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O estado do Mato Grosso é o maior produtor brasileiro da soja, desde o ano 

2000. A situação atual do  Mato Grosso já  é  muito divulgada e conhecida pela  sua 

liderança em desmatamentos e queimadas,41 além de apresentar os maiores números de 

contaminações do solo e das águas pelo uso abusivo de agroquimicos. Como exemplo o 

caso de contaminação por uso indiscriminado de agrotóxicos ocorrido no município de 

Lucas do Rio Verde, em 2006,  que chegou a provocar problemas de saúde na 

população e nas culturas locais (Centro de Monitoramento de Agrocombustíveis/ 

Repórter Brasil, 2008:19).  

Além do uso de agrotóxicos42 a expansão da soja está diretamente relacionada com 

o aumento do uso de fertilizantes. A produtividade brasileira corresponde a 60 sacas por 

hectare, este elevado índice é conseguido com o uso de agroquímicos em altas 

quantidades.43 

Sobre os dados dos desmatamentos, a  tabela 4 mostra os números do período 

agosto /dezembro de 2007, onde o estado do Mato Grosso concentra mais de 50%. O 

Gráfico 4 mostra a distribuição em km2 do desmatamento da Amazônia legal entre 

01/04/2008 e 31/04/2008. (ver a seguir).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Dados do INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, feitos pelo satélite NOAA-15, constatou que em em 
2006, foram 7.353 mil,  e em 2007 ocorreram 17.315 mil focos de queimadas . (noticias da Amazônia, 04/01/08)  
 
42 Em pesquisa do professor Wanderlei Pignati, apontou para o “aumento de casos de mortalidade por neoplasia e de 
malformação congênitas no Mato Grosso” com possibilidades destas estarem ligadas ao uso abusivo dos 
agroquímicos nas grandes lavouras da soja.  
Também é ressaltado que houve aumento da mortalidade por mil nascidos vivos, malformações congênitas no Mato 
Grosso passou de 2,7 para 4,4. (Centro de monitoramento de Agrocombustíveis/ Repórter Brasil, 2008:19).  
 
43 Caso emblemático é a produção da soja e o uso de agroquímicos no município de Sorriso (maior produtor de soja 
no Brasil) com 615 mil hectares da monocultura, é utilizado cerca de 5 kg de produtos químicos por hectare 
totalizando 3 toneladas deste produto apenas em uma safra. (Centro de monitoramento de Agrocombustíveis/ 
Repórter Brasil, op.cit. 19)  
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Ainda em abril de 2008, a liderança entre os estados com maior índice de 

desmatamento continuou com o Mato Grosso, com um total de 794 km2 de área 
desmatada. 

 
Gráfico 4- Distribuição em km2 do desmatamento da Amazônia Legal entre 
01/04/2008 e 31/04/2008  
Fonte: DETER – INPE 
Elaboração: Maria Lúcia C. Gomide, 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ESTADO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO/ TOTAL 

Acre 8 5 29 7 28 78 
Amazonas 11 18 33 59 42 163 

Mato Grosso 93 210 238 707 538 1786 

Pará 75 294 109 68 45 591 
Rondônia 54 84 32 67 295 533 
Roraima - - - 66 - 66 

Tocantins 2 0 16 - - 18 
Total 243 611 457 974 948 3235 

Tabela 4 – Desmatamentos na Amazônia Legal – 2007 (Km2) 
 

Fonte: INPE, 2008. 
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No estado de Mato Grosso, o aumento de áreas plantadas com soja pode ser 

verificado na safra 2006/2007 foi na ordem de 4,9% neste estado enquanto  no Brasil a 

média foi de 2,9 %. (Relatório dos Agrocombustíveis, 2008:10)  

Em fevereiro de 2008, o levantamento da safra de grãos (realizado pela 

CONAB) apontou que em relação à soja houve um aumento de 0,9% (que corresponde 

a 190,2 mil hectares), na área cultivada com relação à safra passada. Este aumento deve-

se ao estimulo provocado pelo mercado favorável.   

Ainda no Mato Grosso foi onde se deu o maior aumento, de acordo com o 

governo federal, este aumento foi devido à recuperação das áreas não cultivadas no 

ciclo anterior. Mas há contradições nestas afirmações, outras instituições correlacionam 

o aumento da produção com aumento da área plantada e, portanto desmatada.  
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Gráfico 5 - Área de Soja Plantada (ha) no Estado do Mato Grosso (1978-2008) 

Fonte: Abreu, J.G. de Estatística Produção Agrícola, Cuiabá - EMPAER – MT, 1995. IBGE. Produção Agrícola Municipal, 1994-2001. 
Elaboração: Maria Lúcia C. Gomide, 2008 
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Em relação à safra brasileira de grãos 2007/2008, de agosto de 2008, observa-se 

que houve aumento das áreas cultivadas nos cerrados, em relação a soja, algodão, 

milho,  arroz.  

Para o mês de agosto de 2008, também ocorreu aumento da área cultivada com 

soja totalizando 21,3 milhões de hectares, correspondendo a 3,0% ou 630,2 mil hectares 

sobre a safra anterior. Também neste caso o maior crescimento foi em terras 

matogrossenses, com uma área cultivada de 5,7 milhões de hectares, significando um 

aumento de 571,4 mil hectares nesta safra.44  

Esses dados comprovam a voracidade de desmatamento que não pára no estado 

do Mato Grosso. 

 
 
 
 

 

MÊS  Área em hectares 
aumento da plantação 
(1.000 ha) 

Porcentagem de aumento de área 
plantada  

Fevereiro  190,2  0,9%  
Agosto  630,2  3,0% 

 

 

 

 

 

 
 

Estado (%) de aumento da 
área plantada em 

1.000 ha 

Mato Grosso 6,3 % - 325  
Tocantins 12% - 32,2 
Pará 10,6% 
Rondônia 8,4% 
Maranhão 1,1%  

                                                 
44 Ainda no Mato Grosso observa-se também em relação à área plantada de milho um aumento de 243,2 mil hectares, 
o que totaliza 1,66 milhão de hectares fazendo com que este estado tenha a maior área plantada de milho e de soja do 
Brasil. (CONAB, fevereiro, agosto2008) 
 

Tabela 5 - Aumento da área de soja plantada em hectares no Brasil  - 2008 

Fonte: Safra de grãos – CONAB fevereiro e agosto de 2008  
 

Tabela 6 - Aumento da área de soja plantada em hectares por estado – fevereiro de 2008  
 

Fonte: Safra de grãos – CONAB fevereiro de 2008  
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Mês Área total 
plantada em 
milhões de 
hectares 

Aumento da área 
plantada em 1.000 
ha  

Fevereiro 2008 5,2 325 
Agosto 2008  5,7  571,4  

 
 
 
 

 

Gráfico 6  - Área (ha)plantada com soja e produção (toneladas) entre os anos 
1978 - 2008 – Mato Grosso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Abreu, J.G. de Estatística Produção Agrícola, Cuiabá - EMPAER – MT, 1995. 
IBGE. Produção Agrícola Municipal, 1994-2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* estimativas das safras  
Fonte :  Abreu, J.G. de Estatística Produção Agrícola, Cuiabá - EMPAER – MT, 1995. IBGE. 
Produção Agrícola Municipal.  

Tabela 7 - Aumento da área plantada - em hectares fevereiro e agosto de 2008 
                    - safra da soja no Mato Grosso 

Fonte: Safra de grãos – CONAB fevereiro e agosto de 2008  
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Todos os dados indicam que a área plantada com soja tem aumentado em todo o 

país (são 21 milhões de hectares de soja na safra 2007/2008), especialmente no Mato 

Grosso, este estado possui a maior área plantada com soja.  

Mesmo que a produção venha aumentando, a área plantada também aumenta,. 

correspondendo à degradação intensa dos cerrados brasileiros.  

O complexo soja é responsável direto pelo desenvolvimento de cidades do Mato 

Grosso e Goiás, denominadas “cidades sem infância” (Seabra & Martins,1993:20). São 

aquelas que nascem da expansão da soja e transformaram rapidamente os Cerrados, são 

fruto da “intervenção do Estado no sentido da ocupação e valorização do território 

nacional. Adulta, porque é produto e consumação estratégica de adequação do espaço e 

do tempo da mundialidade (Seabra & Martins, op.cit.)”.  

Esta é a realidade de vários municípios em áreas do universo pioneiro da soja num 

movimento dos gaúchos que se auto denominam como desbravadores e portadores da 

modernidade (op.cit.). Assim “consequentemente, a base do poder local encontra -se 

estruturada pelos nexos que ligam a propriedade territorial à sociedade que aí se 

estabelece, instalando-se nos mais diminutos liames da vida social. [...] os 

desbravadores transformam-se em agentes de relações complexas” (Seabra & Martins, 

op.cit.). 

Entre os problemas sociais ocasionados pela expansão da soja, constata-se a 

concentração fundiária, que é uma característica desta ocupação onde ocorre um ciclo 

iniciado pelas pequenas propriedades que são substituídas pela pecuária e, num segundo 

momento, substituídas pela produção de grãos para exportação (Mello, 2002).  

Outras conseqüências relacionadas ao complexo soja e aos desmatamentos é a 

violência; constatou-se que os municípios que mais desmataram são os que apresentam 

os maiores índices de violência. Neste sentido, Mato Grosso pode ser considerado um 

dos estados mais violentos do Brasil, seguido pelo Pará e Rondônia, onde se encontram 

os maiores índices de desmatamentos há vários anos. Em 2007, dos 36 municípios com 

maiores desmatamentos, 19 estão localizados no Mato Grosso, este estado concentrou 

53,5% do desmate no período. (ISA, 30/01/08)   

Os municípios onde se localizam as terras indígenas Xavante são grandes 

produtores de soja, destacando–se aqueles onde se situa a T.I. Sangradouro. Próximo a 

esta terra indígena situa-se um dos principais produtores de soja no estado, o município  
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de  Primavera do Leste. Em geral todos os municípios da bacias do rio das Mortes  vêm 

ampliando a área com cultivos de soja, em especial a região do alto rio das Mortes onde 

situam-se as maiores produções desse cultivo.  

 

 

Gráfico 7 - Área Colhida e Produção de Soja (2004-2005) dos Municípios do 
entorno das Terras Indígenas Xavante 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado do Mato Grosso, Anuário Estatístico MT 2005. 
Elaboração: Maria Lúcia C. Gomide, 2008 
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Gráfico 8 - Área Cultivada com Soja (2004-2005) dos Municípios do entorno das Terras Indígenas Xavante 

Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado do Mato Grosso, Anuário Estatístico MT 2005. 
Elaboração: Maria Lúcia C. Gomide, 2008 
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Área de estudo- A bacia do rio das Mortes –MT  
 

 

A Bacia do Rio das Mortes localiza-se no estado do Mato Grosso e deságua no 

Rio Araguaia, sendo o principal afluente da margem esquerda. Por sua vez, a bacia 

Araguaia-Tocantins está ligada ao sistema de rios amazônicos, na região da foz do 

Amazonas (Melo, et. al., 2005).   

A bacia Araguaia/Tocantins é uma das mais extensas bacias hidrográficas, 

totalmente situada em território brasileiro; seus domínios abrangem terras das regiões 

centro-oeste (partes do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso), nordeste (parte do 

Maranhão) e norte (Tocantins e parte do Pará), numa extensão de mais de 800. 000 km2. 

(RADAMBRASIL, 1986) 

A Serra do Roncador constitui-se o divisor de águas das bacias hidrográficas dos 

rios Xingu e Araguaia. 

O rio das Mortes tem uma extensão de 1.070 km, ocupa área de 136.558 km2 

estando sua bacia totalmente no estado do Mato Grosso. Sua nascente fica na Serra São 

Lourenço, município de Campo Verde, oeste do planalto dos Guimarães, o qual 

atravessa de oeste para leste, penetrando na Depressão do Araguaia, onde corre paralelo 

ao rio que dá nome à depressão, até que deságua  no município de São Felix do 

Araguaia, próximo a Ilha do Bananal.(Laurino, 2003) 

Os seus principais afluentes são na margem direita o rio Paredão e rio 

Pindaíba, à margem esquerda Rio Suspiro, Rio Areões e Riozinho. Todos os seus 

afluentes da margem esquerda compõem um padrão paralelo. Um padrão radial-anelar é 

apresentado pelo Ribeirão Matrinxã e pelo córrego Mutum, cuja rede de afluentes tem 

no conjunto um padrão dendrítico. Os afluentes da margem direita, entretanto, 

apresentam outras características. Enquanto a maioria deles nasce na borda sul e escoa 

para o rio das Mortes, descrevendo um padrão paralelo, o ribeirão Sangradouro 

Grande tem sua origem em um relevo residual elevado desse compartimento, situado 

mais a sul (RADAMBRASIL, 1986:358).  

O Rio das Mortes caracteriza-se por apresentar um complexo sistema 

hidrológico, com lagos, praias arenosas, corredeiras, remansos, travessões e cachoeiras, 

e diversas ilhas. As características geomorfológicas do rio das Mortes tornam a 

navegação restrita a um trecho de cerca de 450 km. De São Felix do Araguaia até 

próximo a T.I.Pimentel Barbosa, seu traçado é sinuoso, com curvas meândricas e larga 
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planície fluvial, tornando-o navegável. A partir do rio Curuá o curso do rio fica mais 

retilíneo e surgem os rápidos, que se tornam mais freqüentes. Estes acidentes dificultam 

a navegação, no entanto barcos pequenos podem circular. (RADAMBRASIL,1986:358) 

Na área da Depressão do Araguaia , entre o rio Araguaia e o Rio das Mortes, 

destacam–se os rios Cristalino e Água Preta,  planícies fluviais e áreas alagadas.  

Referente a sua biota aquática, a  icitiofauna é rica e possui importante número 

de espécies, pois recebe influência da bacia Araguaia-Tocantins.(Melo et. al., 2005).   

Esta característica potencial do rio que era muito utilizado pelos Xavante e que na 

atualidade se restringe a poucas aldeias (como as localizadas na T.I.Pimentel Barbosa) 

que têm acesso à esta área do rio das Mortes.  

Parte da bacia do rio das Mortes localiza-se na Planície do Bananal, também 

conhecida como “pantanal do Rio das Mortes” 45 e é um importante viveiro reprodutor 

de muitas espécies de peixes, assim como de outros animais. Sua área é de cerca de 

500.00 hectares46 e está localizada na região do baixo rio das Mortes.(Carrara,1997:2) 

Como vimos anteriormente, a expansão do agronegócio mudou o panorama dos 

cerrados do Mato Grosso e também de toda a bacia do rio das Mortes. Como 

conseqüência da expansão da cultura da soja no Mato Grosso, alguns municípios47 

tiveram grande aumento populacional em poucos anos, como é o caso de Primavera do 

Leste. A expansão do agronegócio levou a emancipação de municípios no estado do 

Mato Grosso, passando da década de 1980 com 52, para 1990 com 116 e, atualmente, 

com 141 municípios (Peixinho, 2008) 48.  

