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Brasília, 21 de agosto de 2000

Senhor Antropólogo Coordenador,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar que os
estudos e levantamentos antropológicos e complementares de identificação e ou revisão de
parte do limites Sul e Leste da Terra Indígena Parabubure/MT, de ocupação tradicional
Xavante, determinado pela Portaria nº 560, de 18 de julho de 1996, restante da etapa 2 e
etapa 3, definidas pela Portaria 343/PRES/96, sejam, na maior brevidade possível,
adequados à Portaria nº14, de 09 de janeiro de 1996.
Após a complementação dos dados solicitados estaremos esperando o
encaminhamento do referido relatório, no prazo máximo de 30 dias, à esta Diretoria, a fim
de que possamos dar continuidade ao processo de regularização fundiária da terra em
questão.

Atenciosamente,

Diretor de Assuntos

Ao Senhor Doutor
Eugênio Gervásio Wenzel
Coordenador do GT Portaria nº 560
Rua Sílvio Luís Mantelli, 449
13600-000 - Araras-SP

(
Araras,30 de setembro de 2000

Prezado Diretor de Assuntos Fundiários

Senhor Paulo Roberto Soares

Em resposta ao oficio 888 de 21 de agosto de 2000, encaminho a adequação
dos estudos feitos relativos aos limites sul (2) e leste (3) da Terra Indígena
Parabubure I MT, de ocupação tradicional Xavante.
Se houver necessidade de enviar uma cópia do relatório, espero comunicação,
o que pode ser feito em forma impressa ou em disquete, bem como por e-mail I
attach.

Atenciosamente,

Eugênio Gervásio Wenzel
Antropólogo

Caixa Posta, 178 / 13600-000 - Araras - SP
Tel. 0--19 5417243 Fax: 0--19 5420656
e-mail: coimbra@siteplanet.com.br

Adequação do relatório correspondente à área 3 -

Nõrotsurã
No relatório, toma-se como argumento dominante, para definição dos
limites, a reivindicação dos Xavante através de seus respectivos
representantes, predominando a do Sr. Joaquim para a área 3.
Nõrotsurã é o nome escolhido para essa área e é anterior ao contato
entre os Xavante e os não-índios. Os Xavante se sentem orgulhosos desse
nome, e exigem que seja reconhecido oficialmente essa denominação para a
área 3.
A área 3 integra terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
Xavante que, devido a circunstâncias históricas, a partir da década de 501,
foram impedidos de manter a continuidade dessa ocupação2. Assim, não se
registram sinais de continuidade de habitação, que foi impedida por forças
alheias a eles. Os Xavante empenham-se pela retomada da ocupação dessa
parte de sua terra desde, pelo menos, a década de 70.
Pode-se lembrar, sumariamente, que o território dos Xavante tinha
como limites:
no sul:

o rio das Mortes

no norte:

o rio Tapirapé e os aparados da Serra do Roncador

no leste:

o rio Araguaia

no oeste:

os limites ocidentais da bacia do rio Kuluene.

1

"A partir de meados da década de 40 chegam à cidades as boas novas dos contatos pacíficos. A região
estava aberta à colonização e ao progresso; os selvagens destemidos, afinal, amansados. A década de 50
divulga notícias das expedições punitivas . dos massacres das transferências de território, das epidemias
que dizimaram mais da metade da população Xavante (Lopes da Silva, 1986:29).
2

"À esta época, então, não permaneceram índios [Xavante] nesta parte de suas terras tradicionalmente
habitadas. As terras, que já vinham sendo vendidas pelo Governo do Estado de Mato Grosso a um sem
número de aventureiros, puderam ser efetivamente ocupadas por estes. As irregularidade cometidas pelo
Estado, no esbulho das terras indígenas, não somente dos Xavante, são de domínio público (ver SERPA;
1990:167). Anteriormente, o Governo do Estado "doara" aos Xavante, através do Decreto Estadual
N"903, "as terras que ocupam no município de Barra do Garças", com uma extensão de quase dois
milhões de hectares. Porém, impôs cláusula que previa a reversão das terras ao Estado no prazo de dois
anos, caso o SPI não fizesse a sua demarcação e fiscalização. Tal desfecho era previsível, levando em
conta a inoperância do órgão. Já em 1952 o governo retomava a sua posse e passava a expedir títulos a
terceiros, sobre aquelas terras que os índios habitavam. No mesmo ano de 1952, foi levada proposta ao
Congresso Nacional da criação de uma enorme reserva, no nordeste do Mato Grosso, que seria o "Parque
Indígena do Xingú". Neste estavam inclusas as terras ocupadas pelos Xavante, desde os afluente do Rio
Xingú, como o Rio Kuluene, até o Rio das Mortes. Porém, apenas em 1961 o Parque Nacional do Xingú
veio a ser criado, excluindo o território Xavante (SERPA,1990:169).

