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RELATÓRIO DE VIAGEM À TERRA INDÍGENA MARÃIWATSEDE
REFERÊNC:IA:

Processo n.º FUNAI/BSB/nºs 1712/91, 834/92, 1318/92 e 2798/94

ASSUNTO:

Grupo Técnico Portaria n.º 407/PRES/98, de 05.05.98,
publicado no DOU de 06.05.98

1 - INTRODUÇÃO:
Através da Portaria n.º 407/PRES/98, de 05.05.98,
publicado no DOU de 07.05.98, foi constituído Grupo Técnico com a finalidade
de verificar a situação ocupacional de não índios na Terra Indígena
Marãiwatsede, declarada como de posse permanente indígena através da
Portaria n.º 363/MJ/93, de 30.09.93, publicado no DOU de 01.10.93. O Grupo
Técnico foi composto por servidores da FUNAI, INCRA e INTERMAT.
Iniciou-se a viagem em 11.05 encerrando-se em 18.05.98
obedecendo-se o prazo previsto na Portaria acima citada.

li - HISTÔRICO:
Ver informação n.º 12/DID/DAF, de 22.09.97, cópia anexa.
Ili - DOS FATOS:
Em 11 de Maio, dirijimo-nos à AER da FUNAI em São
Félix do Araguaia, e imediatamente fomos informados pelo Administrador que
havia se instalado um clima de tensão e hostilidadé muito forte entre os
"posseiros" e políticos da região, preocupados com a chegada de uma "equipe"
da FUNAlllNCRA/INTERMAT. Em seguida, fomos abordados por quatro
vereadores de São Félix do Araguaia e do Alto Boa Vista, denominados: Luiz
"Cocheira", Roberto Biando, Fábio Barros e Mário, que trabalha na EMPAER.
2.
Em breve relato dos objetivos da Portaria 407,
demonstramos que viemos em missão de paz e que apenas iríamos verificar
ou vlsualizar a situação ocupacional na Terra Indígena Marãiwatsede, quer por
terra, quer por vista aérea.
Que não era levantamento fundiário de
demarcação especificado no Decreto 1775/96, mas, sim uma prévia para a
realização da etapa do procedimento de demarcação previsto na legislação

pertinente, dado o tempo transcorrido- 5 anos.
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3.
Fomos informados por esses representantes, da L ,, .. · ,
comunidade do Alto Boa Vista, que os "posseiros" não estão dispostos a
permitir a visita do GT. Receosos, obviamente, de se verificar a realidade da
ocupação e ainda, não querem textualmente que se proceda a demarcação, ou
melhor, não reconhecem em hipótese nenhuma a Portaria n. 0 363/MJ/93. Após
várias discussões ficou marcada para o dia seguinte - 12.05.98, reunião com
todos os membros do GT e a comunidade indígena Xavante representada
pelos Caciques Damião Paridzane e José Luiz de Parabubure com os
Vereadores, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Prefeito
do Alto Boa Vista, Vereadores e Prefeito de São Félix do Araguaia, na
Prefeitura de São Félix, onde faríamos uma explanação dos objetivos deste
GT, e um apelo para que esses representantes do povo transmitissem aos
"posseiros", a nossa missão de paz. Foi uma reunião bastante "eletrizante" com
os ânimos desses senhores altamente abalados e acirrados, principalmente,
quando esta Coordenadora disse para o que veio e que iria de qualquer
maneira cumprir a determinação da Portaria 407/PRES/98, mexendo com os
interesses políticos e pessoais de cada um que lá estavam, defendendo os
"posseiros" que na verdade era em defesa própria, pois todos - como noticiam
pessoas que não querem se identificar - são possuidores de "posses", na T.I.
Marãiwateede, e com certeza, na maioria ali representada, estavam os maiores
"posseiros" da região, com grandes latifúndios que se formam na Terra
Indígena.

4.
Os indígenas Xavante, nesse momento, tiveram a
oportunidade de declarar as suas pretensões, os seus desejos e anseios, as
suas preocupações com a demora da demarcação dessa Terra tão esperada e
ainda, afirmaram que esperam a compreensão dos "posseiros" e apelam para
o não confronto entre índios e não índios, pois irão ocupar a Terra Indígena
Marãiwatsede onde viveram seus antepassados e seus anciões.
5.
O que ficou muito marcado para todo o GT, foi a vontade e
a consciência desses indígenas em querer a reintegração da posse da Terra
Indígena, reconhecendo o tempo transcorrido dar: edição da Portaria
Declaratória 93/98 - 5 anos, sem que se procedesse efetivamente a
demarcação por estrito interesse político, e protelações judiciais e
administrativas.