Como exemplo na bacia do rio das Mortes foram emancipados no final dos anos 

1990 os municípios de: Santo Antonio do Leste, (em 1998), Novo Santo Antonio e 

Serra Nova Dourada (ambos em 1999). (ver anexo  2 e anexo 4)  

 

 

                                                 
45 O Pantanal do Rio das Mortes fica entre o Rio das Mortes e o Rio Araguaia, e está incluído no decreto 
estadual do Mato Grosso (n º1536/92), como a área a ser pesquisada e preservada como uma unidade de 
conservação.  (Carrara, 1997:2) 
 
46  Os limites do Pantanal do Rio das Mortes são : ao sul a rodovia BR 158, entre o rio das Mortes e o 
Araguaia, daí seguindo pelo rio Araguaia na direção norte ate sua confluência com o  rio das mortes, 
voltando por este ultimo na direção sudoeste ate a BR 158. (Carrara, 1997:2) 
 
47 Ver anexo n. 2 -    tabela dos municípios da bacia do rio das Mortes.  
48 Informação verbal em palestra no Encontro Nacional de Geógrafos na FFLCH/ USP em 2008. 
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Cinco terras indígenas (quatro Xavante e uma Bororo) situam-se nesta bacia que 

conta com uma população indígena superior a 12 mil índios.   É um rio simbólico para o povo 

Xavante, pois o rio marca a trajetória dos que viveram e vivem em suas margens. 

Atualmente as quatro terras indígenas Xavante representam na bacia as únicas áreas 

preservadas de cerrados, porém certamente sofrendo impactos negativos devido ao 

entorno encontrar-se intensamente degradado pela expansão agropecuária.  

Para os Xavante o rio das Mortes é o local da “raiz” Xavante, importante na 

construção da história territorial e cultural. O rio e suas matas ciliares fazem parte do 

complexo mundo espiritual Xavante,  parte de sua cosmologia (leia  a seguir).  

 

A Origem do Öwawe ( rio das Mortes) para os Xavante  

 

O rio Öwawe surge do sangue do nariz de Parinaiá49. Este rio aparece primeiro e com a 

respiração chacoalhou a água  formaram os seus afluentes. Parinaiá criou o grande rio.  

“Por isso, diz se os afluentes secarem o rio grande seca, se o rio grande seca os 

afluentes acabam.”  

Compara-se a proteção do rio com a respiração, se o nariz não tem pelo para proteger, a 

respiração fica cada vez mais seca, assim também o rio, necessita das matas para não 

secar.  

Parinaiá formou “blocos de água” para ser a casa dos peixes, por isso  alguns vivem no 

raso e outros no fundo do rio.  

De acordo com a geografia dos Xavante de Pimentel Barbosa, a localização das 

cabeceiras do rio Öwawe é onde o rio deságua no Araguaia e o final do rio está onde nós 

brancos consideramos sua cabeceira, pois em seu conhecimento o rio não tem mais para 

onde correr o que significa seu fim. (palavras de Tsamri,2006 tradução Hiparidi ) 

 
 
 

Os nomes dos rios foram empregados para denominar paises, regiões 
e territórios, assim como a identidade dos habitantes localizados em 
suas bacias. (...) assim foi sedimentando na memória das gentes o 
pensamento de que a água dos rios é o sangue da terra (Tavares 
Coelho, 2002:16).  

 

                                                 
49 Parinaiá é o mito que conta a criação de vários seres,  como a vegetação e animais dos cerrados, e  
vários alimentos Xavante.   
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A denominação “rio das Mortes” deve-se aos conflitos ocorridos provavelmente 

entre bandeirantes e povos indígenas que habitavam a região. Antes, este rio era 

chamado de Rio Manso. Para os Xavante a denominação é Öwawe e quer dizer Rio 

Grande. Já o rio Araguaia é chamado de Öpré, água de cor avermelhada, o que de fato 

ocorre e fica bem visível no encontro das águas do Rio das Mortes e do Araguaia50. 

Fonseca (1948) descreveu a origem do nome rio das Mortes da seguinte forma: 

  

... o Mortes é um dos mais belos rios que cortam os sertões brasileiros. 
Grande extensão de seu percurso é de águas  tranqüilas sobre as quais 
se debruça uma vegetação luxuriante e farta. Daí lhe adveio o nome 
que recebeu: rio Manso. (...) Para encontrar a explicação do nome 
Mortes, voltamos ao passado a época das penetrações dos 
bandeirantes. De São Paulo à cata de ouro e escravos , partiam as 
monções , cortando os cursos d’água. [...] Anhanguera corta os sertões 
mato-grossenses e goiano e de suas expedições chegaram as notícias 
impressionantes da surpreendente riqueza da serra dos Araés, cujo 
espigão vem morrer e a uma légua mais ou menos, abaixo da maior 
cachoeira que corta o curso do rio das Mortes, a cachoeira da fumaça, 
ou  seja a oito ou dez léguas do ponto do rio onde se ergue atualmente 
o acampamento de Xavantina.  
Tornaram-se famosas a época, as palhetas de ouro usados como 
adorno pelos índios que habitavam aquela serra. As noticias, 
chegaram ate o governo de Cuiabá que enviou ao lugar uma expedição 
no intuito de cobrar o quinto [...]  os habitantes locais resistiram[...] 
No ano de 1770 defrontaram –se novamente, os funcionários da coroa 
e os faiscadores da aldeia dos Araes chefiados então pelo filho de 
Anhangüera. No combate resultou inúmeras mortes. [...] durante o 
combate as águas do rio avermelharam-se no sangue dos combatentes 
cujos cadáveres deslizavam .... Desde então o rio Manso passou a 
denominar-se rio das Mortes (Fonseca, 1948:50)...     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 O rio Araguaia é um rio de planície com leito sinuoso e águas permanentemente turvas- indicativas de 
grande carga de sedimentos transportada, que são depositados em amplas áreas alagáveis em um processo 
continuo de grande escala. (Radambrasil) 



 89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapeamento do rio das Mortes e das quatro terras indígenas Xavante 

localizadas na bacia do rio das Mortes  

 

1. Cartografia dos fragmentos remanescentes de cerrados ao longo do rio das 
Mortes” – MT   

 
 
Foi realizado um mapeamento sumário do uso da terra de uma faixa de 10 km 

em cada margem do rio das Mortes, totalizando assim 20 km no entorno do rio (ver 

mapeamento - anexo 6), onde se levantaram as seguintes categorias de cobertura: as 

formações dos cerrados como mata e mata ciliar, cerrados, cerradão, vegetação de 

banhado, e capoeira, agricultura e pastagem, além dos corpos d’água. Estima-se que a 

área (em hectares) do mapeamento esteja em torno de:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 –  Aspecto do Rio das Mortes 1944.  

Fonte: Couto de Magalhães – Encantos do Oeste (1944:8)  
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Uso da Terra Área (ha) 

Mata e mata ciliar 252.609 
Cerrado 271.068 
Cerradão 155.145 
Vegetação de banhado 185.126 
Área de banhado com vegetação rasteira ou sem vegetação 477.049 
Capoeira 45.211 
Agricultura e pastagem 445.705 
Rios 29.096 
Lagos 14.242 
Área urbana 1.315 
Total 1.876.571 

Fonte-Maria Lucia C. Gomide 
 
 
 
 
 

A cobertura vegetal da bacia do rio das Mortes acompanha o Domínio dos 

cerrados.  Tanto o rio das Mortes como seus afluentes possuíam matas ciliares e de 

galeria que foram degradadas pelas atividades econômicas de agricultura (soja e 

algodão) e pecuária e, portanto, encontram-se atualmente com altos índices de 

desmatamentos. Atualmente as maiores áreas com cerrados contínuos são as terras 

Xavante, enquanto no entorno destas apenas restam pequenos fragmentos e manchas de 

matas ciliares e de galeria em meio às extensas plantações de soja. Pequenos 

remanescentes de cerrados podem se observados em fazendas de pecuária. 

Neste mapeamento do uso da terra constatou-se que a área do Alto rio das 

Mortes está totalmente ocupada pela agropecuária, a degradação começa já na a área da 

cabeceira que fica situada no município de Campo Verde .  (ver anexo 5).  

Nessa região da bacia, principalmente no município de Primavera do Leste é 

grande o número de pivô central, concentrados ao longo do rio das Mortes e afluentes 

como o Ribeirão Sapê. Em estudo nesse município, numa área de 67,96 km2  os pivôs 

centrais somavam 46, cobrindo 8% desse total.51 (Zeilhofer et. al., 2007). 

De acordo com o mapeamento de 20 km ao longo do rio, a região do baixo rio 

das Mortes mantém a vegetação paludosa. Devido a esta área ser alagada sazonalmente,   

 

                                                 
51 A área desse estudo (Zeilhofer op.cit.) está compreendida entre 54º 15’ 22’’ e 54º 31’ 27’’ O  e 15º 
15’20’’ e 15º27’27’’ S. 

Tabela 8 - Uso da terra na faixa de 20 km no rio das Mortes – ano 2000  
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não foi usada pelos cultivos de grãos e assim permanece como uma área 

conservada podendo ser visualizada  no mapeamento.   

Esta área corresponde ao “pantanal do rio das Mortes”, na planície do Bananal. 

Como outros rios de médio e grande porte, este também tem suas áreas adjacentes 

alagáveis52 (Melo et al, 2007). Na época da seca, o canal do rio fica estreito e 

delimitado com praias de areia em suas margens. Mas no período das cheias, a planície 

alaga e os rios Araguaia, juntamente com os afluentes das Mortes e Cristalino ficam 

interligados. (idem)  

O  baixo rio das Mortes possui inúmeros  lagos que exercem papel de berçário 

para grande número de peixes, tanto migradores como residentes. Portanto, esta é uma 

região altamente piscosa, “enquanto o rio representa a grande via de migração por onde 

os peixes se deslocam em grandes cardumes ou isoladamente em busca de alimento e 

locais de reprodução. As áreas de inundação no período da cheia fornecem-lhes 

alimento farto e abrigo para os jovens durante os primeiros meses de vida” 

(Carrara,1997). Nesta região são comuns áreas com pastagens (Melo op.cit.).  

    Esta região do  baixo rio das Mortes, possui características 

geoecológicas, que possibilitaram a conservação. Ressalta-se que nesta região situam-se 

as T.I.Xavante Pimentel Barbosa e Areões  na margem esquerda do rio das Mortes, 

enquanto na margem direita encontra-se o Parque Estadual do Araguaia,  portanto, tem-

se as as melhores condições de conservação.  

Duas unidades de conservação53 têm limites com a T.I.Pimentel Barbosa: 

Refúgio da Vida Silvestre Quelônios do Araguaia (que tem uma pequena área 

sobreposta a T.I.Pimentel) e o citado Parque Estadual do Araguaia.  

A T.I. Areões também tem  vegetação e fauna bem conservadas, mas a área do 

rio das Mortes próxima a esta T.I. está mais invadida por pescadores e turistas, existem 

muitas chácaras na beira do rio onde ocorrem pontos de erosão. Além disto, seu entorno 

está mais ocupado pela soja e pecuária.  

O assoreamento do rio é notado pelos Xavante, assim como por moradores 

ribeirinhos.        
                                                 
52 A Planície do Bananal tem características sazonais com o sistema rio-planície de inundação dinâmico 
com marcada variação temporal associada as mudanças dos níveis hidrométricos. (Melo et al,2007)  
53 RVS- Refugio da Vida silvestre Quelônios do Araguaia ( U.C. de Proteção Integral, possui 60.000 
hectares e foi criada com a Lei nº 7.520 de 28/09/2001),a Reserva Quelônios do Araguaia está sobreposta 
à área da terra indígena Pimentel Barbosa nos limites com o rio das Mortes.  
-PES- Parque do Araguaia (Parque Estadual com 230.000 hectares e criado pelo  Decreto 7.517 de 
28/09/2001, U.C. de Proteção Integral).   
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 As demais áreas do baixo rio das Mortes com cobertura vegetal dos cerrados, no 

entanto, encontram-se atualmente com uso intenso de agricultura, em especial a soja, 

como pode-se verificar nos mapas de uso da terra das T.I.Areões e Pimentel Barbosa.  

 
Assim, pelo mapeamento e  registros de campo constatou-se que no baixo rio 

das Mortes, tanto a vegetação ripária como a paludosa assim como a fauna, encontra-se 

em melhores condições de conservação ambiental do que as demais regiões da bacia rio 

das Mortes (ver anexo 6).  

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 13 – Aspectos do baixo rio das Mortes, 2006  

Fotos : Maria Lúcia C. Gomide & Daniela Lima, 2006.  
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Sem dúvida nos 150 quilômetros do baixo Rio das Mortes em que a T.I.Pimentel 

Barbosa tem seus limites é a área de melhor conservação de toda a bacia. Esta é a única 

área do rio onde se observou fiscalização54, já que o IBAMA e a Sema têm posto na 

região. Embora este não possua estrutura necessária para realizar suas ações e por isso 

necessita da parceria com os Xavante para um monitoramento efetivo.  

 

 

2. DESCRIÇÃO DO MAPEAMENTO DAS QUATRO TERRAS 
INDÍGENAS XAVANTE NA BACIA DO RIO DAS MORTES   

 
 
Para a realização do mapeamento das terras indígenas (T.I Sangradouro, T.I 

Areões, T.I São Marcos e T.I. Pimentel Barbosa) foram utilizadas imagens LANDSAT 

7 ETM, como já referido anteriormente nos procedimentos metodológicos. A 

distribuição dos tipos de usos da Terra em hectares podem ser observadas nas figuras 

14, 15, 16 e 17. Constata-se que no interior das terras indígenas a cobertura vegetal 

predominante pertence ao Domínio dos Cerrados e no entorno das T.I.s predominam 

cultivos agrícolas e em menor importância, áreas de pecuária. 

A T.I. Sangradouro encontra-se na região do Alto rio das Mortes  e seu entorno 

está totalmente desmatado como já comentado anteriormente. O recorte total da área 

mapeada perfaz aproximadamente 528.000 hectares, sendo que 120.000 hectares são da 

terra indígena (ver figura 14). 

  A terra indígena encontra-se ilhada pelos cultivos de soja, pois nesta região  da 

bacia existem os problemas de desmatamentos, erosão e assoreamento do rio. Devido a 

grande área com cultivos de soja, é intenso o uso de agroquímicos (que são pulverizados 

por avião), pois nesta região  situa-se o município de Primavera do Leste, que figura 

entre os maiores produtores de soja desse estado.  

 

 

 

                                                 
54 Os poucos servidores do Ibama e Sema são responsáveis pelos seguintes municípios : Ribeirão 
Cascalheira, Querência, Gaúcha do Norte, Água Boa, Cocalinho e Nova Nazaré, Canarana. Por  não haver 
condições de se realizar um monitoramente de toda essa grande área, foi feito uma parceria em Canarana 
com os povos do Xingu por meio da Associação ATIX, e com os Xavante de Pimentel Barbosa em 
Ribeirão Cascalheira. São os índios portanto que realizam a fiscalização e a conservação de toda essa 
região.  
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Tabela 9    - Uso da terra na T.I.Sangradouro  e entorno-2002 
 

Uso da Terra  Área (ha)  

Mata  ciliar   8.916 

Cerrado  133.266 

Área em regeneração  3.309 

Campo  113.420 

Agricultura e pastagem 248.490 

Rios e lagos  1.303 

Queimada  18.583 

Total  527.287 

                      Maria lucia C.Gomide 
 

A área mapeada da Terra Indígena São Marcos e entorno é estimada em 

1.404.526 hectares, sendo mais de 200 mil correspondente a terra indígena.  

Próximo à T.I. São Marcos, localizada no médio rio das Mortes,  a situação do 

o entorno se repete, pois está degradado e desmatado com as extensas plantações de 

soja. Em relação à área propriamente dita da terra indígena, verifica-se que as 

formações fisionômicas típicas do cerrados apresentam-se bem conservadas. Em 

destaque, aparecem também em bom estado de conservação as matas galeria e ciliares, 

as quais, como se sabe, acompanham os rios e córregos que drenam a terra indígena. 

