburu, depois do ataque, tr:ansfere-se temporariamente para
uma nova aldeia, Parewadza'radzé, localizada na região do rio
Couto Magalhães, retrocedendo, portanto a leste).
Seguiremos, a partir deste ponto, apenas o percurso
deste grupo diretamente relacionado à área a que se refere a ação.
O texto de Giaccaria e Heide {1972:24-26) é extremamente
claro quando aponta os fatos que levaram os Xavante a se retirarem
durante - toda a década de 50 - da aldeia de Parabubu:
"O grupo de PARABUBU ficou 4 anos ai
(na zona 3 do mapa,
abaixo: às margens da rio Couto de Magalhães), e, por causa de um
ata~ie dos brancos (junho de 1951 ou 52) ajuntou-se aos de P'AFAWÃ
DZA' RADZÉ. .Q ataque foi feita, ao romper da madrugada, por um
pequena grupo de brancos armados, de Piripipi, ~
mataram muitos
Xavante. Eis o balanço da agressão:
MORTOS:
Tsiwari, homem inválido por causa de uma mordida de
cobra; Ràowadze, mulher de Tsiwari; Rààare, m.ãe de Tsiwari; cindo
filhos Watêbremi (entre 2 e 10 anos de idade}; cinco filhas Baono
(entre 2 e 10 anos de idade); a irmã de Tsiwari, com a filha e uma
criança.
(há uma foto de uma vitima de um ataque, e a seguir o elenco das
feridos)
Além disso, os assaltantes queimaram. toda a provisão e
todas as cabanas e deixaram, no centro da aldeia, uma grande
quantidade de carne envenenada.
Tsiwari foi o único homem que conseguiram matar e
crucificaram o seu cadáver no meio da aldeia e dispuseram todos os
out:r:os ao redor. Esse grupo, depois de um ano de permanência em
Parawãdza'radze, se transfere para a aldeia de Ete'rãu:r:ã (zona 3)
Junto ao Ria Pehõyrepa,
onde se celebra
-a pe r tuzação
das orelhas

i
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{.rito de iniciação à puberdade masculina) e dos Etepa (uma das
oito classes de idade da sociedade Xavante) . Eles ficam quatro
anos nesta aldeia {1952-56); deixam-na em ab.ril de 56 por causa de
uma epidemia contraida usando roupas que receberam dos brancos em
Xavantina" {Giaccaria e Heide, 1972 :25-26). Este grupo a partir de
então,
desloca-se
para
o
sul,
acabando
por
alojar-se
temporariamente sob a proteção das missões salesianas, área de
refúgio.
Quando, por volta de 1960, alguns Xavante começaram a
retornar à região, encontraram-na quase totalmente ocupada por
fazendas. Durante sua ausência, as te.tras haviam sido declaradas
devolutas pelo Governo do Estado do Mato Grosso e subseqüentemente
vendidas e proprietários particulares a quem foram. outorgados
títulos de propriedade. A presença dos Xavante na área exerceu
pressao suficiente para que, na década de 60, o Governo da Estado
cedesse uma área de 10. 000 ha, que só passou para o controle
efetivo e total dos indios em 1975, com a retirada de benfeitorias
e gado pertencentes a um fazendeiro vizinho, o DR. Armando
Conceição. Anos mais tarde, em 1972, o Ministério do Interior
ampliou a área dos índios, fixando os limites da Reserva de Couto
Magalhães, acrescendo 13.800 ha ao lote anterior.
Com a segurança de uma reserva demarcada (ainda que em
dimensões extremamente reduzidas para as necessidades de uma
com.unidade Xavante), foram voltando os que se haviam refugiado em
outras aldeias, notadamente nas áreas das missões salesianas.
A situação nesta á.rea caracterizou-se por extrema tensão
durante cerca de 15 anos (1.965 - 1.980)A disputa pela terra toma
proporções trágicas na medida em que, durante a gestão do Gal.
Bandeira de Mello à testa da FUNAI {1.967 - 72)são cedidas
certidões negativas aos proprietários da Fazenda Xavantina S. A. e
out:r:as relativas a uma área cerca de oito vezes maior do que a
reserva e comprovadamente território Xavante tradicional. Segundo
os Xavante, há oito sitias arqueológicos de antigas aldeias
Xavante dentro da área então recuperada pelas Fazendas.
São Paulo, 4 de novembro de 1.987.
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A f'lwntda denominada l IlRJ\Pl;,KU está dentro da área indígena de AREÔES.
Veja a plota~cm no mapa. Naquela documentaçlo enc11minhada para. você
deve ler a data da ocupação desta área pelos XAVANTE.

Nlo encontrei na lUNAI/Rrasllia nenhum processo que fala da
desapropriação desta área. Apenas o Processode n~' 28870.002658/89-86
da Superintendenc.ia dt.· Assunt,~s Fundiárk,s • SUAF/Dll'/89 de l~S/12/89
que trata do cancelamento de todos os regislrM imobiliários incidentes na
área nd'gcna de AREôes, sob a jurisdição da 2ª StJtR, inclusive o registro de
de Alhos Rodrigues Macedo. As folhas desse processo não estão numeradas e
o titulo em qucslão tem o nt1 58. ~ anexo, cópia da capa dest.e processo, da
inicial que deu origem acs autos e do tU1do do autor. Mas nea11C processo só
existe inicial, cópia de t,'dos os títulos expedidos dentro da área indigcna e o
maps com as áreas plotadas. Não existe nenhum despacho afirmando que
estes títulos foram cancelas.
A pessoa que teria condições de dar alguma infor~o

alêm destas seria o
advopdo da nJNAI. t um aspecto juridic.o da questio e não antropológico.
Você p,dcria colocar esta obaervação no laudo.