6.
Em 13 de Maio, o GT acompanhado de todos os indígenas
Xavante - 11 (onze),
visitar - a convite - o Bispo de São Félix do
Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga Pia, que é bastante conhecedor e
defensor da causa indígena, reforçou o pedido de urgência no procedimento de
demarcação da Terra Indígena Marãiwatsede, colocando-se à disposição dos
índios na defesa de seus interesses, o que só veio contribuir para aumentar a

tot.

consciência indígena na causa em questão.
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7.
Em 14 de Maio, após decisão do Grupo Técnico com os
demais indígenas Xavante, resolvemos sobrevoar a Terra Indígena, quantas
vezes fosse necessário, de modo que todos pudessem ver e avaliar a situação
ocupacional daquela Terra, observando seus limites e confrontações com
outras áreas. Felizmente, o tempo nos foi favorável à boa visibilidade, "céu de
brigadeiro'", podendo constatar a dilapidação do patrimônio público
proveniente do desmatamento e preparo do solo para pastagem e
plantios, além de pistas de pouso (duas), serraria com toras de madeira
expostas etc, etc... (ver item IV).
8.
Após o sobrevôo realizado através de fretamento de uma
aeronave que por coincidência havia pousado no aeroporto local, oriundo de
São Miguel do Araguaia, reunimos com os indígenas Xavante que, muito
satisfeitos com o que viram, mais uma vez, reafirmaram a vontade imediata
da reintegração da posse da T.I. Marãiwatsede, afastando toda e qualquer
possibilidade de se permutar essa Terra tradicionalmente indígena, por
outra. Vale ressaltar que não podemos contar com o fretamento - quer de
ordem aérea ou terrestre - que envolva a comunidade de São Félix ou do Alto
Boa Vista, pois todos são manipulados pelos interessados "posseiros", ou
políticos da região, não permitindo a prestação de serviços ao Grupo
Técnico da FUNAI. Isto demonstra o grau de envolvimento dos moradores,
posseiros ou não, desta região no procedimento de retomada da demarcação
da área.

IV-VERIFICAÇÃO TÉCNICADA TERRA INDÍGENAMARÃIWATSEDE:
Aos 14 de Maio de 1998, o GT instituído pela Portaria
407/PRES de 05/05/98, realizou um sobrevôo na Terra Indígena Marãiwatsede,
no município de Alto Boa Vista - MT.
2.
A equipe técnica utilizou-se de mapas e dos dados
constantes no material disponível, quais sejam os pontos de coordenadas
geográficas constantes na Portaria 363, do Ministério 9a Justiça, de 30/09/93
que define a área indígena.
3.
Ao sobrevoar a Terra foi possível determinar sua
localização, face a existência das estradas (BR's 219/080/158 e 242), do rio
Comandante Fontoura, Fazenda Alô Brasil, a sede da Fazenda Suiá-Missú, o
Povoado Posto da Mata e a sede do Município Alto Boa Vista.

4.

Visualmente a equipe pode constatar na área o seguinte:
4.1 - Povoado Posto da Mata, no entroncamento das

citadas BR's;
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4.2 - Desmatamento em torno de 40 a 50% da área total,
sendo de 10% de áreas preparadas para cultivo e de 30 a 40% de pastagens
formadas;
4.3 -Área preservada (Mata Virgem) em torno de 50 a 60%
da área total;
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4.4 - Presença de rebanho bovino;
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4.5 - 02 (duas) pistas de pouso;
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4.6 - 01 (uma) serraria, às margens da BR 080;
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4.7 - 01 (uma) fábrica de laminados, no povoado Posto da
Mata;
4.8 - Algumas sedes de fazenda dentro da área com boa
infra-estrutura;
4.9 - Estradas vicinais (não foi possível quantificar);
4. 1 O-Pequenas posses
identificadas, podendo chegar de 250 a 300;
5.
comentários:

com

residência

visualmente

Na verificação a equipe pode ainda tecer os seguintes

1 º - As pastagens formadas, encontram-se quase todas
nas proximidades das BR's;
2° - A maior concentração de residências e pessoas se
limita ao povoado do Posto da Mata, que conta com escola, posto de saúde,
posto telefônico, posto de gasolina e pequenos comércios;
3° - A parte norte da Terra Indígena que compreende os
pontos 1 a 5 e de 15 a 19, é a mais desmatada, bem COJ.TlO, sedia o povoado do
Posto da Mata;
4° - Existem grandes fazendas limitadas com
Indígena, entre as quais podemos destacar a Fazenda Alô Brasil;
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6.
A equipe entende que um detalhamento completo dos
aspectos físico e geográfico da área, uso atual da terra das culturas
temporárias e permanentes realmente cultivadas, só será possível com o
levantamento de recursos naturais e ocupacional da Terra Indígena, já previsto
anteriormente pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria lnterministerial
n. 0 040, dei 23.1 O. 96, acostada às folhas 257 a 268 do processo BSB/FUNAI n. 0
2798/94, bem como, aquisição de imagem de satélite da Terra Indígena em
questão.