Quando se atenta às características do entorno, verificam-se além de plantações 

de soja, os pastos e na porção oeste algumas carvoarias (ver figura 15).  

 

Tabela 10- Uso da terra na T.I.São Marcos  e entorno- 2001  
 

Uso da Terra  Área (ha)  

Mata  ciliar   77.291 

Cerrado 1 117.088 

Cerrado 2  196.585 

Capoeira  172.325 

Capoeira 2  260.269 

Agricultura e pastagem 100.819 

Rios e lagos  191.368 

Queimada  2.696 

Desmatamento  286.085 

Total  1.404.526 

      Maria lucia C. Gomide  
 

A Terra Indígena Areões  está situada  no médio curso do Rio das Mortes. Essa 

Terra Indígena possui cerca de 260.000 hectares; estima-se que a área total mapeada  

incluindo os limites da T.i.  o entorno próximo, encontram-se aproximadamente 
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711.538 ha. A partir da análise de usos da terra da Terra Indígena Areões verifica-se que 

em seu entorno também predominam plantações de soja e pasto, que pode ser observado 

no tabela a seguir . A  classe de uso da terra mapeada referente à agricultura e pastagem 

é uma das que tem maior representatividade espacial.  

A característica peculiar dessa Terra Indígena são duas importantes manchas de 

Floresta Estacional Semidecidual, conhecidas como florestas de Brosimum, onde se 

destaca espécie Brosimum, também conhecida como falso pau-Brasil  (sobre essa área 

de floresta serão apresentados maiores detalhes no capítulo 03) .   A primeira mancha 

localiza-se na porção central da T.I e a segunda ao sul.  Estas florestas são ricas em 

espécies como as pindaíbas (Xylopia sp), as quais apresentam grande  altura e diâmetros 

finos, menciona-se também as espécies Copaifera sp (pau de óleo), Hymenaea sp. 

(jatobá), como dominantes. Na região do município de Nova Xavantina, estas são 

chamadas de “matas de pindaíba”, existiam em grande área tendo inclusive dado o 

nome ao rio Pindaíba, estas formações florestais já foram degradadas, ficando, portanto 

preservadas apenas no interior da terra indígena.  

Em relação ao município de Nova Xavantina, cuja mancha urbana é 

representada na figura 16, próximo da T.I.. esta com uma urbanização não planejada, 

certamente causa impactos no rio das Mortes (o qual atravessa a cidade), com o 

lançamento de esgotos, e a ocupação das margens com desmatamento da mata ciliar e 

processos erosivos decorrentes. A mesma situação definida por pastagens e soja, pode 

ser encontrada no Município de Água Boa, também representado pela mancha urbana 

no mapa supracitado. 
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Tabela 11- uso da terra na T.I.Areões e entorno – 2000  

 

Uso da Terra  Área (ha)  

Mata  ciliar e floresta estacional semi decídua   258.897 
Cerrado  230.820 
Cerradão 43.761 
Mata paludosa  13.953 
Capoeira  30.977 
Agricultura e pastagem  122.521 
Rios  4.075 
Lagos  4.902 
Área urbana 1.632 
Total  711.538 

                     Maria lucia C. Gomide  

 

 

A T.I.Pimentel Barbosa localiza-se na área do baixo rio das Mortes. O mapa de 

uso da terra desta T.I. que inclui os limites da terra e uma área do entorno próximo  

somam aproximadamente 1.021.836 ha, destes, a área de 328.000 hectares 

correspondente à T.I. A partir da análise do Mapa de Uso da Terra dessa terra indígena  

verifica-se um predomínio de cobertura de Cerrados, que na verdade corresponde a uma 

mata paludosa, cuja influência em relação ao regime de inundações é promovida pelas 

cheias sazonais do Rio das Mortes. Justamente por isso, essa região é conhecida como 

Pantanal do Rio das Mortes, como discutido anteriormente. Um fato importante a 

mencionar é essa área sob influência das cheias do Rio das Mortes já é uma área do 

domínio da Planície do Bananal. Talvez pelas dificuldades demonstradas por esses 

terrenos essa mancha representativa do entorno ainda se encontre bem preservada, uma 

vez que é imprópria para práticas agrícolas, restando-lhe esporadicamente como uso a 

criação de gado. Essa  situação não se repete na porção oeste do entorno dessa área, 

onde já predominam plantações de soja em sua maior parte.  

Quando se analisa a cobertura de uso da terra dentro da área da T.I Pimentel 

Barbosa, verifica-se maior representatividade por área para o campo cerrado e cerrado 

stricto sensu. Em menor representatividade espacial aparecem matas galerias e veredas 

ricas em buritizais (ver figura 17).  
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Uso da Terra Área (Ha) 
Mata e mata ciliar    7.098 
Cerrado 306.356 
Cerradão     1.392 
Mata paludosa 520.141 
Capoeira 500 
Agricultura e pastagem 177.556 
Rios 6.696 
Lagos 2.097 
Área urbana - 
Total 1.021.836 

                               Maria lucia C. Gomide 
 
 
  

Pelo exposto acima, verificou-se que o padrão de cobertura de uso da terra 

referente aos limites das quatro Terras Indígenas Xavante analisadas é a existência de 

coberturas florestais ainda significativas, as quais sofrem intensas pressões causadas 

pelo avanço de pastagem e principalmente as monoculturas de soja. Por esse cenário de 

tensões verifica-se a necessidade de revisão da área das terras indígenas uma vez que 

apenas os limites homologados não são suficientes para garantir  a cultura do povo 

Xavante, assim como do Ró-cerrados Xavante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 12 - Uso da terra na T.I. Pimentel Barbosa e entorno-2000 
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Figura 14 –  
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Figura 15 –  
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Figura 16 – T.I.Areões- ano 2000  
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Figura 17 – T.I.Pimentel Barbosa-ano 2000  
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Base teórica  
 
Natureza, palavra carregada de história !

55
 

 

 
Embora não sendo o propósito desta pesquisa analisar o processo histórico do 

conceito de natureza no ocidente, faz–se necessário destacar fatos relevantes que 

determinaram as transformações na visão de mundo ocidental e as conseqüentes 

mudanças na idéia de natureza, para desta forma situar este conceito nas cosmologias 

indígenas.  

O contraste na relação homem - natureza entre as sociedades ocidentais e povos 

indígenas é infinitamente grande e muitas vezes mal interpretado pela sociedade 

abrangente.   

 Os inúmeros indícios56 de um desastre ambiental global advertem sobre a 

importância de rever as relações sociedade – natureza, e buscar novos caminhos.57 Neste 

sentido é importante considerar o que os povos indígenas têm a dizer sobre o seu meio 

ambiente, pois cada povo em seu contexto específico de espaço e tempo desenvolveu 

seu próprio conceito de natureza e projetou sobre seu modo de vida práticas sociais 

coerentes com suas visões de mundo.  

A separação homem-natureza afirmou-se no desenvolvimento da história do 

ocidente, tornado-se uma característica em oposição a outras visões de mundo não 

fundadas nesta dicotomia (Gonçalves,1989:28,29). De acordo com este pensamento a 

natureza pode ser controlada e/ou dominada e também é considerá-la como não-

natureza “(...) como se ela não estivesse em nós mesmos. É como se a natureza pudesse 

existir num plano apenas ideal” (Furlan, 2000:31, 32).  

Mas quais foram os caminhos das diferentes sociedades para que se 

constituíssem conceitos tão distantes da natureza? 

Para o antropólogo Levi-Strauss, estes diferentes caminhos devem-se ao 

rompimento com o pensamento mitológico quando a ciência se afirma, nos séculos 

XVII e XVIII, ao discutir as rupturas de demarcação entre ciência e não-ciência, a partir 

de Bacon, Descartes, Newton e outros, esse autor afirma que  

 

                                                 
55

  Lenoble – Historia da idéia de Natureza – 1969:192 
56 Como as mudanças climáticas globais, altos índices de poluição do ar, água e solo,  intensos  
desmatamentos das florestas tropicais e a conseqüente  perda de biodiversidade.  
57 Ricardo F. Ribeiro, 2005 
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 (...) tornou-se necessário à ciência levantar-se e afirmar –se contra as 
velhas gerações de pensamento místico e mítico, e pensou-se então 
que a ciência só podia existir se voltasse as costas ao mundo dos 
sentidos, o mundo que vemos, cheiramos, saboreamos e percebemos; 
o mundo sensorial é um mundo ilusório, ao passo que o mundo real 
seria um mundo de propriedades matemáticas que só podem ser 
descobertas pelo intelecto e que estão em contradição total com o 
testemunho dos sentidos. Este movimento foi provavelmente 
necessário, pois a experiência demonstra-nos que, graças a esta 
separação [...] o pensamento cientifico encontrou condições para se 
autoconstituir (Levi-Strauss, 1978: 17,18).  
 

 
Outro autor que polemiza a visão de natureza, o papel das interpretações 

simbólicas e subjetivas na ciência é Edgar Morin (2000); para ele os princípios do 

conhecimento desenvolvidos pela ciência até o final da primeira metade do século XX 

postulavam a  separação homem-natureza.  

 

A idéia era a de que, para o conhecimento do homem, deveríamos 
eliminar tudo o que fosse natural, como se nós, o nosso corpo e 
organismo fossem artificiais, ou seja, a separação total.  
A separação do sujeito e objeto, significando que nós temos o 
conhecimento objetivo porque eliminamos a subjetividade. Sem 
pensar que no conhecimento objetivo há, também, a projeção de 
estruturas mentais dos sujeitos humanos e, ainda, sob condições 
históricas, sociológicas, culturais precisas.   
A separação das coisas em relação ao seu ambiente, como se 
pudéssemos conhecê-las eliminando a ambiência (Morin, 2000:28-9).   

 
Ainda sobre o conceito de natureza carregada de sentidos e interpretações 

teóricas na geografia, Santos (1992) escreve que a questão posta pelos filósofos é a 

distinção entre uma natureza mágica e uma natureza racional, mas:  

 
No fundo o advento da Ciência natural (Capel 1985,:19) ou o triunfo 
da ciência das máquinas não suprimem, na visão da Natureza pelo 
Homem, a mistura entre crenças, mitigadas ou cegas, e esquemas 
lógicos de interpretação. A relação entre Teologia e Ciência, marcante 
na idade média, ganha novos contornos. “a magia, ‘o poder de 
fabulação’ como diz Bergson, é uma necessidade psicológica, tal 
como a razão ...” . os sistemas lógicos evoluem e mudam, os sistema 
de crenças religiosas são recriados paralelamente à evolução da 
materialidade e das relações humanas e é sob essas leis que a Natureza 
vai se transformando.  
A História do homem sobre a terra é a História de uma ruptura 
progressiva entre o homem e o entorno. Esse processo se acelera 
quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre como 
indivíduo e inicia a mecanização do planeta, armando-se de novos 
instrumentos para tentar dominá-lo. A natureza artificializada marca 
uma grande mudança na História humana da natureza. Agora, com 
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uma tecnociência, alcançamos o estagio supremo dessa evolução 
(Santos, 1992: 5,6).   
 

Outros autores consideram que nas sociedades onde são maiores e intensas as 

desigualdades sociais, mais profundas são as distinções entre a sociedade e a natureza, 

neste sentido encontra-se o inverso nas sociedades tradicionais que tendem a ser 

igualitárias, e onde a natureza também esta em “pé de igualdade com a humanidade” 

(Carvalho,1991:69; Descola,1999).  

 

A natureza no pensamento ocidental   

 
 creio que há certas coisas que perdemos e que devíamos fazer um 
esforço para as conquistar de novo, porque não estou seguro de que, 
no tipo de mundo em que vivemos e com o tipo de pensamento 
científico a que estamos sujeitos, possamos reconquistar tais coisas 
como se nunca as tivéssemos perdido; mas podemos tentar tornar-nos 
conscientes da sua existência e da sua importância. [...] tenho a 
sensação de que a ciência moderna, na sua evolução, não se afasta 
destas matérias perdidas, e que, pelo contrário, tenta cada vez mais 
reintegrá-las no campo da explicação científica (Levi- Strauss, 
1978:17).  

 

 

Lenoble (1969) afirma que ao refletirmos sobre o conceito de natureza percebe-

se o quanto é complexo e incerta sua definição. Incerteza que nos mostra o quanto a 

dominação da natureza não é considerada como permitida.  

A separação entre a ciência e pensamento mitológico, marca uma grande mudança 

no pensamento ocidental. Considera-se a filosofia, nascida na Grécia no século VI a.C., 

o início de uma nova forma de reflexão sobre o homem e seu mundo, um marco para o 

futuro pensamento do ocidente. Estabelece-se a dicotomia natureza-sociedade em nossa 

cultura. No entanto, deve-se lembrar que nos princípios da reflexão filosófica os pré - 

socráticos tinham uma outra concepção de natureza.  

Os fundadores da escola de Mileto (Tales, Anaximandro e Anaxímenes) foram o 

ponto de partida para esta nova teoria e explicação da natureza, onde os deuses58 gregos 

eram compreendidos como parte integrante da natureza. 

                                                 
58 “Os deuses gregos apresentam –se com uma evidência que os prende à ordem natural das coisas. Não 
existe o exclusivismo do Deus hebraico ou muçulmano, que só reconhece  o homem quando este se 
converte. Longe de se limitarem a uma igreja [...] os deuses gregos são reconhecidos em sua presença 
puramente natural na ordem do mundo.  [...] os deuses existem assim como existem as plantas , as pedras, 
o amor, os homens, o riso, o choro, a justiça.” (Bornheim, Gerd, 1985:11) 
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Neste sentido, o conceito Physis- natureza é uma totalidade ao compreender tudo 

o que existe, a physis não corresponde ao que nossa cultura entende por natureza . 

 

[...] a physis59 não pode ser traduzida sem mais pela palavra natureza. 
Hoje, tende a confundir-se sempre e mais com o objeto das ciências da 
natureza, como algo que pode ser dominado pelo homem, que pode 
ser posto ao seu serviço e canalizado em termos de técnica. Dessa 
forma, a natureza transforma-se em expressão da vontade de poder. 
Mas não é dentro dessa perspectiva que podemos aceder ao conceito 
pré-socrático de natureza (Bornheim, 1985:14) 

 

 

A sistematização da natureza ocorre com a obra de Aristóteles, o qual distingue 

duas considerações: uma delas trata como natureza “tudo aquilo que não for produto do 

homem (...) isto é, as coisas da natureza que independem da intervenção humana e tem 

autonomia de movimento; numa outra formulação, o termo natureza seria utilizado 

também para fazer referência ao ‘substrato’ ou à matéria-prima das coisas (Carvalho, 

1991: 90-92).  