1

Se outra fosse a relação entre a sociedade nacional e a sociedade
Xavante, esse dado / reconhecimento histórico seria suficiente para atender
a solicitação atual dos Xavante.

Retomando:
a)
Essa reivindicação que atinge a parte leste da Terra Indígena
Parabubure não alcança o limite tradicional oriental, de domínio mantido
pelos Xavante até a década de 50 do século XX. A descontinuidade
cronológica de exploração ocorreu porque eles foram impedidos, já que os
não-índios se apossaram de suas terras, tão logo os Xavante sofreram o
impacto da "pacificação", epidemias e massacres.
b)
Os Xavante de Parabubure ( = habitantes da atual Reserva Indígena
Parabubure e outros que emigraram dessa região sem terem retomado a sua
terra) não mantiveram continuidade de ocupação dessa área de terra, devido
a invasão que ela sofreu a partir do massacre que sofreram no início da
década de 1950 (51/52), quando foram encontrar socorro e apoio nas
missões salesianas3.
e)
A partir da década de 70, voltam a estabelecer-se nesta parte de sua
terra. Assim os Xavante iniciam a retomada dessa parte de suas terras
tradicionais. Esse processo é paralelo ao incremento demográfico e
multiplicação de aldeias. Para demover os Xavante desse intento, de retomar
gradativamente suas terras, houve um grande (oneroso) empenho por parte
do governo para transformá-los em agricultores - à "imagem e semelhança"
de setores rurais minifundiários da sociedade nacional. No entanto, esse
empenho mostrou-se infrutífero. Não só na Área Indígena Parabubure.
Basta comentar um aspecto desse procedimento: A criação de gado
tinha como finalidade compensar a necessidade de caça; no entanto, a vaca
não substitui a anta nem qualquer necessidade de caça para o Xavante.
Contudo, o Xavante entende-se primeiramente como caçador. O ser
humano, e o ser Xavante é uma alternativa de ser humano, não se alimenta
simplesmente de proteínas ... mas de significados, melhor, de proteínas que
tenham significado. Para o Xavante é imprescindível a obtenção, mediante
caças formalizadas, de determinadas carnes, para que possam realizar seus
rituais - rituais que na verdade se iniciam no mesmo processo de caça, isto
é, para que possam ser Xavante, assegurando sua dignidade enquanto
humanos. Se o Xavante deixar de caçar, deixa de ser Xavante. Tudo - em
termos sócioculturais e simbólicos Xavante - é reproduzido pela caçada. A
caça, sua possibilidade, é imprescindível ao ser Xavante.

3

Ver relato do massacre registrado no relatório.