Uma.braço,
Angela/l'GR
Brasília,17 de novembro/95
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'*RTORIO DO\~ OFlttO
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
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r~e
dau fi,que is fl~do
livro s-P de tran•criçio 4•• Tran •• lss6es deata Collarca. foi
ts-aa•crtev e11 de&• de tt de dezo••ro de 1.166 sol a•lt.171 de
or4••••• Ulla B&crltura Plllica de cOllpl'a e venda de 1111• parte
e terras siaa_.o neste Nunic!pio • COll.llrca.cma- • __;,.."•·-· a1,.
_6.eoo beci..reslsels •il hectares)• ser 4•• •••br•d• ~
11111•
Ir• de •tor porclo no 1u1ar denoaiaacla "IRAPUaU'" clentro do
-ul•tH
l imit.e• :o J t •rco .que c;oneapcmde ao NP I lltla ··•rea
•ter• -ra• direita do tio Borecaya e• frente a••
Ilha
o z• mlU'CO ••'C• Situada a •r1• ••queT8a do Córreao
Grande
Ola et111prido e a s.750 •et:ros do Jt ao nmo de ''15'SP.,o
3'
•• rco cravado•• ca•eccira do cirreao
ou coapri4o
e
411ta11ie cio 2' 4.700 aetroa ao 1'IIIIO •• 62•4o•sw servindo
de
lllllt• entre o 2• e e 3• •arco~ o reícrldo c&rre10 dole
s~•
•rt•
nquercla,o 4• aarco cr•vado na C.beceira da Anta Gorda
e distaaie do 3• 5.013 ••tros do nmo de 86•40'Nl;o s• ••rc;os
cran.Ao na •r1ea cliralta da ça'beceit"a tia An1.11-••• rde·-e··· ··.tl.!.
taat• 4o 4' 3.225 •• tros ao rumo•• 75•S6·NW serYindo de\ d!
vl1• entre e,•• s• ~"rco• a referida cabece1ra,o 6•aarco ~ravado • aar1e11 diroJLa do Rio lorec•y• distante cio 5' a1r
c:o 1. 700 •tn,a "" "J'U.u a. ...UV:,lf" Jfti e a 6. 501 lietros do
l'
•• ~ãrio1 rU11Ds (icando COII lillite entre o 6' o o 1• •• rcoso Rio Bor~aya pela sua ••
diretta,transerJio neAte C.!
tlTto J.eLlll,rio ~• n•4.~32 cio 1tvro S-F,tudo confor111e
F.s
crttur• rübllca.ADQUJlll!RTi: Athoa RodTiaue& Nllcido.brasiloi~
~•aa •• ,crla4or.resldeate e11 Sio G1brlel k.G.do Sul.TRANSMJtB!
Tl:Acllo Me•etros Paz e sua 11111•er,brastleiros,cas•doA,advo1ado r~ld~•te •• Porto AlcaTe a.O.do Sul.FORMA DO TITULO, ~TA
E SIRYEiTUlllOtliscFltura Pu"'blica de co11pr1 ~ •enct..l•vrad•
nas notas •e•~• CaTtôrio no llYro.n•1a is fls.31 em data ••
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REGISTRO ·~-ESTADO DE

Certidão
cr• 711.125 e nn Coletoria llstadual conhecl•ento n•163775 no
,·aJor de crS 1•,PoO.AVEIBAÇOllS:l•)De eonfor•idaclo co• a C•!
ta Procatôrjn expcuJJda pelo Juiz de Direito da 2! Vara ela
Courca de Cachoeira do Sul-lUo Grande do auJ .faço • AYer••·
çio da ronho ra {r 1 ta no lllÕlre.l deno•inado '' 1 RAPURU", COII 6,

888 hectaros.constanto ela presente tr•nscriçio,cuja p•nhora•
, procodont.c dot' nuto11 ele Açiio cxecutlca roquoricl• por
Ce!
turla
'

S/A Crêdi to Fi nanci••cnt"

., · Intlst·l'llltnto

Contra Atllos

RodrJaues N•cedo e lreno Gil dos Reis.1,rra dn Gsrça3.Zl d•
J•llao de 1.,10-;z•Ji>e"confora.tdade coa .. a--Oflcio·.11•2,4 Ulil_..;,:r
.••., .•..
24/10/13,íacn a avaTbação para constar a quJtaçio da Carta
Prec•tÓria e. que é requerente Centúria S/A Cridtio P1aanc!
••ento e lnvestiaanto,aci•• citada Quitação essa requerida 11
poT Montepio MPM Rarr" do Garç•s.27 de Outubro de 1.983( Of!
cio •rquivado na pasta 15/81 aQh o A9J.1,s).==== ---------~...-.··-·
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O referido é verdade e dou tê.
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••rr• do Garça5,22 de Noveabro de 1. ,.,.
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