Tal concepção permaneceu viva por vários séculos, até o surgimento de uma 

nova concepção de mundo e uma nova natureza dentro do mecanicismo. (idem) 

                                                 
59 Os aspectos fundamentais da physis são assim explicados: 
1. “a palavra physis indica que por si brota, se abre, emerge, o desabrochar que surge de si próprio e se 
manifesta neste desdobramento, pondo-se no manifesto. Trata –se pois, de um conceito que nada tem de 
estático, que se caracteriza por uma dinamicidade profunda, genética.” 
2. “em nossos dias, a natureza se contrapõe ao psíquico, ao anímico, ao espiritual, qualquer seja o sentido 
que  se empreste a estas palavras. Mas para os gregos, mesmo depois do período pré-socrático, o psíquico 
também pertence à physis. Esta importante dimensão da physis pode ser melhor compreendida a partir de 
sua gênese mitológica. [...] os deuses gregos não são entidades sobrenaturais, pois são compreendidos 
como parte integrante da natureza.” 
3. “a physis compreende a totalidade de tudo o que é. Ela pode ser apreendida em tudo o que acontece : na 
aurora, no crescimento das plantas, no nascimento dos animais e homens. E aqui convém chamar a 
atenção para um desvio em que facilmente incorre o homem contemporâneo. Posto que a nossa 
compreensão do conceito de natureza é muito mais estreito e pobre que a grega, o perigo consiste em 
julgar a physis como se os pré-socráticos a compreendessem a partir daquilo que nós hoje entendemos por 
natureza; neste sentido se comprometeria o primevo pensamento grego com uma espécie de naturalismo. 
Em verdade, a physis não designa precipuamente aquilo que nós, hoje, entendemos por natureza, 
estendendo-se secundariamente ao extranatural. Para os pré-socráticos o conceito é o mais amplo e radical 
que existe. [...] à physis pertencem o céu, a terra  a pedra e a planta, o animal e o homem, o acontecer 
humano como obra do homem e dos deuses, e sobretudo pertencem `a physis os próprios deuses. Devido 
a esta amplidão e radicalidade, a palavra physis designa outra coisa que o nosso conceito de natureza. 
Vale dizer que na base do conceito de physis não está a nossa experiência  da natureza, pois a physis 
possibilita ao homem uma experiência totalmente outra que a que nós temos frente à natureza. Assim a 
physis compreende a totalidade daquilo que é (...) Pensar o todo do real a partir da physis é pensar a partir 
daquilo que determina a realidade e a totalidade do ente. [...]” (Gerd Bornheim,1985:11-14)59        
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 A conseqüência desta maneira de viver e pensar leva a que o conceito de homem 

e natureza caminhem por ‘vias divergentes’, onde a natureza mecanizada é tão somente 

uma “possibilidade de exploração técnica em breve levada ao máximo pela industria 

nascente e logo invasora.(...) Os primeiros mecanicistas não viam nesta desvalorização 

da idéia de natureza uma perda, mas um ganho.(...) A desvalorização da natureza 

encontrava a sua contrapartida na exaltação do homem. Tal é o sentido profundo do 

dualismo cartesiano...” (Lenoble, 1969:279,285) 

Neste novo contexto o conhecimento perde o sentido religioso, passando a ter 

um sentido de controle da natureza, vista como uma máquina, a ser apropriada pelo 

homem (Carvalho,1991;113).  

Descartes vê a oposição homem–natureza considerando a natureza “máquina 

perfeita submetida a leis mecânicas exatas” (cf. Carvalho, op.cit.: 113),onde as 

oposições  “ espírito-matéria, sujeito-objeto, se tornará mais completa” (Gonçalves, 

1989:33) 

Em fins do século XVIII, a concepção de “natureza máquina” é apropriada pela  

revolução industrial. Com o desenvolvimento do capitalismo e com a revolução 

cientifica fixou-se a idéia de natureza apartada do homem, pressupondo que o homem 

está fora da natureza.  

Neste sentido também se salienta que a relação “índio-natureza” é vista pelo 

movimento ambientalista ou conservacionista sob duas óticas: por um lado vê os índios 

como “harmonia com a natureza” e por outro como “destruidores” da mesma. Estas 

visões mostram a dicotomia do pensamento ocidental diante da natureza. Compreender 

visões mágicas e racionais de natureza para interpretar as significações indígenas requer 

investigação no campo de teorias antropológicas.(Descola 1999; Ladeira,2000: 45)  

Essa visão de natureza que acompanha a História do mundo ocidental contrapõe-

se ao entendimento de natureza das culturas indígenas.  

 

Natureza, Palavra e Pensamento Indígena    

 

Para situar o conceito de natureza nas cosmologias indígenas, é importante a 

contribuição de teorias antropológicas. Segundo Thieme (1999:49) nos estudos 

antropológicos das cosmologias amazônicas, das categorias natureza e cultura, são 

observadas três fases : a primeira até os anos 1970, que tem como marco as “concepções 

levi-straussianas de uma oposição entre natureza e cultura”; a segunda a partir dos anos 
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1980 quando   uma nova categoria foi incorporada- a sobrenatureza; e a fase atual neo-

animista  discutido por Descola (1992) e perspectivista, por Viveiros de Castro 

(1996,2002) 60 , onde “as categorias de natureza e cultura são pensadas não mais em 

polaridades fixas oposicionais, mas fluidas, variáveis em função de quem olha [...], ou 

então dissolvidas, formando um eixo continuo” (Thieme,1999:49).  

Ao retomar a teoria animista, Descola (1999, 2006) analisa  o conceito de natureza 

entre os povos indígenas  da Amazônia. Afirmando que existe outra lógica, onde os 

atributos humanos são também dados à plantas e animais, ou seja, a natureza é um 

sujeito de uma relação social, onde os seres fazem parte de um grande continuum social, 

exibindo uma  

escala de seres em que as diferenças entre os homens, as plantas e os 
animais são de grau não de natureza. 61  (...) O animismo pode ser 
visto como um ‘sistema de categorização dos tipos de relação que os 
humanos mantém com os não-humanos. Os sistemas anímicos 
constituem, portanto, um simétrico inverso das classificações 
totêmicas[...] nos sistemas totêmicos, as plantas e os animais 
funcionam como operadores privilegiados do pensamento 
taxionômico; nos sistemas anímicos, plantas e animais aparecem 
como pessoas, são singularidades irredutíveis, e não classes. Nos 
sistemas totêmicos, em suma, os não–humanos, são tratados como 
signos, nos sistemas anímicos, são tratados como o termo de uma 
relação (Descola, 1999). 

 
O animismo e o totemismo são chamados de modos de identificação, ou seja, 

são maneiras de se ‘definir as fronteiras de si e de outrem’. Na cosmologia ocidental, o 

modo de identificação é o naturalismo, no qual se acredita que a natureza “deve sua 

existência a principio alheio ao acaso, e aos efeitos da vontade humana (Descola 

idem).”  

A visão anímica de natureza está presente na cosmologia Xavante. Para eles o 

cerrado e outros atributos da natureza representam a relação entre sujeitos. Pode-se 

estabelecer um paralelo de idéias como propõe Contantin Gbaane Dabiré, (1993:91-

105):  

                                                 
60 Philippe Descola em seu trabalho de 1992 “Societies of nature and the nature of society”, e Eduardo 
Viveiros de Castro com “Pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio” (1996,2002).   
 
61Nas cosmologias dos povos africanos também consideram a natureza como um continuum de seres 
entre os quais o homem,  “Quando os mitos eram ‘verdadeiros’ e ‘sérios’ e regiam a vida das sociedades, 
imperava uma determinada idéia de natureza. E todo o continente, dada uma mentalidade animista, a 
natureza era apreendida como um imenso conjunto de seres vivos, visíveis ou invisíveis , e todos dotados 
de personalidade semelhantes ao ser humano (Constantin Gbaane Dabiré, 1993:91-105).  
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Desde o mundo mineral até os poderes espirituais , passando pelas 
plantas , animais e seres humanos (deve se notar que esta classificação 
é ocidental), todos os habitantes viviam em simbiose ‘num universo 
em teia de aranha que vibra com tudo o que sobrevêm em qualquer 
dos seus pontos.’ (citado por um pensador zairense- Bimwenyi 
Kweshi). A posição dos humanos nesta cosmologia é de um elemento 
entre outros, de um membro da comunidade dos seres vivos. 

 
Outra da teoria antropológica que explica as cosmologias indígenas amazônicas 

foi elaborada por Eduardo Viveiros de Castro (1996, 2002), denominada 

“perspectivismo”. Viveiros de Castro (2002:347) explica que sua reflexão teve como 

principio as pesquisas etnográficas dos povos indígenas da Amazônia. Discute que os 

referenciais sobre como os humanos vêem os demais sujeitos do universo incluindo 

“deuses, espíritos, mortos, habitantes de outros níveis cósmicos, plantas, fenômenos 

metereológicos, acidentes geográficos, objetos e artefatos – é profundamente diferente 

do modo como esses seres vêem os humanos e se vêem a si mesmos. [...] vendo-nos 

como não – humanos, é a si mesmos que os animais e espíritos vêem como humanos 

(Viveiros de Castro,op.cit.)”. Ou seja “os animais são gente” e vivem como gente 

quando estão em suas aldeias (alimentação, hábitos e organização social  igual à 

sociedades humanas) - (Viveiros de Castro, 2002:350), é como se os animais tivessem 

um ‘envoltório’ e sob este uma “forma humana” que é visível àqueles que pertencem a 

mesma espécie, ou ainda de seres que vão além como os xamãs que podem se 

comunicar com eles.62  “Essa forma interna é o espírito do animal : uma 

intencionalidade ou subjetividade formalmente idêntica à consciência humana , 

materializável digamos assim, em um esquema corporal humano oculto sob a máscara 

animal (Viveiros de Castro,2002:350-1).”  

Em nossa cosmologia evolucionista o homem diferencia-se do animal, enquanto 

nas cosmologias ameríndias ocorre justamente o oposto, pois a: 

 

 

 condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade 
, mas a  humanidade. A grande divisão mítica mostra menos a cultura 
se distinguindo da natureza que a natureza se afastando da cultura: os 

                                                 
62 Como comentado por Carneiro da Cunha (1999:230) sobre o perspectivismo entre os Ashaninka (povo 
indígena do Acre), e a concepção de que os animais são gente: “os japós são chamados pelo genérico 
Txowa,(...) todos os  japós são humanos. Isso todo mundo percebe , já que eles vivem em sociedade e 
tecem seus ninhos:são em suma tecelões com os Ashaninka. Os xamãs que sob o efeito do ayahuaska, 
sabem ver de forma adequada, comprovam essa condição humana dos japós :vivem ao modo dos homens, 
cultivam mandioca, bebem kamarãpi ( ayahuaska), bebem cerveja de mandioca (caiçuma).”  
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mitos contam como os animais perderam os atributos herdados ou 
mantidos pelos humanos.(Levi-Strauss 1985, Brightman 1993). Os 
humanos são aqueles que continuaram iguais a si mesmos; os animais 
são ex-humanos, e não os humanos ex-animais (Viveiros de Castro, 
2002:355). 
Em suma, para os ameríndios ‘o referencial comum a todos os seres 
da natureza não é o homem enquanto espécie, mas a humanidade  
enquanto condição (Descola,1986:120). Esta distinção entre a espécie 
e a condição humana deve ser sublinhada. Ela tem uma conexão 
evidente com a idéia de roupas animais a esconder uma ‘essência’ 
humano-espiritual comum, e com o problema do sentido geral do 
perspectivismo (Viveiros de Castro, 2002 : 356).  

 
A visão perspectivista da cultura e natureza está presente na cosmologia 

Xavante. Estas concepções nos remetem aos mitos Xavante de criação dos animais; é 

desta forma que surgem por exemplo, os porcos-queixada, ex-humanos que se 

transformam, ou melhor ex-Xavante que se transformam em queixadas, e numa outra 

metamorfose é a partir da carne da queixada(que são Xavante transformados) que se 

recriam os Xavante atuais. Portanto, este animal em particular tem grande valor 

simbólico nesta cultura. Dizem os Xavante que a estrutura de sua sociedade foi 

“copiada” da estrutura dos queixadas.  

 
Somos netos de criadores de A’uwe, que fez repovoar a comunidade 
na aldeia, porque antes a chegada dos homens do zomori(caçada 
longa), as crianças, mulheres, jovens e adultos se transformaram em 
queixada (Uho). Essa nossa família que preparou a carne 
embrulhando, pendurando nas casas e os que fizeram sozinho 
acabaram perdendo a criação de família. Dessa carne de Aiwawe que 
o povo se repovoou nesta aldeia antiga (Tsamri,2006). 

 
Esse valor em relação à existência nos conduz a pensar como a extinção do 

porco-queixada pode afetar a cultura Xavante. Nos capítulos 03 e 04 ao tratar da 

fragmentação das terras indígenas e da formação de cerrados, será discutida essa relação 

de dependência.  

Enquanto para o pensamento ocidental o homem veio de animais (e já aí se 

caracteriza um afastamento da natureza), o pensamento indígena parte de outra idéia. 

No inicio eram todos homens. Quando narram os mitos dizem que “naquele tempo os 

animais nos entendiam”, quer dizer eles eram todos humanos, com capacidade de 

objetivação do mundo. A natureza “exterior” é diferente, neste sentido não existe uma 

única natureza, na verdade você têm um único espírito e todos a mesma capacidade de 

subjetivação, uma mentalidade para todos os seres vivos. Mas na verdade conforme 
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você está na pele de um ser, o seu mundo é diferente, então são muitas naturezas. (cf. 

Arruda,2007)63 

O animismo e o perspectivismo complementam-se, resultando no entendimento de 

“um modo de pensar que alia a visão do meio como contexto(s) de relações sociais 

(animismo), ao entendimento de que o meio que esses sujeitos vêem não é o mesmo 

(perspectivismo) - (Viveiros de Castro 1996:127 apud  Bindá, 2001:84).”   

  Na discussão dessas relações entre humanos-espíritos e roupas-animais destaca-

se a relação caça-caçador e a importância dos xamãs: 

 
...dada a humanidade reflexiva de cada espécie, a caça e o consumo de 
carne animal são empresas metafisicamente problemáticas jamais 
livres de conotações canibais. Tudo isso assenta em um pressuposto 
fundamental, o de que o fundo comum da humanidade e da 
animalidade não é, como para nós, a animalidade, mas a humanidade 
(Viveiros de Castro, 2002:392). 64  

 
 

(...) boa parte do trabalho do xamã consiste na transformação dos 
animais mortos em corpos puramente naturais, desespiritualizados e 
assim possíveis de serem consumidos sem riscos. Em contraste , o que 
define os espíritos  é, entre outras coisas , o fato de serem 
supremamente incomestíveis (Viveiros de Castro, op.cit.) [...]  

 
 

Os Xavante não comem a carne antes de ela ser “purificada”, pois “é muito 

forte”, e “pode fazer mal”, talvez em caso de dúvidas de que este animal seja um 

espírito, morto por engano. Os Kraho, em determinadas ocasiões, realizam o choro 

ritual depois de morto um animal. Estes são aspectos também encontrados entre os 

Bororo, nas palavras de Levi-Strauss: “ Por que esses cantos? Por causa da ‘irara’, 

explicaram –me. Tínhamos levado nossa caça e, antes de poder consumi-la, era preciso 

cumprir um ritual complicado de pacificação de seu espírito e de consagração da 

caça.[...].” (Levi-Strauss [1955],1996: 205)  

 
Os mitos ensinam que “tanto os espíritos (sobrenatureza) quanto os homens 

(cultura) e os animais (natureza), podem transformar-se em outra categoria ontológica, 

interagindo com seres de outro nível concomitante (Thieme, 1999:64).”  