2

Quanto aos animais de caça mais prestigiados em termos ritualísticos,
como a anta, o tamanduá, cervo, veado, caitetu e queixada - não há uma
localização punctual, mas necessitam de espaço para sua procriação e
manutenção. A área 3, como um todo, atende a esse aspecto, satisfatória,
embora não plenamente, para esses Xavante. Esse espaço também é
necessário para realizarem seus acampamentos de caça e coleta, impossíveis
dentro dos limites oficiais da área. São necessárias áreas de várzeas, de
preferência incluindo buritizal. Para efetuar o tipo de caça Hômonõ,
escolhem essas várzeas e a realizam no final da seca. A caça Abá, é
executada em locais de mata, sendo necessária a cooperação dos "donos de
animais" como da queixada (Wahuptedewa) e da anta (Utótedewa). A caça
Rü realiza-se em cerrado e campo aberto.
Com essa área 3 é possível que a caça que sustenta o Xavante em
termos alimentares, e sobremaneira em termos simbólicos, e reproduz a sua
complexa organização social, se mantinha possível.
d)
Com a retomada da área 3, os Xavante poderão habitá-la
integralmente, seja através da ocupação exploratória (acampamento, caça,
pesca, coleta, rituais), como através da ocupação continuada mediante a
instalação de aldeias, segundo propósito manifesto. Essa ocupação é
realizada na medida do possível, haja visto os conflitos com ocupantes nãoíndios.
e)
A área 3 é constituída de terra necessária para suas atividades
produtivas e de ocupação tradicional. Isso se confirma, parcialmente, com a
localização de antigas aldeias e locais de festa. Essa área ainda inclui
plantas que são objeto de coleta, destacando-se o babaçu (Norowede), o
buriti" ( atualmente buscam o tronco de buriti nas fazendas que se instalaram
em suas terras), o Jato bá (A 'õ), para citar apenas algumas plantas dentre as
numerosas necessárias para sua sobrevivência física e cultural. A área 3 é
rica em jaboticaba (Wairê), pequi, mangaba. É uma área de coleta antiga,
muito farta. No entanto, o babaçu foi parcialmente destruído pelos
ocupantes não-índios, como foi visto com evidência, na região abrangida
com o início do levantamento fundiário.
A instalação de posses sítios e fazendas, que procederam a
desmatamento de grande parte dessa área, implicou na deterioração do
meio-ambiente, prejudicando seriamente as condições "imprescindíveis à
preservação dos recursos necessários ao seu bem-estar".
A partir do exposto ( considerando também os dados do relatório),
conclui-se que essa área 3 é Terra Indígena, é necessária para a reprodução
4

Conforme João Evangelista, cacique "Precisamos terra para caçar, para realizar nossas cerimônias,
extrair seda de buriti para nossas esteiras e cestos; coletar raiz para comer. Antigamente ninguém
passava miséria, tinha tudo. Agora tem falta".

3

física e cultural dos Xavante de Nõrõtsurã, segundo seus usos, costumes e

tradições.

Localização5 de alguns pontos de referência:
1.

Ver em folhas anexas, a localização de aldeias antigas.

2.
Um local de aldeia antiga (perto de Tahãrené), foi apontada por
Benjamim nas proximidades das coordenadas:
14° 13' 10" S
52º 52' 47" W
e lembrou que aí os Xavante foram atacados por fazendeiros.
3.

Onde é hoje a cidade de Campinápolis situava-se uma aldeia antiga.

Se for imprescindível a identificação e localização de plantas mais
significativas para a economia e rituais Xavante dentro dessa área, sugere-se
um profissional apto - um botânico, engenheiro florestal, ambientalista - para
realizar essa pesquisa esclarecedora. Há que notar que os Xavante se
utilizam de muitas plantas para fins de cuidados de saúde e para fins rituais,
conhecimento este mantido em segredo por razões de ordem cultural interna.
No dizer de Xavante:
"Essa área é legítima do Xavante. Anteriormente o índio Xavante ia
até São Paulo, Goiânia, no Rio - antes do descobrimento."
"Nós precisamos lugar aberto, distância para poder ter espaço para
caçar para casamento; se ficar perto da aldeia queima a casa dos outros".

De maneira geral, essa área é sumamente importante para os Xavante
de Nõrõtsurã como lugar/ fonte de caça de animais como queixada, anta,
tamanduá-bandeira, caitetu - cuja importância procurou-se retratar no
relatório, imprescindíveis para a realização de seus cerimoniais, e sendo que
as formas de caçada servem para manter sua estrutura social",
Essa área inclui parte da bacia do rio Couto Magalhães e afluentes da
margem direita, que correspondem a uma importante fonte de abastecimento
de peixes - destacando-se a matrinchã, um dos peixes mais apreciados -,
5

Na época do levantamento de dados para a elaboração etnográfica, anotara alguns pontos no mapa que
dispúnhamos. e que ficou ao cuidado do engenheiro.
6
Sumariamente pode-se repetir que a carne de gado não substitui nenhuma dessas caças, bem como,
qualquer animal criado em cativeiro não desempenha essa função simbólica necessária para a maneira
de ser Xavante.