·

7.
Entendemos ainda, mesmo que visualmente, que a Terra
Indígena Marãiwatsede oferece plenas condições para a sobrevivência do
Grupo Xavante sediado atualmente na aldeia Água Branca, mesmo porque a
área desmatada é possível de utilização, bem como, poderá ser reflorestada.
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O atendimento aos ditames da Portaria 407/~RE ;/~8 -f~i-·
totalmente cumprido e satisfeito por este Grupo Técnico.
1

2.
Há que se dar continuidade ao procedimento demarcatório
previsto no Decreto n. º 1775/96, partindo imediamente para a terceira etapa do
procedimento - demarcação - e por conseguinte homologação e registro da
T. I. Marãiwatsede. Além, da extrusão dos ocupantes não índios, após
atendimento ao artigo 4° do citado Decreto. Caso contrário, poderá a FUNAI
sofrer sansões do Ministério Público, em permitir, pacientemente, a dilapidação
do patrimônio público, a destruição do meio ambiente e a ocupação ilegal da
Terra lndígEmadeclarada tradicionalmente indígena por Portaria Ministerial, uso
exclusivo dos índios Xavante, além de não cumprir à determinação do Ministro
da Justiça, conforme inciso li da Portaria 363/MJ/93.

3.
Não há que se falar em permuta de área por outra como se
cogitou. Acreditamos, o que levou o Cacique Damião Paridzane, inicialmente,
sugerir esta hipótese, foram os políticos e demais interessados que assediam
diariamente· os índios, na tentativa de persuadi-los com essa idéia. O que,
agora, após a visita aérea à Terra Indígena, foi totalmente afastada e sepultada
esta idéia.

4.
A única hipótese que poderá suspender o procedimento
administrativo de demarcação será por decisão judicial ou medida cautelar, o
que neste momento, desconhecemos existir. Jamais por interesse ou pedidos
de políticos ou medida meramente administrativa protelatória (Verificar em
Brasília o andamento das ações judiciais para após emitir juízo definitivo).
5.
Denunciar ao IBAMA e demais órgãos de proteção e
defesa ambiental, federal ou estadual e extra-governamental, através do
DEPIMA/FUNAI, crime e impacto ambiental causado por "posseiros" e não
"posseiros," na Terra Indígena Marãiwatsede, principalmente quanto ao
desmatamento desordenado - conforme noticiam pessoas da região que não
querem se identificar por medo - causado pelos latifundiários não residentes na
Terra Indígena, usam a Terra para pastagens e exploração da madeira. Os
pequenos "posseiros", são em número reduzido, não podendo este GT
precisar, pois a avaliação foi por vista aérea. Concentram-se em um pequeno
povoado no trevo da BR's 219, 080, 158, 242, denominado Posto da Mata e
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que suas roças são peq~enas, de subsistência. ?ervem também de "testa de > ..,, f,
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ferro" para aqueles que nao podem aparecer (ver item IV).
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6.
Há que se ressaltar, a titulo de sugestão ofetê'êldà aó -· '
Grupo Técnico, pelos índios Xavante aqui representados pelos Caciques
Damião e José Luiz com a finalidad~ de solucionar o problema da
desintrusão dos ocupantes não índios existentes na T.I. Estão dispostos
em fazer urna negociação cedendo a parte norte da área correspondente aos
pontos 1 a 5 e 15 a 19, discriminados na Portaria Declaratória n.º 363/MJ/93,
aos "posseiros", em compensação dos 32.000 hectares excluídos da
identificação e por conseguinte não constantes na Portaria citada. O que
reclamam verbalmente, por considerarem território tradicionalmente indígena
já citados em relatórios antropológicos acostados aos processos referidos,
como imprescindíveis à incorporação aos 168.000 hectares, hoje,
declarados e identificados como de posse tradicional e permanente indígena.
Nesses 32.000 hectares encontram-se os maiores vestígios da tradição
indígena, tais como o cemitério. Não abrem mão desse pedaço da Terra
Indígena. Esses pontos da área a serem cedidos aos "posseiros", é a parte que
mais está devastada e depredada, portando, não interessa muito aos
indígenas, entretanto, para um acordo amigável de solução definitiva vale a
pena ceder. Porém, é bom reafirmar que os 32.000 hectares de qualquer
forma será a maior reivindicação da comunidade indígena em questão,
concomitante a demarcação dos 168.000 hectares, tendo ou não êxito o '.'1 , 1,
1
acordo acima sugerido.
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7.
Sobre esse posicionamento dos índios Xavante, citado
acima, há que se verificar e analisar os aspectos jurídicos que envolvem a
matéria, para se firmar um juízo a respeito.
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8.
Quanto ao risco de "tensão e convulsão social" existente
na região, e à possibilidade de "sucumbência de vidas humanas", observamos
que a irresignação de particulares no tocante a uma atuação legítima da
Admintstração Pública não enseja a caracterização do "perículum in mora", o
qual pressupõe a existência de ameaça a direito subjétivo ou à própria eficácia
do processo. Assim sendo, se violência houver, haverão de ser
responsabilizados os que dela se valerem para tentar obstar o trabalho
desenvolvido pela União Federal através da FUNAI.