Estas transformações que são contadas nos mitos também são passiveis de 

ocorrer nos tempos atuais. Assim as metamorfoses podem ocorrer a todos os seres, 

                                                 
63 Comentário do professor Dr. Rinaldo Arruda, no meu exame de qualificação realizado em abril de 
2007.  
64 Entrevista de Viveiros de Castro  feita por Flavio Moura “Os índios no plural” (2008). 
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humanos, animais e espíritos, podem transformar-se uns nos outros. “A influência 

taxionômica sobre o real é, sempre relativa e contextual, a troca permanente das 

aparências não permitindo atribuir identidades estáveis aos componentes vivos do meio 

ambiente” (Descola, 1999:248).   

Neste sentido temos para os Xavante esta “troca de aparências”, pois,  a caça pode 

se transformar em outro ser, ou ainda espíritos podem ter a aparência da caça:  

 
... à noite não dá para caçar, porque tem mais gente, outro ser além 
de nós que vive aqui.Por isso o caçador não caça à noite, porque se 
caça e acerta um animal pode ser esse animal que é um outro ser e se 
ele se transformou como caça e se a gente matar pode complicar 
muito, pode virar guerra para nós (Hiparidi Top Tiro, 2006).  

 
Estas transformações, ou seja, as metamorfoses entre os seres é explicada por 

Viveiros de Castro, como um processo que envolve o temor em  

 
(...) não se poder diferenciar o humano do animal, e sobretudo , o 
temor de se ver a alma humana que insiste sob o corpo animal que se 
come. (...) isto se traduz em uma das recorrências etnograficas mais 
importantes do perspectivismo: a humanidade passada dos animais se 
soma à sua atual espiritualidade oculta sob a forma visível para 
produzir um difundido complexo de restrições ou precauções 
alimentares, que ora declara incomestiveis  certos animais 
miticamente consubstanciais aos humanos, ora exige a 
dessubjetivação xamanistica do animal antes que se o consuma, 
neutralizando seu espírito , transubstanciando sua carne em vegetal, 
ou reduzindo- o semanticamente a outros animais menos próximos do 
humano- tudo isto sob pena de retaliação em forma de doença , 
concebida como contrapredação canibal levada a efeito pelo espírito 
da presa tornada predador, em uma inversão mortal de perspectivas 
que transforma o humano em animal (Viveiros de Castro, 2002 392)  

 
 
 

Vê-se que o controle dos recursos naturais -neste caso a caça- não está ligado a 

uma harmonia ecológica ao meio, nem a pura necessidade de alimento, mas sim como 

uma relação social, a “sintonia dos índios com a natureza”, não é natural, nem tampouco 

sobrenatural, mas é social, pois é “mediada por formas específicas de organização 

sociopolítica; a natureza é natureza para uma sociedade determinada, fora da qual se 

reduz a uma abstração vazia (Viveiros de Castro, 2007).”   

Como visto, as cosmologias indígenas possuem um aspecto fundamental que é o 

“fato de não fazerem distinções ontológicas absolutas entre os humanos, de um lado e 
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um grande numero de espécies animais e vegetais, de outro.” 65 Assim, todos os seres 

estão ligados e são governados por um mesmo regime de sociabilidade (Descola, 

1999:249).  

Neste sentido ao entender que “a forma visível dos animais nada mais é, do que 

um disfarce (Descola,op.cit.)”, assim também pode-se afirmar para os Xavante, que 

consideram que algumas aves tem o poder de transformação em outros seres, como o 

caso do jaó, e do jaburu e cabeça-seca, que são considerados não apenas uma ave, mas 

podem ser a própria metamorfose dos Tsare’wa66, (que são um povo como os Xavante, 

que vivem nas matas). Desta forma, os Xavante têm atitudes de respeito com estas aves, 

não podendo, por exemplo, imitar o seu canto, já que os Tsare’wa podem vir capturá-

los. De acordo com Carrara(1997), existem “dois tipos de Tsare’wa, iwe –benfazejo, e 

watsede – maléfico. Os primeiros ajudam os Xavante a lutarem contra watsede e 

somente o ancião do clã Po’redza’õno pode conversar com eles, quando o sol esta se 

pondo (Carrara 1997: 286):  

 

O jaburu ou Dza’u’e é significativo para o ritual Xavante de 
nominação de mulheres – datsiwa’õ, pois durante  esta cerimônia  
acontece a dança do jaburu, quando é utilizada pintura corporal e as 
próprias asas do jaburu são usadas pelos personagens rituais – Dzaue, 
que representam simbolicamente esta ave. Outra pintura corporal das 
mulheres [...] é a que simboliza a mancha peitoral do quero-quero, 
Tsinhotse’ére. Isto mostra a apropriação simbólica das aves como 
classificadoras sociais e, muito provavelmente, também como 
personificação de qualidades ou atributos específicos em um sistema 
de concepções cósmicas mais amplo, em que se articulam grupos 
sociais, espécies naturais, personagens, tramas míticos e valores 
morais (Carrara,1997:286).    

 
Partindo destas afirmações observa-se que para o povo indígena Xavante, as 

aves são vistas como seres que possuem famílias que não se misturam entre si, e 

                                                 
65 Neste trecho Levis-Strauss observa as relações entre natureza, sobrenatureza e a sociedade Bororo:   
“quanto aos animais, pertencem em parte ao mundo dos homens,em especial os peixes e os pássaros, 
enquanto certos animais terrestres dependem do universo físico. Assim os Bororo  consideram que sua 
forma humana é transitória entre um peixe (com cujo nome se denominam) e a arara (com cuja aparência 
concluirão seu ciclo de transmigrações). [...]Portanto, vê-se que para os Bororo o universo físico consiste 
numa hierarquia complexa de poderes individualizados. [...] os feiticeiros formam a articulação que liga 
os homens a esse universo ambíguo das almas maléficas a um só tempo pessoas e objetos (Levi-Strauss, 
1978:220-22)”.  
 
66 O povo Tsare’wa seria o “outro simétrico” dos Xavante, pois possui uma estrutura social semelhante a 
sua, com os mesmo clãs, linhagens . . Os Xavante se relacionam com os Tsare’wa ( De Paula, 2007:189).  
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também vivem com organização social onde existem cerimônias e rituais (cf. Carrara 

op.cit.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

As relações entre seres humanos e não–humanos, naturais ou sobrenaturais são 

encontradas nas concepções sobre os fenômenos metereológicos.  Entre os Xavante 

existem também maneiras de se controlar a chuva, raios, trovão, por meio de certas 

“orações”, que fazem parte dos “donos” de determinados fenômenos sobre os quais 

podem exercer controle simbólico e ritual :   

 
 O poder sobre a chuva sempre veio dos nossos antepassados, no 
tempo da chuva sempre tem uma pessoa que tem o poder maior, ou 
uma pessoa que sabe um tipo de suplica, que nós chamamos 
benzedor. Este é principalmente Poredza’ono (Wahutedewa) ou seja 
dono da seca.67 Só o Poredza’ono tem essa função, a pessoa é 
respeitada em todos os sentidos, ou seja, é tratada de modo especial, 

                                                 
67

 “Os tede’wa são ‘donos’ que conhecem determinados fenômenos da natureza, espécies animais e 
vegetais, e, ornamentos, sobre os quais exercem um controle simbólico e ritual (Carrara, 1997:123).”  
Outros tede’wa são (de acordo com Giaccardia & Heide - 1972) o dono do wamari – wamaritede’wa – ou 
o dono dos sonhos  
Esta função era hereditária (porém era necessário que o pai desejasse transferir ao filho este encargo) e 
pertencia ao clã poredzaõnõ, mas atualmente também outro clã pode exercê-la.  
Esta transmissão é feita quando o pai prepara um pedaço de uma madeira especial que tem a propriedade 
de fazer sonhar – wamari, e amarra esta no cesto-berço do filho recém-nascido; o wamari deve 
acompanha-lo por toda a vida.  
Aquele que é wamaritede’wa deve sonhar e prever o futuro, além disto, também deve pacificar eventuais 
conflitos da comunidade, e dirigir certos rituais. (Giaccaria & Heide, 1972:108-9)  
 
 

Figura 18 –  Aves  cabeça-seca no Rio das Mortes 

Fonte: Magalhães, 1944. 
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sempre respeitando a família dele também. E se acontecer um 
desentendimento dentro de sua família, fará uma oração.O benzedor 
tem uma suplica para a tempestade e o raio, a suplica é uma 
linguagem –wetó,wetó nhama abamono – e chama o temporal raio 
,ventania, mesmo que o céu esteja limpo se transforma com nuvem 
preta e começa a chuva. Não é tempo de chuva, quando acontece, e 
então as pessoas percebe que vai chover logo se esconde sabendo que 
vai acontecer alguma coisa grave. Na língua Xavnte – A’uwe Uptabi- 
wahu o mês da seca começa de maio em diante. Tsa’u’u ate agosto. 
Os antepassados chamam wahu quando os cântico do curió começa a 
cantar, em Xavante chama-se Tsinhonipapa; em português chama-se 
João corta pau, no verão os jovens xavante – tsadarohidi- o nome 
antigo, para saber se a seca esta próxima fazem uma experiência 
colocando fogo na macega (Top’tiro Xavante ,200668).  

 

 
O cosmos e os Xavante  
 

Assim como seres são interpretados na cosmologia indígena, outros 

componentes da natureza são analisados a partir das concepções de mundo, como a 

composição do céu e a estrutura da terra. 

 
O céu höywa, é composto de uma matéria como a água, que ninguém 
jamais será capaz de quebrar. Ele contam a propósito, a História de 
um civilizado, chamado tsiroma (que significa terra, isto é autóctone) 
que queria cortar o céu, mas não o conseguiu porque ele cortava e 
logo após, sempre, o céu voltava ao seu lugar. O céu está solidamente 
alicerçado sobre a terra e tem a forma de um arco que vai de leste ate 
oeste.  
A terra, tiá, é composta de duas estratificações chatas sobrepostas uma 
ás outras com pouca distancia entre elas. Os Xavante contam que 
descobriram a existência da estratificação inferior porque um dia um 
deles durante uma caçada, para capturar um tatu [...] na perseguição 
do animal, o Xavante se perdeu e num dado momento, percebeu que 
filtrava luz por um buraco que ele havia escavado no túnel, então 
cavou mais um pouco e diante de seus olhos, apareceu uma terra 
habitada e cheia de plantas, especialmente buriti. Então começando a 
ter medo, o homem voltou à superfície e pensando como era estreita e 
frágil a crosta terrestre que o sustentava, desmaiou. Quando acordou 
voltou para casa e contou para os outros a sua aventura, tudo aquilo 
que tinha visto. Então todos pensaram que o sol devia iluminar 
também a terra de baixo. Eis porque o sol se põe volta a aparecer do 
leste, isto é debaixo da terra (Giaccaria & Heide,1972:94).   

 
 

Onde nasce o sol, ou o começo do céu, é um espaço mítico importante dentro da 

cosmologia Xavante, tanto no início como no final da vida das pessoas, pois é nesta 

direção que a placenta é enterrada e é para esse local que os mortos se vão. É também  
                                                 
68 Depoimento coletado pela pesquisadora  na T.I.Sangradouro, 2006.  
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para o lado do sol nascente que a aldeia esta voltada, com a abertura do semi-círculo 

recebendo assim os primeiros raios de sol.  

 
O Xavante faz sua reverência onde nasce sol, presta o culto especial e 
depois da morte voltamos onde nasce o sol. Quando o casal quer ter 
um filho, o menino ou a menina sempre se expõem nesta direção e se 
concentra de modo especial; sempre acreditando em nossa crença 
onde nasce o sol , com a nossa língua Höiwa narrada,seria o começo 
do céu” (Top Tiro,  tradução Bernardina Renhere,2006)69  

 
Há outras interpretações relacionado com o céu claro e sem nuvens, ou a 

presença de nuvens com manchas negras, referindo–se respectivamente à paz ou guerra. 

As manchas negras das nuvens remete à pintura corporal da guerra. 

  

Se o céu fica limpinho,sinal de paz entre as pessoas e a natureza. Os 
A’uwe ficam contente e planeja o ritual para próximo dia assim vive 
em paz. Já por outro observação quando aparece as nuvens 
manchada de preto sinal de guerra com outro povo ou entre si. 
Quando as nuvens fica manchada de preto o A’uwe chama-se da pro 
–preto. Os A’uwe se pintam de preto e vermelho para a guerra e por 
causa disso que o A’uwe vê nas nuvens manchadas de preto, 
sabedoria que vem mantendo dentro de sua cultura (Top Tiro, 
tradução Bernardina Renhere,2006).”  

 
As posições da lua, assim como sua influência sobre ritmos de natureza e das 

pessoas também são interpretados à luz da cosmologia indígena.  

 
Cada posição da lua tem seu significado. Quando a lua nova fica no 
rumo reto sinal que não vai ter a epidemia ou doença. 
Se a lua fica na posição curvada, os velhos interpretam que vai haver 
a  doença ou morte, de criança ou adulto.  
Na lua nova tempo fica muito chuvoso, no tempo da aguada e tempo 
de chuva é bom para plantio de roça e para as frutas da mata e 
cerrado(Top Tiro, tradução Bernardina Renhere,2006).”  
 

 
 
 

As atividades do calendário agrícola e rituais, momentos fundamentais da vida 

estão relacionadas a observações da constelação denominada  tsiruru. É de acordo com 

a posição do tsiruru é que são determinadas as horas da noite, o tempo de plantios e 

colheitas, assim como o calendário cerimonial. Tsiruru  (conhecidas como sete-estrelo, 

estrelas que pertencem à constelação das plêiades) ( Giaccaria 1972), cujo  significado é 

                                                 
69 Todo estes depoimentos foram coletados pela pesquisadora em 2006, na aldeia Abelhinha, 
T.I.Sangradouro.  
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Tsi – passarinho e ruru -barulho de vento; ou seja, “parece um bando de passarinho 

junto” e por isso chama-se tsiruru. O Tsiruru é o pássaro curió (Oryzoborus 

angolensis).  

A sazonalidade é apreendida através de cantos de aves e de insetos, e também do 

aparecimento das constelações.  

 

Os Xavante têm a  sua experiência do tempo pelo cântico dos 
pássaros e insetos. Também pelas estrelas, a estrelas que o Xavante 
chama de  tsiruru, barulho de chuva no céu ,aparece muita estrelinha, 
por isso xavante chama-se Tsiruru o começo da chuva.  
Tsihörirã (avo do Adão Top’tiro), sempre ensinava sobre os cantos 
dos pássaros e dos insetos , todos são significados do tempo da chuva 
(A’eta). 
No  tempo  da seca os nomes dos passarinhos : Ho’are, pote, 
tóbrataró, tsinhonipapa, e insetos da família do grilo, tsadarohidi”  
(Entrevista com Sr. Adão Top’tiro, tradução de Bernardina Renhere 
Xavante  - coletados por mim em 28/11/2006.) 

 

As orientações estelares são utilizadas como referência durante as caçadas. No 

caso de uma caçada de alguns dias ou de meses, as orientações são pela constelação 

denominada Tsiruru e pelas fases da lua.  

 
 agora no lógica do velho é diferente é pela posição da lua e estrela  
que calcula, o nome da constelação que eles falam é tsiruru, calcula o 
tempo, o dia, o tsiruru acompanha este cerco, nasce aparece no leste 
onde nasce o sol, vem aí cada semana vai deslocando a mudando a 
posição  então fica de olho,  o tsiruru  se vem aqui já estamos na 
estrada, tem que ficar do olho de ficar de posição de meio dia já 
estamos chegamos  lá,se for zomori três meses aí é posição  da lua  
(Ruriõ 2004).  