4

além de considerar o significado que representam essas águas para vida
cerimonial deles.
Quanto ao rio Couto Magalhães, até a data da delimitação, segundo
Benjamim, os fazendeiros ainda fecham o rio com uma tela, impedindo que
a matrinchã suba para a desova. Nessa região, em tempo de seca, os
fazendeiros e posseiros não deixam o índio passar em suas expedições de
caça, pesca e coleta.
Conforme Cacique Luiz, da aldeia Espírito Santo, grande parte ao
longo do córrego Jatobá estava sendo explorado por garimpeiros, e eles
reivindicaram essa área desde antes mesmo da formação de pastos por parte
de não-índios.
Basta lembrar, por um lado, que os rios são lugares de habitação de
espíritos, além de serem fonte de obtenção de peixes; por outro lado, a
exploração agrícola e as pastagens feita por não-índios em suas
proximidades, implica em ameaça de envenenamentos decorrentes do uso
indevido de agrotóxicos e defensivos agrícolas.
Essa área tem capacidade de recuperar muita caça e pesca, após a
desocupação por parte dos não-índios, possibilitando a regeneração do
meio-ambiente, que certamente merecerá uma atenção de ambientalista.
Quanto à questão fundiária não-indígena, pode-se observar que a
maior parte dessa área é explorada por sitiantes bem como por fazendas de
gado. Isso implica que o meio ambiente foi alterado, prejudicado segundo a
forma de uso econômico elaborado pela cultura Xavante.
O levantamento fundiário, conforme o Parágrafo 2, do decreto 1775
de 1996, apenas pôde ser iniciado nessa parte 3, sendo interrompido por
ordem superior com as devidas conseqüências. Vale notar que esse
levantamento demandaria tempo bem superior ao previsto inicialmente.
Dificilmente poderia ser concluído em menos de 4 meses de trabalho de
equipe com a infraestrutura adequada, e com a presença e trabalho
constantes de todos os elementos de uma equipe para tal fim. Além disso
merece ser pesada a implicação política de tal procedimento.
Não são as dificuldades que suprimem os direitos históricos dos
Xavante. Essa área é imprescindível à preservação dos recursos necessários
ao bem estar econômico e cultural do grupo indígena em questão. Essa área
integra parte da terra ocupada tradicionalmente pelos Xavante: "Mesmo que
tenha invernada, vai voltar a crescer a vegetação nativa'".

7

Para esse trabalho é interessante pensar num ambientalista.

5

Adequação do relatório correspondente à área 2 -

Parabubure
No relatório, toma-se como argumento dominante, para definição dos
limites, a reivindicação dos Xavante através de seus respectivos
representantes, predominando a do Sr. Celestino para a área 2.
A área 2 integra terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
Xavante que, devido a circunstâncias históricas, a partir da década de 501,
foram impedidos de manter a continuidade dessa ocupação2• Desse modo,
não se registram sinais de continuidade de habitação (ou habitação
permanente), que foi impedida por forças alheias a eles. Os Xavante
empenham-se pela retomada da ocupação dessa parte de sua terra desde,
pelo menos, a década de 70.
Pode-se lembrar, sumariamente, que o território dos Xavante tinha
como limites:
no sul:

o rio das Mortes

no norte:

o rio Tapirapé e os aparados da Serra do Roncador

no leste:

o rio Araguaia

no oeste:

os limites ocidentais da bacia do rio Kuluene.

Se outra fosse a relação entre a sociedade nacional e a sociedade
Xavante, esse dado / reconhecimento histórico seria suficiente para atender
a solicitação atual dos Xavante.

1
"A partir de meados da década de 40 chegam à cidades as boas novas dos contatos pacíficos. A região
estava aberta à colonização e ao progresso; os selvagens destemidos, afinal, amansados. A década de 50
divulga notícias das expedições punitivas, dos massacres das transferências de território, das epidemias
que dizimaram mais da metade da população Xavante (Lopes da Silva, 1986:29).

2

"À esta época, então, não permaneceram índios [Xavante] nesta parte de suas terras tradicionalmente
habitadas. As terras, que já vinham sendo vendidas pelo Governo do Estado de Mato Grosso a um sem
número de aventureiros, puderam ser efetivamente ocupadas por estes. As irregularidade cometidas pelo
Estado, no esbulho das terras indígenas, não somente dos Xavante, são de domínio público (ver SERPA;
1990: 167). Anteriormente, o Governo do Estado "doara" aos Xavante, através do Decreto Estadual
N"903, "as terras que ocupam no município de Barra do Garças", com uma extensão de quase dois
milhões de hectares. Porém, impôs cláusula que previa a reversão das terras ao Estado no prazo de dois
anos, caso o SPI não fizesse a sua demarcação e fiscalização. Tal desfecho era previsível, levando em
conta a inoperância do órgão. Já em 1952 o governo retomava a sua posse e passava a expedir títulos a
terceiros, sobre aquelas terras que os índios habitavam. No mesmo ano de 1952, foi levada proposta ao
Congresso Nacional da criação de uma enorme reserva, no nordeste do Mato Grosso, que seria o "Parque
Indígena do Xingú". Neste estavam inclusas as terras ocupadas pelos Xavante, desde os afluente do Rio
Xingú, como o Rio Kuluene, até o Rio das Mortes. Porém, apenas em 1961 o Parque Nacional do Xingú
veio a ser criado, excluindo o território Xavante (SERPA, 1990: 169).

