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NOVA XAVANTINA-MT, 30.01.96 

Sr. Administrador, 

I 

Tendo em vista o Memo nº 010/DAF, de 09.01.96 
vimos informar sobre a situação fundiária atual nas áreas sob juris 
dição da ADRX, com objetivo de instruir programação dos trabalhos' 
de revisão das terras indígenas durante o ano de 1.996. 

A.I. PARABUBURE: Nesta área concentra-se o 
maior número de reivindicações de acrécimo, sendo neste momento a 
área de maior potencial de conflito. No ProcessQ nQ 1.800/BSB/90 já 
estão listadas reivindicaçõ~s de acréscimo pretendido pelas Aldeias 
Paraiso/Pin Kuluene, Aldeia Barreiro/Pin Estrela, Aldeia São Pedro' 
Pin Xavante, das lideranças dos Pin's Campinas e Kuluene, tendo 

ainda sido anotadas em outros documentos reivindicações das Aldeias 
1 

Aldeona, Corrego da Mata/Pin Kuluene e oralmente do Cacique Celesti 
no/Aldeia(Parabu~ure. Na região do Pin Kuluene, onde a Aldeia Água' 

Limpa, do Cacique.Gibriel, encontra-se fora dos limites já demarca 
das, ocorreram recentes conflitos envolvendo indígenas e posseiros. 

) 
· Conforme me foi relatado por membro da equi- • - 

pe INTERMAT/FUNAI-CUIABÁ, que esteve nos ultirnos dias no local, a 
situação continua tensa e os ânimos de ambas as partes exaltados. O 
Governo do Estado reconhece que mesmo sob o ponto de vista da polí 

tica fundiária estadual a ocupação não-india é irregular, sendo pos 
sível de cancelamento parte dos títulos ali concedidos. Porém, se 
proporia o estado a tomar providencia para desintrusar da área pre 
tendida, apenas seis ocupantes com situação irregular, indo posteri 
ormente estudar um meio para dar a posse dessas área aos indios 

Xavante. Corno se vê, tal proposta é um mero paliativo, para uma si 
tuação conjuntural , de conflito localizado sendo necessário, ao 
contrário, urna revisão mais ampla e de acordo com as normas legais' 
previstas. Assim sendo, deve-se a esta área dar prioridade e deven 
do também a mesma demandar maior iempo de estudo e trabalho de ca; 
po. 

A.I. AREÕES: Esta área foi apenas parcial 
mente demarcada não tendo sido dada~ anuência da comunidade a iden 
tificação anterior, q.ie c ní.ava as A. I 's Areões I e II. Recentemente, 
foram constatadas situações de conflitos na região da aldeia Tritopa, 
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tendo um grupo dissidente daquela aldeia montado acampamento dent~o 
de uma fazenda, nas proximidades de onde situava-se antigamente a 
Aldeia Santa Terezinha, hoje ocupada por fazendeiro. A situação foi 
temporáriamente resolvida com acordo entre as partes, tendo os fa - 
zendeiros construido para os indios uma via de acesso pelo interior 
da A.I.; e recuado estes o acampamento para dentro dos limites já 
Írlentificados. Porém, permanece a disposição dos Índios em rever 
tais limites. Sabe-se ainda que históricamente a região de Areões' 
era ocupada pelos Xavante e que seus moradores atuais são remane~ - 
centes da cisão ocorrida entre os Índios por razão dos primeiros 
contatos com a sociedade nacional, tendo parte destes permanecido' 
na região da A.I. Pimentel Barbosa. Porém, os laços históricos que 
unem as duas comunidades, não foram quebrados, permanecendo rel~ 
ções de parentesco próximo, casamento e características culturais' 
que as aproximam entre si e as diferenciam das outras áreas Xavan . - 
te, sendo hoje estas as áreas que mais cultivam a tradição e costu- 
mes Xavante. Fatores ambientais e de ocupação estratégica também as 
aproximam, como por exemplo a dependencia do Rio das Mortes. Por 
isso, é irande o interesse das lideranças mais importantes de Areões 
como os Cacique; Adão .e Pedro, de fazerem a unificação das duas 
áreas indtgenas, sendo históricamente justificado este interesse • .. 
Esta questão precisa ser verificada com cautela, tendo em vista' 
a ocupação não-Índia e as implicações futuras da divisão de áreas' 
que histórico e culturalmente são tão proxímas. Por isso, as duas' 
áreas deveriam ser revista em conjunto, pelo mesmo Grúpo de Traba- 

\ 

- lho. 
A.I.PIMENTEL BARBOSA: Além das questões já 

levantadas anteriormente é absolutamente prioritária em relação a 
esta Área Indígena, o acréscimo da área onde estava situada, como 
os Xavante referem, a nAldeia Mãe", aquela que acreditam ter dado' 
origem as outras aldeias, tendo sido o ponto de partida da ocupa 
ção Xavante sobre a região, a qual foi ocupada até a ocasião do' 
contato, quando estes foram atraídos pelo SPI para São Domingo , 
período em que a área foi ocupada por não-Índio. Mesmo assim e 
não tendo sido inclusa na demarcação, aquele local, considerado ' 
sagrado, tem sido preservado pelos Índios, que inclusive impedi· - 
ram seu desmatamento por parte do fazendeiro, encontrando-se ain 
da intactos os vestigios da antiga aldeia. 
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Por fim, torna-se necessário constatar que em' 
razão da complexidade dos problemas e das implicações relativas ao 
Decreto nº 1775, de o"~.01.96, que coloca o processo demarcatório a 
mercê dos inte~esses contrários aos indígenas, faz-se necessário' 
que para tal revisão sejam concedidos tempo de permanência "IN LOCO" 
compatível e recursos, principalmente logisticos, suficientes. Com 
relação aos recursos humanos estes estão disponíveis na prÔpria 
região, havendo um antrÓpologo na ADRX e outro na ADR de Barra do 
Gaeças, e havendo ainda um Técnico Agrícola e um Geógrafo, também' 
na ADR de Barra do Garças o que pode constituir o quadro mínimo do 
Grupo de Trabalho. Porém deveria ser considerada ainda a colabor~ 
ção de outros antropólogos, de reconhecido conhecimento sobre os 
Xavante, como a Dr. ARACI LOPES DA SILVA; acreditando estar dispo 
nível ainda, o antropólogo EUGENIO GEVÁSIO WENZE4 o qual é bastan 
te sensível ao problema e já vem atuando como perito indicado pela 
ABA, em processo judicial nas A.I.'s desta jurisdição.Poderia ser 
ainda considerada a indicação de um engenheiro agrimensor de outra 
região, I{)r não haver técnico com tal qualificação disponível. 

Assim sendo, anexamos planejamento dos traba 

•,, •• ;,l 

1, 

lhos e recprsos necessários aos mesmos. 

Atenciosamente, 

Av. Mato Grosso nº 200 - Centro - Tel. (065)438-1272 - Cep 78690-000 - Nova Xavantina - Mato Grosso 

- 
\ 