 
Outras estrelas conhecidas dos Xavante são 

  

Watsi waiwere, que tem esta denominação  pela sua posição, por ser  
estrela meio curvada, nome dado porque parece a dança watsiwawere, 
onde se dança meio curvado e a estrela que chama-se watsétápré – 
estrela vermelha (Vênus). Esta aparece ao por do sol, a tarde fica 
vermelha, quando chega o começo da seca Roho entardecer fica lindo, 
ao anoitecer fica estrelado. Watsiwaptó significa a estrela que fica 
junto uma perto da outra.” (Entrevista com Sr. Adão Top’tiro. 
tradução Renhere Xavante,2006)  
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NOME DA ESTRELA  SIGNIFICADO  

Da’watsa Três estrelas que pertencem a Órion  

Watsitsiwaptó  significa dois olhos juntos é uma 
constelação de duas estrelas. 
 

Watsiwãwe  estrela grande , Vésper vênus a noite 

Utöparané cruzeiro do sul , literalmente pé de anta 

Watsinébtó estrela que anda devagar  
 

Atébré a via láctea, orvalho da estrela 
 

 
 
 
 
 

Também como parte das interpretações cosmológicas alguns fenômenos estão 

relacionados a sinais funestos como os eclipses da lua e do sol,  além dos redemoinhos.  

 
(...) Os eclipses de sol :bödö madorö (o sol morreu) e os eclipses da 
lua aamo ma dörö (a lua morreu) se dão porque os astros se cobrem de 
fuligem preta. É o que expressa claramente o nome que dão ao 
fenômeno : naquela hora estão mortos. [...] 
São considerados sinais funestos bödödza’ru- anéis solares, 
aamodza’ru lunares-halos.  
Os redemoinhos, tsiubura, são provocados pelo wauburé um espírito e 
são provocadores de furúnculos. O vento – rowau é provocado pelos 
tsimihöpãri (espíritos)”. O arco –íris, chamado taymaypó, é um bafejo 
emitido pela jibóia(wahihoyrã) ao termino da chuva (Giaccaria & 
Heide, 1972:93-4).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 7 – Significado e Nome das Estrelas pelos Xavante 

 

Fonte: registradas por Giaccaria & Heide  (1972:93) 
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 O Antropocentrismo e as visões de “Natureza”  
 
 
 

Uma questão surge então nestas distintas visões de natureza: qual é o lugar 

destinado aos homens? Seriam todas as culturas antropocêntricas, ou apenas a cultura 

ocidental reserva um local central para o homem no universo? 

 Existe uma certa tendência atual em considerar que as sociedades ocidentais são 

“intrinsecamente nocivas ao ambiente” e que apenas estas são antropocêntricas,  

enquanto as outras sociedades viveriam em simbiose com a natureza. No entanto é “ 

difícil encontrar uma cultura onde a humanidade não ocupe, de uma maneira ou de 

outra, uma certa centralidade” (Bourg,1993:243).  

Mesmo entre os povos tradicionais, como exemplo o povo africano Dagara, a 

centralidade do homem pode ser  observada: 

  

o povo Dagara, com sua sabedoria tradicional guarda os ensinamentos 
na mitologia: o mito da criação do ser humano ensina que este foi 
‘tirado da terra’ durante um laborioso e subterrâneo trabalho de 
modelagem. A conclusão que a tradição reteve disso é que o ser 
humano é aparentado com o elemento terra. Não há duvidas sobre isso 
: o seu corpo não é mais  do que argila. Por esta consubstancialidade , 
os seres humanos devem um profundo respeito á terra. [...]Do mesmo 
modo , há atitudes e comportamentos que visam fazer com que a terra 
seja amada e respeitada. E poderíamos dizer o mesmo da água, essa 
substancia rara e preciosa [...] e quanto ao reino vegetal e animal, o 
respeito tradicional pela natureza é da mesma forma explicito. Todos 
os mitos Dagara que relatam a origem da civilização deploram o 
comportamento insólito e desastroso dos primeiros homens face à 
ordem estabelecida no mundo antes de sua chegada (Contantin 
Gbaane Dabiré, 1993:91;105).  
 
Este povo defende a consubstancialidade entre corpo humano e a terra 
(argila), ninguém lavra a terra sem pedir perdão. Esta tradição 
pressupõe uma catástrofe original, com aparecimento do homem no 
cosmos. [..] Da revolta inicial resultou um conflito generalizado que 
pos as diferentes espécies de seres vivos umas contra as outras. [...] 
desta catástrofe inicial extraem uma sabedoria : os homens são 
convidados a renunciar a sua originalidade e a sua vontade de 
dominação. Assim, encontramos de novo a situação de uma tradição 
não antropocêntrica que comporta a titulo de momento fundamental, a 
afirmação de uma centralidade do homem (Bourg 1993: 243; 250).   
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De acordo com Descola (1999) o antropocentrismo está presente na construção 

das representações do meio ambiente e a diferença entre a cultura ocidental e povos 

indígenas, diz respeito a terem construído dois modelos distintos:  

 

1. modelos nos quais as categorias e relações sociais servem para ordenar o 

cosmos (modelo de inclusão -  indígena) , ou  

2. modelos como o ocidental em que a natureza é definida negativamente como o 

segmento ordenado da realidade que se desenvolve independentemente da ação humana 

(modelo de exclusão - “ocidentais’).  

 
Considerando este ponto de vista, o antropocentrismo está presente por vias 

diferentes nas mais diferentes culturas.  

Essa relação de identidade-dominação da visão antropocêntrica significa o 

retorno ao sagrado? Será o sagrado o eterno retorno? Ou a ciência gerindo os 

ecossistemas coloca o homem na centralidade das interpretações?  

Alguns autores como Levi-Strauss, Acot, Bourg, Descola, Milton Santos, em 

suas reflexões sobre a crise do mundo ocidental, têm um ponto em  comum apontam 

para a mesma corrente do pensamento do ocidente que converge na busca de propostas 

voltando a atenção para as ‘sociedades tradicionais’. Na mesma direção questionam a 

visão de mundo centrada na separação sociedade-natureza.  

Para Acot (1990) as transformações ocorridas no pensamento ocidental têm um 

marco no renascimento quando o homem teve seu ‘universo desencantado’70, ao romper 

sua antiga aliança com a natureza é onde se encontram “as verdadeiras raízes da 

contradição “ecologista”.  

Assim, ainda é atual a mitificação da natureza que “ destruída no século XVI pelo 

pensamento humano e no século XX pelo poder degradante dos sistemas econômicos, 

coexiste com a idéia orgulhosa, otimista e manipuladora da capacidade dos homens de 

serem senhores e possuidores da natureza (Acot, 1990:132).” 

 

Tudo muda no raiar do século XIX. Os efeitos ideológicos da 
revolução francesa anunciam o fim das concepções universalizantes e 
eternizantes das sociedades humanas que as luzes já haviam 
devastado. Os progressos científicos que, desde o Renascimento, 
também haviam contribuído fortemente para abalar os edifícios 

                                                 
70 “o desaparecimento das divindades antropomorfas (...) desumanizam a natureza e isolando o homem, 
rompem uma aliança multimilenar.” (Acot, 1990:132)   
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metafísicos tomam, no começo do século XIX, um impulso favorecido 
pela necessidade que a industria nascente tinha de recolher seus frutos. 
Enfim a degradação, acelerada dos modos de vida e a explosão das 
mentalidades tradicionais, consecutivas ao êxodo rural das primeiras 
décadas, dão o que pensar a uma parte do proletariado nascente e a 
filósofos progressistas cada vez mais numerosos e cada vez mais 
políticos (Acot op.cit.:153).  

 

No século XX duas correntes de pensamento ecologista se formaram: de um 

lado a concepção mais ‘conservadora e sacralizante’ na qual a “ideologia dos ecólogos 

se caracterizará por um verdadeiro retorno ao sagrado”, nostálgicos de uma aliança 

mítica com a natureza e por outro “aqueles ligados ao pensamento cartesiano, ligados à 

gestão racional dos ecossistemas” continuando a tradição de dominação da natureza 

(Acot, op.cit.). Nesta ultima acepção, ‘progressista e materialista’, o homem crê que 

pode reverter o quadro de degradação da natureza, e as soluções  apontam para o “bem 

gerir o  uso dos recursos explorados, reciclar os resíduos, recuperar a energia perdida, 

evitar as poluições sempre controláveis, se pagarmos o preço devido...” (Acot, 

op.cit.:176)  

Na geografia essa dicotomia é tratada por diferentes autores. Santos (1992:5, 6) 

observa que é constante na historia humana a redescoberta da natureza,  

 
... desde o fim de sua História Natural e a criação da Natureza Social, 
ao desencantamento do Mundo, com a passagem de uma ordem vital a 
uma ordem racional. Mas agora, quando o natural cede lugar ao 
artefato e a racionalidade triunfante se revela através da natureza 
instrumentalizada, esta, portanto domesticada, nos é apresentada como 
sobrenatural. 
 

 
Para Bourg (1993:263) a relação homem-natureza, está na atualidade a “(...) a 

um passo de voltar, mutatis mutandis, a alguns dos aspectos das sociedades pré-

modernas e, mais ainda das sociedades primitivas, no que se refere ao sentimento de 

uma certa solidariedade entre a nossa sociedade e a biosfera (...) - (Bourg, op.cit.)” .  

Não significa retorno ou ruptura. É uma permanência valorizada pela sociedade 

moderna.  

Neste sentido, Descola afirma que embora, permaneça o pensamento dualista 

cartesiano, uma semente de mudanças no sentido da dissolução desse pensamento de 

conceber a relação homem-natureza é encontrado no movimento de proteção ao 

ambiente (Descola, 1999:122, 123).  
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No entanto, as concepções de natureza ocidental e dos povos indígenas são 

infinitamente distantes, adverte Descola que é ilusão do homem ocidental pensar que  

 
inspirar diretamente nas concepções da relação com os não-humanos 
ainda em vigor em certas partes da Amazônia para modificar nossa 
relação com a natureza. Porque nenhuma experiência histórica é 
transponível, [...] fazendo da natureza um objeto frágil –cujo controle 
não seria mais assegurado pelo capitalismo predador de outrora, e sim 
pelas técnicas racionais de gestão dos recursos, próprias do 
gerenciamento moderno- os movimentos de proteção da natureza não 
questionam de modo algum as fundações da cosmologia ocidental, 
mas antes contribuem para reforçar o dualismo ontológico típico da 
ideologia moderna (Descola, op.cit.).  

 
  

Neste movimento de “redescoberta da natureza” (Santos,1992), acredita-se que 

os povos indígenas desempenham um papel importante na conservação ambiental, e 

deve-se “escutar o que eles têm a nos dizer de seu meio natural e de respeitar suas 

opções de modo de vida no presente e no futuro” (Descola,1999:123) e não de excluí-

los das políticas e projetos de conservação de suas culturas. Estabelecer, portanto, novas 

posturas, diálogo constante com outras culturas, valorizando a permanência, a 

pluralidade de visões e não o enquadramento numa episteme em conflito como a que 

marca a visão de retorno ao sagrado.  

Enfim, a partir da “história de nossa invenção da natureza” a qual apresenta 

valores ambivalentes, levou a que os não–índios tenham concepções sobre os indígenas, 

que ainda atualmente figuram desde: “selvagens bestiais” até “ecologistas espontâneos”, 

passando, portanto, do “índio naturalizado ao índio naturalista” (Descola, 1985 apud 

Albert, 1995 :18). Sobre esta “dupla face” dada aos indígenas, Albert explica que:  

 

ao mesmo tempo domesticável e irredutível (...): boa Natureza 
civilizada versus Natureza selvagem, ou cenário inerte da produção 
versus essência reencontrada da totalidade. É para esse teatro de 
sombras que os índios da Amazônia são convocados, eternamente 
condenados a nele encenar o papel de "Homem natural" (Albert, 
1995:18).  
 

Território e territorialidade 
  

Os conceitos chave desta pesquisa são além do conceito de natureza - território e 

territorialidade- que serão discutidos71 neste ítem. Apesar desta pesquisa ter um ‘olhar 

                                                 
71 A presente discussão fundamenta-se nas contribuições teóricas dos geógrafos: Milton Santos, 

Rogerio Haesbaert, Antonio C.R.Moraes, W.Costa.  
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geográfico’ transita também pela antropologia. Há distintas visões de território na 

geografia e na antropologia, nesta última o território é definido pelas relações 

simbólicas dos processos de identidade cultural (Moraes, 2000).  

Território e territorialidade, embora conceitos fundamentais da geografia são 

enfocados por diferentes perspectivas em diversas áreas como: ciência  política, 

antropologia, economia, sociologia, psicologia, portanto,  este é um conceito 

polissêmico72. Neste sentido uma apreciação crítica em torno deste conceito é um passo 

fundamental para definir como essas categorias serão utilizadas na pesquisa.  

O conceito de território pode ser definido como: território como espaço 

identitário; território como domínio jurídico; território a partir do uso/apropriação, 

afirmar-se que (...) o território é o espaço revestido da dimensão política, afetiva ou 

ambas (Lobato Correa, 1994:251).  

Haesbaert e Limonad (1999, 2004) distinguem as seguintes concepções de 

território abordando a dimensão política, quando trata das relações espaço-poder ou 

jurídico – política focando as relações espaço-poder institucionalizadas, mas também 

propõe outras dimensões tais como a cultural ou simbólica, e a econômica.  

Estas dimensões devem ser inseridas em uma fundamentação filosófica e o 

pesquisador pode adotar uma destas como referencial. Ou seja, focar o binômio 

materialismo – idealismo, desdobrados em duas visões, uma parcial (enfatiza uma 

dimensão) e outra integradora (na qual envolve todas as dimensões); ou focar o binômio 

espaço – tempo, que também se subdividem em caráter absoluto ou relacional, no 

sentido de “incorporar ou não a dinâmica temporal (relativizadora), seja na distinção 

entre entidade físico-material (como coisa) e social- histórica (como relação)”; e quanto 

a “sua historicidade e geograficidade, no sentido de que se trata de uma condição geral 

de qualquer sociedade ou se está historicamente circunscrita a determinado período (s), 

ou grupo social(s), e/ou espaço geográfico(s).” (2004: 41) 

                                                                                                                                               
 
72 O conceito de território é “enfocado por outras ciências com perspectivas distintas, assim, as 
perspectivas da Ciência Política é a construção do território a partir das relações de poder; a Economia, 
“como uma das bases da produção”; a antropologia vai destacar uma perspectiva simbólica; a Sociologia 
a “sua intervenção nas relações sociais’, e a Psicologia “incorpora-o no debate sobre a construção da 
subjetividade ou da identidade pessoal”. Autores como Deleuze e Guattari (1991), constroem uma noção 
bastante ampla de território, que é um dos conceitos fundamentais de sua filosofia, indo da dimensão 
social ao psicológico e em variadas escalas (Haesbaert 2004:37, 38)  
.  
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Portanto, existe uma visão parcial e uma visão integradora de território, a primeira 

seria aquela onde se enfatiza uma das dimensões constituintes do território; já a visão 

integradora, é aquela onde se envolvem todas as citadas dimensões.  

  Posiciona-se neste trabalho pela visão integradora do território, que inclui as 

relações de dominação político e econômica e as apropriações simbólicas; esta opção 

deve-se ao fato de que, para esclarecer o significado e a construção de um território 

indígena, é necessário que se aborde as distintas perspectivas que o formam.  