1

Retomando:
a)
Essa reivindicação que atinge a parte sul da Terra Indígena
Parabubure não alcança o limite tradicional meridional, de domínio mantido
pelos Xavante até a década de 40 do século XX.
Em outras palavras, eles não puderam manter o caráter de
continuidade de exploração, pois os não-índios se apossaram de suas terras,
tão logo os Xavante sofreram o impacto da "pacificação", epidemias e
massacres.
b)
Os Xavante de Parabubure (= habitantes da atual Reserva Indígena
Parabubure e outros que emigraram dessa região sem terem retomado a sua
terra) não mantiveram continuidade de ocupação dessa área de terra, devido
a invasão que ela sofreu a partir do massacre que sofreram no início da
década de 1950 (51/52), quando foram encontrar socorro e apoio nas
missões salesianas3•
e)
A partir da década de 70, estabelecem-se novamente nesta parte de
sua terra. Assim os Xavante iniciam a retomada de suas terras tradicionais.
Esse processo é paralelo ao incremento demográfico e multiplicação de
aldeias. Para demover os Xavante desse intento, de retomar
progressivamente suas terras, houve um grande (oneroso) empenho por parte
do governo para transformá-los em agricultores - à "imagem e semelhança"
de setores rurais minifundiários da sociedade nacional. No entanto, esse
empenho mostrou-se infrutífero. Não só na Área Indígena Parabubure.
Basta comentar um aspecto desse procedimento: A criação de gado
objetivada a substituição da anta e de toda a necessidade de caça para o
Xavante. No entanto, o Xavante entende-se primeiramente como caçador. O
ser humano, e o ser Xavante é uma alternativa de ser humano, não se
alimenta simplesmente de proteínas ... mas de significados, melhor, de
proteínas que tenham significado. Para o Xavante é imprescindível a
obtenção, mediante caças formalizadas, de determinadas carnes, para que
possam realizar seus rituais - rituais que na verdade se iniciam no mesmo
processo de caça, e possam ser Xavante, assegurando sua dignidade
enquanto humanos. Se o Xavante deixar de caçar, deixa de ser Xavante.
Tudo ~ em termos sócioculturais e simbólicos Xavante - é reproduzido pela
caçada.
Quanto aos animais de caça mais prestigiados em termos ritualísticos,
como a anta, o tamanduá, cervo, veado, caitetu e queixada - não há uma
localização punctual, mas necessitam de espaço para sua procriação e
manutenção. A área 2, como um todo, atende a esse aspecto razoavelmente,
para esses Xavante. Esse espaço também é necessário para realizarem seus
acampamentos de caça e coleta, impossíveis dentro dos limites oficiais da
área. É necessária área de várzeas, possivelmente, incluindo buritizal para
3

Ver relato do massacre registrado no relatório.