9.
Finalmente, e para concluir, ficou claro e evidente a
urgente necessidade da continuidade do procedimento administrativo de
demarcação da Terra Indígena Marãiwatsede pelos motivos expostos,
lembrando que deverá se requisitar o apoio da Policia Federal e outras para
a preservação e segurança dos servidores e indígenas envolvidos.
LamentavE,lmente, não foi previsto para acompanhamento

deste GT, o apoio

policial. Entretanto, usaremos os Agentes Federais que estão prestando
serviços na demarcação da Terra Indígena Urubu Branco, próximo desta
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cidade, por horas, a fim de escoltar a viatura que transportará os 7 (sete) índios
Xavante, convidados pelo cacíque Damião para acompanhá-lo até fora dos
limites da Terra Indígena Marãiwatsede, enquanto os 05 (cinco) índios

restantes, mais velhos. retornarão à Aldeia de transporte aéreo.
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São Félix do Araguaia-MT., 18 de Maio
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Técnico Agrlcola - FUNAI
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JOSE MARIA T. PARATSE

Cacique Xavante
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PAULO CESAR TSEREURA
Índio Xavante
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-JONAS TSERENHIRAWE
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JOSE LUIZ PARABUBURE
Cacique-Convidado

/ndio X~vante
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MARCELO ABARE
fndio Xavante - Convidado

Anexos:
01 - Carta do Cacique Damião, dirigida ao Exmos. Srs. Governador do Estado
do Mato Grosso, Presidente da FUNAI, Presidente do INCRA.
02 - Fotos vista aérea da Terra Indígena Marãiwatsede.
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Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

F-{ulJrica

VISTA AtREA ~E DESMATAMENTOS DESORDENADOS EM TORNO DO PROVOADO POSTO DA MATA,
NA TERRAIND GENAMARÃIWATSEDE.
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VISTA AÉREA DE DESMATAMENTOS E FLORESTAS AINDA PRESERVADAS NA TERRA INDÍGENA
MARÃIWATSEDE,

VISTA AÉREA DE DESMATAMENTOS
l'v_~lUIWATSEDE.

E FLORESTAS

AINDA PRESERVADAS

NA TERRA

INDÍGENA
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Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

EMBARQUE RODOVIÁRIO DOS ÍNDIOS XAVANTE, DA CIDADE DE SÃO FtLlXDO

ARAGUAIA PARA

NOVA XAVANTINA/Mf.

E

SÍNDIOS XAVANTE,DA CIDADE DE SÃO FÉLIXDO ARAGUAIA PARA
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Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

ADO POSTO DA MA TA, LOCALIZADO NO KNTRONCAME.NTO DAS BR1 2191
~ e 242.

Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

VISTA AtREA DE DESMATAMENTOS E FLORESTAS AINDA PRESERVADAS NA TERRA INDÍGENA
MARÃIWATSEDE.

VISTA AÉREA DE DESMATAME.NTOS E FLORESTAS AINDA PRESERVADAS NA TERRA INDÍGENA
l\r1ARÃIW ATSEDE.
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Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

VISTA AÉREA DE DESMATAMENTOS DESORDENADOS NA TERRA INDÍOENA.M.ARÃ.IWATSEDE.
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Vl~TA AÉREA DEDJ;SMATMfE~TOS DESORDENADOSNA TERRA lNDÍGENA MARÃIWATSEDE.

Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

VISTA AÉREA DE DESMATAMENTOS DESORDENADOS NA TERRA INDÍGENA MARÃIWATSEDE.
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NTOS DESORDENADOS NA TERRA INDÍGENA MARÃlWATSEDE.
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Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO D/\ JUSTIÇA

R!!:ll.NLJ\ODOS f.NDIOS XAVANTE, TÉCNICOS DO OTE O BISPO DE SÃ.O FÉLIX DO ARAGUAIA, DOM
PEDRO CASALDÁLIGA.
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Fundação Nacional cio Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

VISTA AÉREA DE DESMATAMENTOS E FLORESTAS AINDA PRESERVADAS NA TERRA INDÍGENA
MARÃIW ATSEDE.
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