 
  Em Geografia, embora tendo uma grande diversidade de perspectivas o conceito 

de território é o principal enfoque da geopolítica, cujo “vinculo mais tradicional na 

definição de território é aquele que faz a associação entre território e os fundamentos 

materiais do Estado, é um espaço qualificado pelo domínio de um grupo humano, sendo 

definido pelo controle político de um dado âmbito espacial (Moraes apud Haesbaert, 

2004)”. Outros como Raffestin e Sack também dão ênfase à dimensão política e às 

relações do poder na conceituação de território (op.cit.).  

A Geografia, embora tendendo a enfatizar a dimensão material do território 

(mesmo a geografia cultural opta por conceitos como lugar e paisagem, para analisar 

fenômenos ligados a dimensão cultural do espaço), também possui autores que focam a 

perspectiva ideal-simbólica do território, como os geógrafos Bonnemaison e Cambrezy 

(1996) (citados por Haesbaert, 2004), para estes a “abordagem utilitarista de território 

não dá conta dos principais conflitos do mundo contemporâneo:   

 
o poder do laço territorial revela que o espaço está investido de 
valores não apenas materiais, mas também éticos, espirituais, 
simbólicos e afetivos. É assim que o território cultural precede o 
território político e com ainda mais razão precede o espaço econômico 
(Bonnemaison & Cambrezy, 1996:10, apud Haesbaert,2004:71). 

 

Para os povos tradicionais, o território se define enquanto espaço identitário do 
grupo ou como pertencimento ao mesmo, através de uma apropriação simbólica:  
 

pertencemos a um território, não o possuímos, guardamo-lo, 
habitamo-lo, impregnamos –no dele. Alem disto os viventes não são 
os únicos a ocupar o território, a presença dos mortos marca-o mais do 
que nunca com o signo do sagrado. Enfim o território não diz respeito 
apenas à função ou ao ter, mas ao ser. Esquecer este principio 
espiritual e não material é se sujeitar a não compreender a violência 
trágica de muitas lutas e conflitos que afetam o mundo de hoje: perder 
seu território é desaparecer. (Bonnemaison & Cambrezy, 1996:14 
apud Haesbaert: 73). 
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O território possui indissociavelmente as dimensões simbólica e econômico- 

política, dando forma a uma perspectiva integradora.  

Para Milton Santos(1994,2001), o conceito de território somente pode ser uma 

categoria analítica se considerado como ‘território usado’, neste sentido explica que  “é 

o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social. 

Trata-se de uma forma impura, um híbrido, uma noção que, por isso mesmo, carece de 

constante revisão histórica (Santos, op.cit.).  

Desta forma deve-se ter em mente que o território define-se pela inter relação 

entre “a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto 

é o trabalho e a política. Desta maneira, defrontamo-nos com o território vivo, vivendo. 

Nele, devemos considerar os fixos, isto é, o que é imóvel, e os fluxos, isto é, o que é 

móvel. (...) - (Santos op.cit. 247-8)”.  

No ponto de vista de Haesbaert o conceito de território tem como fundamento 

sua historicidade e obrigatoriamente as “diferentes combinações, funcional e simbólica” 

(Haesbaert, 2005):   

Podemos então afirmar que o território, imerso em relações de dominação 
e/ou de apropriação sociedade-espaço, “desdobra-se ao longo de um 
continuum que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e 
‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica (Haesbaert, 
2004:95-96).73   
(...) entretanto, seja em que sentido for, uma leitura integrada do espaço 
social é hoje relativamente pouco comum, como se pode depreender das 
próprias abordagens ‘unidimensionais’ aqui comentadas. Fica evidente neste 
ponto a necessidade de uma visão de território a partir da concepção de 
espaço como um hibrido – híbrido entre sociedade e natureza, entre política , 
economia e cultura, e entre materialidade e ‘idealidade’, numa complexa 
interação tempo-espaço [com nos fazem pensar geógrafos como Gottman e 
Milton Santos] na indissociação entre movimento e [relativa] estabilidade – 
recebem estes nomes de fixos e fluxos , circulação [...] tendo como pano de 
fundo esta noção híbrida [...] de espaço geográfico, o território pode ser 
concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder 
mais material das relações econômicas – políticas ao poder mais simbólico 
das relações de ordem mais estritamente cultural (Haesbaert, op. cit. : 
79).  
 

                                                 
73 Segundo Lefebvre, dominação e apropriação deveriam caminhar juntas, ou melhor, esta última deveria 
prevalecer sobre a primeira, mas a dinâmica de acumulação capitalista fez com que a primeira 
sobrepujasse quase completamente a segunda,” [...] “Enquanto “continuum” dentro de um processo de 
dominação e/ou apropriação, o território e a territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de 
suas manifestações – que é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles incorporados através 
dos múltiplos agentes/ sujeitos envolvidos.”  
“De certa maneira podemos afirmar que o espaço trabalhado por Lefebvre é “um espaço feito território” 
através dos processos por ele denominados de apropriação (que começa pela apropriação da própria 
natureza) e dominação (mais característica da sociedade moderna,capitalista) - (Haesbaert, 2005)”.   
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Adota–se, neste trabalho o conceito de Território numa perspectiva integradora, 

a qual envolve uma visão de território concebido de forma a integrar as diferentes 

dimensões sociais, que permita explicar a complexidade dos territórios indígenas. 

(op.cit. 2004:74-5) Desta maneira, evidencia-se a necessidade de uma visão de território 

a partir da concepção de espaço como um hibrido, como elaborado por Milton Santos 

que concebe o conceito de território como uma “imbricação de múltiplas relações de 

poder (...) numa complexa interação tempo-espaço”, o território numa visão hibrida 

entre sociedade e natureza, política econômica e cultura, entre materialidade e 

idealidade (op.cit. 2004,79).   

 Dentro da discussão destes conceitos, relaciona-se também desterritorialidade, 

reterritorialidade, multiterritorialidade, estes analisados por Haesbaert (2004). Em sua 

critica ao conceito desterritorialização aprofunda o debate em torno da proposta de 

multiterritorialidade” (Haesbaert, 1997, 2001a, 2002a, 2004). Esta proposta é uma 

discussão em torno da “complexidade dos processos de (re) territorialização”.  

Assim como para o conceito de território também distingue múltiplas dimensões 

da desterritorialização, estas dimensões são “a econômica, a dimensão política, e a 

perspectiva simbólica ou cultural.” (op.cit.171) Haesbaert explica que alguns autores 

entendem a desterritorialização numa perspectiva cultural, e a noção de hibridização 

cultural seria uma evidencia deste processo.  No entanto “culturas hibridas sempre 

existiram pelo simples fato de que toda nova cultura brota da mescla entre distintas 

identidades e conjuntos de valores culturais previamente dominantes (op. cit. 231)”.  A 

América Latina é um bom exemplo do que se pode denominar de ‘territorialidades 

hibridas’, formadas “pela violência da colonização a partir da interpenetração de 

culturas indígenas (op. cit. 231)”.  

Mas deve ser observado que o hibridismo cultural na América Latina não 

pressupõe uma “desterritorialização – ao contrario, trata-se da melhor evidência de que 

a territorialização e desterritorialização não podem ser utilizadas a não ser de forma 

conjunta.” Neste sentido tanto os povos indígenas como os africanos se 

reterritorializaram, sendo uma característica histórico-geográfica da América Latina. 

(2004:232)  

 

 

No seu extremo, o discurso da desterritorialização nega a própria 
existência do espaço, visto ate mesmo como um empecilho ao 
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desenvolvimento humano, seja no sentido de distancia a ser 
transposta, seja no de ‘peso’ material ou de objetividade a ser 
suprimida. [...] há mesmo um pensamento que nega a realidade do 
espaço, que ‘faz do espaço a projeção do espírito sobre o extenso do 
mundo e assim um objeto abstrato ao qual não é reconhecida 
existência em si (Polere, 1999 apud Haesbaert 2004:364).  

 

Argumenta-se que a territorialização implica em relações de poder, e por isto é 

“é desigualmente distribuída entre seus sujeitos e/ou classes sociais”. Assim teremos 

sempre aqueles que controlam e os que são controlados,  

 
... territorializados que desterritorializam por uma reterritorialização 
sob seu comando e desterritorializados em busca de uma outra 
reterritorialização, de resistência e, portanto, distinta daquela imposta 
pelos seus desterritorializadores. Esta constatação muito mais do que 
um mero jogo de palavras, é extremamente importante, pois implica 
identificar e colocar em primeiro plano os sujeitos da des-re-
territorialização, ou seja, quem desterritorializa quem e com que 
objetivos (Haesbaert  op.cit.:259).   

 
 
Neste processo de quem controla o espaço de quem, o controlador seria o que 

territorializa, enquanto o controlado seria o que desterritorializa. Ao ser territorializado 

por outros, através de violência e contra a própria vontade, significa desterritorializar-se. 

“Assim reterritorialização implica um movimento de resistência – à desterritorialização 

imposta pelo movimento de territorialização comandado por outros (Haesbaert, 

op.cit.:262).”  

Esta analise sobre os processos de desterritorialização/ reterritorialização remete 

diretamente aos atuais “territórios” indígenas e “terras” indígenas e os seus processos de 

construção, assim como os decorrentes conflitos de significados, ou seja, “quem 

delimita ou controla o espaço de quem” ... e ainda pode-se lembrar neste sentido as 

sobreposições de diferentes usos da terra sobre as terras indígenas como as unidades de 

conservação, as mineradoras e garimpos entre outras. 

  

O território, como espaço dominado e/ou apropriado, manifesta hoje 
um sentido multi-escalar e multidimensional que só pode ser 
devidamente apreendido dentro de uma concepção de multiplicidade, 
de uma multiterritorialidade. E toda ação que se pretenda 
transformadora, hoje, necessita, obrigatoriamente, encarar esta 
questão: ou se trabalha com a multiplicidade de nossos territórios, ou 
não se alcançará nenhuma mudança efetivamente inovadora. Os 
movimentos anti-globalização e anti-neoliberalismo que o digam (...) 
Pensar multiterritorialmente é a única perspectiva para construir uma 
outra sociedade, ao mesmo tempo mais universalmente igualitária e 
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mais multiculturalmente reconhecedora das diferenças humanas 
(Haesbaert, op.cit.).  

 
O Estado brasileiro trata as terras indígenas não como territórios dos distintos 

povos, mas “reduzidos a sua base física” sem conteúdo político (Furlan, 2000), portanto 

na perspectiva de se reconhecer as diferenças culturais e direitos de cada povo indígena 

deve-se tratar em termos de uma “multiterritorialidade e multiculturalidade” (como foi 

discutida por Haesbaert, 2004). 

 
 
 
Território e Territorialidade : do simbólico ao vivido 
  
 

As terras/territórios indígenas atuais são o resultado de um processo histórico 

que “envolve confrontos e o uso da força, que implica em perdas culturais, e na 

repressão a instituições muitas vezes centrais daquelas sociedades.” A atual localização 

dos povos indígenas é decorrente das pressões de desterritorialização/reterritorialização 

promovida pelas frentes de expansão. Aos povos indígenas restou o refúgio em áreas 

que não ofereciam os recursos cobiçados pela sociedade abrangente (Seeger & 

Castro,1979: 103-106). 

As terras indígenas Xavante se caracterizam por esta realidade: a 

ocupação/expansão capitalista no centro-oeste brasileiro atingiu seu território e 

determinou sua ocupação em fragmentos que são as atuais terras indígenas. Por este 

motivo existem hoje nove terras Xavante que se encontram ilhadas e distanciadas umas 

das outras.  

Portanto, ao longo da história; ao mesmo tempo em que ocorre a expansão e 

construção do território nacional, destroem-se os territórios indígenas que se 

reconstroem em novas bases, “(...) na expansão do território e na consolidação da 

territorialidade, eles (os índios) sentiam os choques culturais que os violentavam, como 

no caso do uso da terra, a diferença entre a concepção de terra como mercadoria e da 

terra como valor de uso (Andrade, 1994: 215).”  

Diante desses fatos a análise das questões que envolvem o conflito terra e 

território pode ser feita a partir dos conceitos de território e terra indígena. Há um 

conflito entre as distintas compreensões de terra indígena pelo Estado nacional e 

conceito antropológico de territorialidade pensado pelos diversos povos indígenas 

(Gallois, 2004).  
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... A noção de ‘terra indígena’ diz respeito ao processo político- 
jurídico conduzido sob a égide do Estado, enquanto a de território 
remete a construção e a vivencia, culturalmente variável da relação 
entre uma sociedade especifica e sua base territorial. ”(...) 
Na transformação de um território em terra, passa-se das relações de 
apropriação (que prescindem de dimensão material) à nova concepção 
de posse ou propriedade (Gallois, 2004:38-9). 

 
 

Ao se criar uma terra indígena,entende-se que seu  delineamento deve-se a um 

confronto de forças e pressões políticas, e não apenas a uma vontade ou direito da 

comunidade afetada, esta “manifestação jamais terá um caráter estático e final”, pois 

transforma-se de acordo com os contextos histórico – políticos.(Oliveira Filho,1998:9): 

 

  (...) o processo de territorialização não se esgota em seus aspectos 
destrutivos e reducionistas, mas também deve ser descrito e 
interpretado por meio de procedimentos e estratégias de re-
semantização que configuram propriamente a dimensão das 
iniciativas indígenas.” (Oliveira Filho, op.cit. 9)  

 
Neste processo os povos indígenas têm a possibilidade de reelaborar esta 

territorialização, onde para alguns povos, pode resultar em mudança de sua auto-

imagem, contribuindo para a constituição da formação de uma identidade genérica, 

como por exemplo, para os Waiãpi. (Gallois, 2004:39,40), que depois da demarcação de 

sua terra, construíram um coletivo maior formado pelos vários grupos que compõem 

este povo.74 No entanto, cada povo indígena é um caso distinto e não é possível 

generalizar que ocorra uma transformação da identidade étnica ao se demarcarem suas 

terras.  

                                                 
74  Gallois (2004), explica que os Waiãpi , mudaram a sua auto-representação ao se adaptarem a uma nova 
realidade de relações com o mundo externo :  
1. uma auto-representação não centralizada,(...) onde a organização e ocupação territorial limitavam –se à 
apropriação de percursos historicamente rememorados com que marcavam grosso modo áreas de transito 
dos grupos locais; não existia um ‘território’ mas zonas suporte do ‘modo de ser fragmentado’, como se 
pode traduzir a expressão ekowa (lugar onde eu vivo meu  modo de ser) usado por um individuo para 
designar seu pertencimento a um grupo local; 
2. para uma auto-representação étnica, categoria nós Waiãpi, que nasceu do enfrentamento ao modo de 
ser alheio e que, gradativamente, veio a se expressar na reivindicação de uma base territorial exclusiva : 
‘nossa terra’. Termo este que só existe enquanto conceito global acoplado ao ‘nós Waiãpi’, pois não faria 
sentido nem ontem nem hoje, atribuir aos grupos locais uma base territorial. Só há terra para esse todo 
construído, a noção de um coletivo Waiãpi produzido ao longo de mais de duas décadas.”    
“quando assumiram realizar a demarcação os Waiãpi provaram que haviam alcançado uma etapa 
significativa ao longo processo de adaptações sociopolíticas internas à convivência com o exterior 
(Gallois, 2004:39-40).”  
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Em seu estudo sobre território Guarani75, Maria Inês Ladeira (2001) afirma que a 

idéia de que as terras indígenas correspondem ao território indígena, deve-se ao 

desconhecimento pela sociedade majoritária de sua territorialidade indígena e ainda 

levam a supor um confinamento no interior destas. Assim as terras indígenas são 

tratadas, “no âmbito das políticas públicas, como ‘ilhas’ isoladas, como fragmentos de 

um ‘antigo território’ desfigurado, asfixiado e retalhado pelos mesmos agentes e fatores 

que produziram estas categorias.”  