2

efetuar o tipo de caça Hômonõ, que, preferentemente, tem lugar no final da

seca; já para a caça A bá, se prefere locais de mata, sendo necessária a
cooperação dos "donos de animais" como da queixada (Wahuptedewa) e da
anta ( Utôtedewa ); a caça Ru realiza-se em cerrado e campo aberto.
Assim a caça que sustenta o Xavante em termos alimentares, e
sobremaneira em termos simbólicos e reproduz a sua complexa organização
social, se mantém possível.
d)
Com a retomada da área 2, os Xavante poderão habitá-la
integralmente, seja através da ocupação exploratória ( acampamento, caça,
pesca, coleta, rituais), como através da ocupação continuada mediante a
instalação de aldeias, segundo propósito manifesto. Essa ocupação é
realizada na medida do possível, haja visto os conflitos com ocupantes nãoíndios.
e)
A área 2 é constituída de áreas de terra necessárias para suas
atividades produtivas e de ocupação tradicional. Isso se confirma,
parcialmente, com a localização de antigas aldeias e locais de festa. Essa
área ainda inclui plantas que são objeto de coleta, destacando-se o buriti"
( sendo que atualmente buscam o tronco de buriti nas fazendas que se
instalaram em suas terras), o babaçu (Norowede), o Jatobá (A'õ), para citar
apenas algumas plantas dentre as numerosas necessárias para sua
sobrevivência física e cultural.
A instalação de fazendas, sítios e posses que procederam a
desmatamento de grande parte dessa área, implicou na deterioração do
meio-ambiente, prejudicando seriamente as condições "imprescindíveis à
preservação dos recursos necessários ao seu bem-estar". A partir do exposto ( considerando também os dados do relatório),
conclui-se que essa área é Terra Indígena, que é necessária para a
reprodução fisica e cultural dos Xavante de Parabubure, segundo seus usos,
costumes e tradições.
A área correspondente a "Chão Preto" foi incluída na delimitação
como sendo parte da "área 2", de Parabubure. Se deve ser excluída nessa
delimitação, é uma questão técnica que pode ser solucionada com a
alteração dessa parte dos limites, de modo a preservar a continuidade da
Terra Indígena Parabubure.
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Conforme João Evangelista, cacique "Precisamos terra para caçar, para realizar nossas cerimônias,
extrair seda de buriti para nossas esteiras e cestos; coletar raiz para comer. Antigamente ninguém
passava miséria, tinha tudo. Agora tem falta".
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Por ocasião da definição dos limites, o cacique Celestino reivindicou
a inclusão de parte da cidade de São Joaquim e de Santo Antônio. Num
momento posterior admite que o limite da área 2 pode excluir essas áreas
urbanas, não que deixassem de fazer parte da Terra Indígena.
Localização5 de alguns pontos de referência:

1.
Um deles, é de extrema importância, pois corresponde a uma aldeia
antiga, em cuja proximidade se encontra um cemitério, situados
respectivamente:
aldeia: 14º 55' 4411 S
53° 05' 49" W
cemitério: 14º 55' 39" S
53º 05' 4711

w

Nesse cemitério está enterrado o pai de Celestino e Carlos.
Quanto a esses dois locais, é importante observar uma circunstância
no momento da identificação. A alteração decorrente do desmatamento e
pastagens dificultou a localização da aldeia velha por parte de Celestino. Por
outra parte essa dificuldade foi compensada pelas informações dos
moradores locais que conhecem o lugar como "Aldeia" ou como "Aldeia
Velha". O local corresponde às condições ideais de uma aldeia Xavante,
além de ser perceptível a partir de pequena distância, já que é circundada
por elevações próximas. Esse detalhe certamente era importante num
contexto de conflito e de ameaças em que viveram na época. Celestino viveu
nessa aldeia com a "idade de buriti", isto é, há uns 45 anos.
Essa aldeia foi fundada, aproximadamente em 1956. Foi aí que
estabeleceram contato pacífico com branco, após pacificá-lo, segundo a
história oral dos Xavante. Em 1957 alcançaram a missão salesiana de
Sangradouro, buscando socorro (como foi mencionado acima) para debelar
o sarampo que "matou muito índio". "Não queríamos contato com o branco,
mas queríamos retornar logo para a região da aldeia de Parabubure". No
entanto permaneceram 21 anos na missão. Nesse ínterim, os fazendeiros
iniciaram a ocupação da terra Xavante. Em 1978 os Xavante iniciaram o
retorno e retomada.
Essa aldeia situa-se na proximidade do morro Etêrãirebere. Desse
local da aldeia avista-se outro morro: Prahúpa, na direção NE, em cuja
proximidade houve uma outra aldeia.
2.
Se for imprescindível a identificação e localização de plantas mais
significativas para a economia e rituais Xavante dentro dessa área, sugere-se
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Na época do levantamento de dados para a elaboração etnográfica, anotara alguns pontos no mapa que
dispúnhamos, e que ficou ao cuidado do engenheiro.
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um profissional apto - um botânico, engenheiro florestal, ambientalista - para
realizar essa pesquisa esclarecedora. Há que notar que os Xavante se
utilizam de muitas plantas para fins de cuidados de saúde e para fins rituais,
conhecimento este mantido em segredo por razões de ordem cultural interna.
3.
Nessa área localiza-se uma Usina hidrelétrica (no curso do rio
Noidore, junto a um salto) nas coordenadas: 14º 52' 03" S e 53º 17' 51" W.
Próximo a esse salto situa-se um lugar para a realização de determinados
rituais. Os Xavante temem que a terra seja patrolada (estragada) pelos nãoíndios.
4.

Perto de Placa Nativa, encontra-se um morro: Etetomorá, onde tem

um cemitério Xavante.
5.
Na cabeceira do rio do Peixe, afluente da margem direita do rio
Noidore, tem um cemitério antigo.
6.
Na cabeceira do rio Noidore tem um cemitério, onde estão enterrados
o avô e um sobrinho de Celestino.
7.

Onde é hoje a cidade de Campinápolis situava-se uma aldeia antiga.

8.
Na região de "João Farias" tinha cavernas, grutas. Nesse local
obtinham matéria prima para fazer panela de barro que vitrifica. Utilizam
também esse material para aterrar casa e para construir fogão.
No dizer de Xavante:
"Essa área é legítima do Xavante, até o rio das Mortes. Anteriormente
o índio Xavante ia até São Paulo, Goiânia, no. Rio - antes do
descobrimento."
"Nós precisamos lugar aberto, distância para poder ter espaço para
caçar para casamento; se ficar perto da aldeia queima a casa dos outros".
"As aldeias estão muito perto umas das outras. Daqui (S. Felipe) até
Parabubure são 12 Km. Não tem condição de fazer festa. Porque sem
caçada, sem carne ninguém faz cerimônia".
De maneira geral, essa área é sumamente importante para os Xavante
de Parabubure como lugar / fonte de caça de animais como queixada, anta,
tamanduá-bandeira, caitetu - cuja importância procurou-se retratar no
relatório, imprescindíveis para a realização de seus cerimoniais, e sendo que
as formas de caçada servem para manter sua estrutura social",

6 Sumariamente pode-se repetir que a carne de gado não substitui nenhuma dessas caças, bem como,
qualquer animal criado em cativeiro não desempenha essa função simbólica necessária para a maneira
de ser Xa vante.
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Essa área inclui parte do curso do rio Noidore e afluentes, que
correspondem a uma importante fonte de abastecimento de peixes destacando-se a matrinchã, um dos peixes mais apreciados -, além de
considerar o significado que representam essas águas para vida cerimonial
deles.
Na margem esquerda do rio Noidore encontra-se o cemitério onde foi
enterrado o irmão mais velho de João Evangelista. Moraram vários anos às
margens do rio Noidore onde realizavam festa de furar orelha.
Basta lembrar, por um lado, que os rios, no caso, o rio Noidore, é
lugar de habitação de espíritos, além de ser fonte de obtenção de peixes; por
outro lado, a exploração agrícola feita por não-índios em suas proximidades,
implica em ameaça de envenenamentos decorrentes do uso indevido de
agrotóxicos e defensivos agrícolas, imprescindíveis no cultivo da soja, que
se via plantado na área.
Essa área tem capacidade de recuperar muita caça e pesca, após a
desocupação por parte dos não-índios, possibilitando a regeneração do
meio-ambiente, que certamente merecerá uma atenção ambientalista.
Quanto à questão fundiária não-indígena, pode-se observar que a
maior parte dessa área é explorada por fazendas de gado, agrícola
(predominando o plantio de soja), bem como por sitiantes. Isso implica que
o meio ambiente foi alterado, prejudicado segundo a forma de uso
econômico elaborado pela cultura Xavante.
O levantamento fundiário, conforme o Parágrafo 2, do decreto 1775
de 1996, apenas pôde ser iniciado na parte 3, sendo interrompido por ordem
superior com as devidas conseqüências. Vale notar que esse levantamento
demandaria tempo bem superior ao previsto inicialmente. Dificilmente
poderia ser concluído em menos de 4 meses de trabalho de equipe com a
infraestrutura adequada, e com a presença e trabalho constantes de todos os
elementos de uma equipe para ta) fim. Além disso merece ser pesada a
implicação política de tal procedimento.
Não são as dificuldades que suprimem os direitos históricos dos
Xavante. Essa área é imprescindível à preservação dos recursos necessários
ao bem estar econômico e cultural do grupo indígena em questão. Essa área
integra parte da terra ocupada tradicionalmente pelos Xavante: "Mesmo que
tenha invernada, vai voltar a crescer a vegetação nativa'".
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Para esse trabalho é interessante pensar num ambientalista.
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