 
Mas, questiona-se: todos os povos indígenas têm uma concepção de território? 

  
 

Em muitos trabalhos acadêmicos, a produção antropológica evidencia 
um desconhecimento indígena do que seja território, atestando 
inclusive a inexistência dessa noção para determinados grupos. Nesses 
casos, a mobilidade espacial funciona como uma espécie de prova de 
que não há território (...). Analises como esta procuram descrever as 
concepções indígenas a partir de noções abertas de território e de 
limites, extremamente variáveis.” Teríamos então de analisar caso a 
caso, as respostas dos grupos indígenas a conversão de seus territórios 
em terras, uma vez que como sugere João Pacheco de Oliveira Filho 
“não é da natureza das sociedades indígenas estabeleceram limites 
territoriais precisos para o exercício de sua sociabilidade. Tal 
necessidade advém exclusivamente da situação colonial a que essas 
sociedades são submetidas (Gallois, 2004:39).  

 
Deixando estas “definições pela ausência” de território verifica-se que toda 

sociedade imprime no espaço uma lógica territorial: a territorialidade exercida de 

diversas formas pelos distintos povos em diferentes contextos (Gallois, op.cit.:39,40).   

Em Geografia tem-se aceito que “a dimensão espacial é um dos componentes 

indissociáveis da condição humana” (Haesbaert, 2004:20) e, portanto, falar em 

desterritorialização absoluta ou na inexistência de territórios seria um paradoxo. “A 

começar pelo simples fato de que o próprio conceito de sociedade implica, sua 

espacialização ou, num sentido mais restrito, sua territorialização. Sociedade e espaço 

social são dimensões gêmeas (op.cit. 2004:20).”  

Neste sentido, entende-se que toda sociedade possui uma concepção de território 

e se apropria deste a partir de seu uso e dos significados que a ele atribui. Ou seja, os 

                                                 
75  Ladeira, Maria inês - “Espaço geográfico Guarani-Mbya :significado,constituição e uso”. Tese 
Doutorado FFLCH-USP 2001 .“Com relação a sociedade Guarani, a redução do conceito de território aos 
limites das terras demarcadas, além de totalmente imprópria produz maiores conflitos e 
questionamentos.”(Ladeira  2001: 95) 
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grupos sociais estabelecem “determinados modos de relação com o seu espaço”, ou seja, 

“valorizam-no a seu modo” e é no interior deste processo que se pode “identificar 

relações culturais com o espaço em sentido estrito (Costa, 1988).”  

Assim, as sociedades indígenas, embora não tenham sempre uma noção de 

limites e fronteiras fixos, pois sempre tiveram grande mobilidade espacial, constroem 

seus territórios a partir de “um espaço-tempo que é diferente” da sociedade abrangente 

(Hiernaux Nicolas, 1994:85). Neste sentido é que a Territorialidade refere-se a uma 

materialidade construída não apenas pelos objetos, mas também pelo significado que os 

objetos têm e, muitas vezes dependendo da visão de natureza, temos territórios 

adimensionais. (Furlan, 2000)  

Os Xavante manifestam essa noção em seus depoimentos (coletados em terras 

diferentes, em momentos distintos) e enfatizam a sua relação simbólica e material com o 

espaço. De acordo com sua visão, o território não tem limites fixos, mas cada povo 

tinha seus próprios referenciais espaciais e neste sentido tinham uma conformação de 

suas terras. Em sua concepção destaca-se a amplidão de seu território e a mobilidade 

como características da “territorialidade Xavante”, como relatam: 

 

Bom, o que eu vou falar do ponto de vista Xavante o que nós 
entendemos sobre o território em si é na verdade para nós, significa o 
espaço grande, sem limite, onde os nossos antepassados, onde vários 
povos indígenas andavam, viviam, faziam as suas tradições, conforme 
a cultura de cada, então  isto para nós é território, sem influência como 
nós estamos tendo atualmente (Ruriõ 76, 2004).  

 
 

Atualmente o entendimento sobre o território simbólico e vivido tem outro 

sentido para aqueles que nasceram e cresceram nas terras indígenas limitadas, pois é 

enfatizado que a sua própria religião e a celebração de rituais sofreu um grande impacto 

pela perda territorial : 

  

(...) nós sofrermos a redução de várias terras indígenas, entendida 
como território. O nosso sistema de celebrar os rituais, o nosso jeito 
de organizar as coisas, o trabalho, a nossa religião sofreram um 
impacto muito grande devido esta redução. Então para nós já não tem 
a mesma definição como a gente entendia antigamente o território,  
sem espaço limitado, mas era um espaço aberto, onde o Xavante, 
nossos antepassados andavam em busca de forças espirituais que 
ficavam escondido na natureza, no meio da selva, os velhos dizem que 
a força espiritual  está na natureza, nas florestas, onde não existe a  

                                                 
76 Depoimento coletado pela pesquisadora  na T.I.Sangradouro,2004.  
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presença de outras culturas a não  ser o habitante  dela.[...] claro 
essas andanças neste espaço grande agora se tornou uma ilha, uma 
ilha ... E que guerreavam com outras etnias, então cada etnia não 
precisa de mapa para se localizar.” ( RURIÕ XAVANTE77, 2004) 
 
 Cada etnia sabia o seu limite através dos rios, através das cabeceiras 
onde podia tinha mais presença de animais,  que o Xavante estavam 
precisando e hoje como as terras indígenas estão tudo ilhados, e por 
outro lado nos também ignoramos este limite. Mediante estes limites, 
esta demarcação que está acontecendo, que já aconteceu,  em varias 
regiões do país, onde os povos indígenas se encontram mas nós  ... 
ignoramos deixamos esse papel  de lado e nós ultrapassamos o limite 
... relembrando a história dos nossos pais que ouviam através de 
nossos antepassados.(...) Então entendemos que o território é espaço 
grande, o Brasil era um território primitivo ... quando não  tinha 
presença de europeus colonizadores, antes que chegarem era 
território,  que guardava tudo e agora as reservas indígenas que antes 
eram enormes ficando como  ilhas, nós não consideramos como 
território,  é apenas uma ilha, então muita coisa que a gente usava, 
usufruía, esta nas fazendas, em outros lugares que precisa  de vários 
dias para chegar lá,  onde existe mais bicho, que nós necessitamos 
dela para  sobreviver e fazer: o casamento, e os rituais, e com isso 
estamos... ficando...vamos dizer assim pobre, pobre de que? De 
animais que está diminuindo, de matéria prima que tem pouco na 
terra indígena, por isso nós ultrapassamos os limites, porque nós 
achamos, pensamos que quem está na nossa vizinhança vai sentir 
sempre a nossa presença na área, quer dizer sempre respeitando a 
privacidade das fazendas, a gente  não vai matar a vaca que o gosto 
da carne é diferente de anta do veado... (Ruriõ, 2004). 

 

Portanto, de acordo com estes depoimentos, as terras indígenas não 

correspondem ao território indígena e não é considerada pelos Xavante seu território 

mas apenas uma fração. Estas afirmações refletem o critério adimensional dos Xavante 

que não é considerado pelo Estado nacional ao demarcar terras indígenas. O conflito 

entre “brancos” e Xavante dá-se porque estes praticam o que pensam e sentem sobre seu  

território, tentam manter o exercício da territorialidade, independentemente daquilo que 

é defendido legalmente pela sociedade abrangente.  

No próximo depoimento também é salientado a ocupação de um espaço que não 

tinha limites bem definidos; a noção de limites vem sendo incorporada pelas gerações 

mais novas, os mais velhos entretanto não assimilaram este conceito.   

Assim, toda a extensão de São Felix do Araguaia até Cuiabá, considerada pelos Xavante 

como parte de seu território foi perdida diante da invasão e expansão da sociedade 

majoritária, que se iniciou com as bandeiras e garimpeiros e posteriormente já no século 

XX  com criadores de gado, e com a marcha para o oeste.  

                                                 
77 Depoimento coletado pela pesquisadora na T.I.Sangradouro,2004.  
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...  é totalmente diferente o que é território para não índio. Para nós 
tem um sentido diferente, alem de um espaço onde a gente mora, que 
tem aldeia, que nós criamos e constituímos a nossa família, criamos 
os nossos filhos e criamos nossas famílias. Uma aldeia é uma família, 
e a partir daí, essa comunidade essa uma aldeia, elas tem que ocupar 
o espaço, antigamente eles não tinha espaço limitado e o espaço era 
amplo, não tinha limites eles andavam de Cuiabá ate São Felix. Mas o 
Xavante andou muito eles vieram do Maranhão e vem do Tocantins de 
Goiás para Mato Grosso, onde a gente mora ate hoje, porque a gente 
andava muito, então, nesse sentido o conceito do território para nós é 
nesse sentido mas hoje vivemos em reservas, vamos dizer assim, 
mudou para  terra indígena. Então, para o pessoal é bom falar isso 
para as pessoas não  indígenas, que quando os povos indígenas falam 
em território, eles tem dificuldade de entender que para nós território 
não tem limite, não tem espaço definido. É o tanto quanto você tem...e 
as vezes hoje nos tentamos colocar o que realmente é o território. ... 
mas não, ai resolveram  o nome da palavra reserva e quem mora na 
reserva é bicho, vamos dizer assim. Reserva ecológica, reserva não 
sei o que, depois mudaram para terra indígena, entendeu. Nesse 
sentido que  não querem que a gente entenda e fala do território, 
porque para nós o território é o Brasil todo e nesse sentido desse 
espaço que diminui, aí a maior dificuldade do nosso parente é 
entender isso e ainda não tiveram consciência. Hoje nós estamos no 
espaço reduzido. Quando o A’uwe atravessa o limite do território, 
ainda pensa que é território no conceito Xavante, para ele não existe 
o limite que a FUNAI, o governo que implantou, que introduziu? 
Quando o pessoal sai para caçar fora do limite, quando o pessoal sai 
para pegar as palhas, pegar os materiais e pegar embira e outras 
coisas. O que a gente está trabalhando aqui conscientizando os velhos 
e os jovens também, que a gente pense assim, mas a gente tem que se 
adaptar, porque hoje que estamos na realidade é o espaço limitado 
mesmo, né? (Cipasse ,78 2006).  

 

Portanto, a partir do contato entre os povos indígenas e a sociedade envolvente, 

há um conflito, pois existem ‘lógicas espaciais diferentes’ em confronto. Assim deve se 

ressaltar que o Estado, ao regulamentar uma terra indígena, deve reconhecer não só o 

direito à terra mas também ao território e resolver esse impasse, ( Gallois, 2004: 41) 

pois, o impacto advindo do contato com a sociedade nacional reflete-se na organização 

do espaço e na maneira como os próprios povos indígenas exercem suas 

territorialidades.  

      Para considerar o conceito de territorialidade como uma categoria de análise 

geográfica, procedemos à articulação entre teorias antropológicas, particularmente do 

perspectivismo e animismo que abordam o conceito de natureza entre os povos 

indígenas e conceitos geográficos de território e territorialidade (Haesbaert, 2004). 

Através do perspectivismo e animismo (Viveiros de Castro, 1996, 2002), fundamenta-se 

                                                 
78 Depoimento coletado pela pesquisadora e Associação Warã,  na T.I.Pimentel Barbosa  em 2006.  
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a construção do conceito de natureza para os povos indígenas como 'uma relação entre 

sujeitos, onde todos os seres formam um continuo, sendo que a condição de humanidade 

é comum a todos. Assim a partir desse conceito de natureza se estabelecem as relações e 

interações com o meio e que definem um gênero de vida. Este gênero de vida ou “jeito 

de ser/viver” (Binda 2001; Ladeira, 2001) projetado espacialmente através de grupos 

locais unidos politicamente por alianças é que formam a noção de território ligada à 

noção de mundo. Os diversos grupos locais (são cisões das facções) formam um 

território e exercem a territorialidade. 

Em Geografia, a territorialidade pode ser entendida como determinadas práticas 

expressas material e simbolicamente, em um dado território, por um determinado grupo 

social. (Lobato Correa,1994: 252)  

Andrade (1994:214), explica que “[...] a formação de um território dá às pessoas 

que nele habitam a consciência de sua participação, provocando o sentimento da 

territorialidade que, de forma subjetiva, cria uma consciência de confraternização entre 

as mesmas.”  

Haesbaert (2005), também comenta que não se deve reduzir a territorialidade 

apenas a uma “dimensão simbólico-cultural do território, especialmente no que tange 

aos processos de identificação territorial.”  

 
A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente 
política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois 
está “intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra , 
como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão 
significado ao lugar”.  (...) “A territorialidade, como um componente 
do poder, não é apenas um meio para criar e manter a ordem, mas é 
uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto geográfico 
através do qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de 
significado (Sack,1986:219 apud Haesbaert, 2005). 
 
 
 

 Gallois (2004:40) analisa as práticas territoriais e territorialidades indígenas, a 

partir de uma “perspectiva teórico- metodológica adequada ao entendimento de lógicas 

espaciais diferenciadas”, levando em conta que o relacionamento entre a uma sociedade 

indígena e seu território ‘não é natural ou de origem’ (Oliveira Filho,1989). É 
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importante dentro desta discussão a desnaturalização79 do conceito de territorialidade 

indígena.     

Assim também é observado por Gallois (2004 :41), ao analisar práticas 

territoriais e territorialidades indígenas, que estas não podem ser explicadas pela ciência 

ecológica, como apenas uma disputa por nichos de recursos.“Se disputas existem não 

serão equacionadas a partir de abordagens semelhantes à da Etologia. (...) Dizer que 

uma forma especifica de ocupação espacial traduz-se em território é falar de práticas 

sociais que regulam o uso do espaço, como sugere Raffestin (1993).” (op.cit.)  

Bindá,(2001) em estudo sobre os Zo’e, povo indígena da Amazônia, trata da 

‘desnaturalização’ da territorialidade deste povo e faz uma crítica às teorias 

adaptacionistas, no sentido em que vários autores tratam do tema da “apropriação do 

ambiente como resposta adaptativa (...) onde a ação e intenção política está ausente”. 

(op.cit.2001:20) Como exemplo da abordagem adaptacionista, cita Emilio Moran 

(1994), quando analisa a questão territorial :  

 
as formas de competição intra-específica, como a territorialidade 
,também afetam o tamanho e a distribuição da população. O tamanho 
territorial tende a variar de acordo com o habitat – por exemplo, onde 
os alimentos e a água são escassos, a extensão territorial tende a ser 
maior (Moran 1994:102 apud Binda, 2001:22).  

 
Assim, ao tratar da territorialidade indígena e “na tentativa de escapar de 

metáforas biológicas”, as idéias de habitat e de adaptação são os contrapontos que 

ajudam a esclarecer a questão (Binda, op.cit.:22). Outro elemento que está presente 

nestas discussões é o controle do excesso, que nas abordagens adaptacionistas “... é uma 

função do meio como fonte de recursos, sejam eles escassos ou abundantes. 

Cosmologias e representações comporiam a contrapartida cultural da resposta 

adaptativa, sob a forma de restrições (op.cit.).” 

Esses enfoques têm como idéias centrais a adaptação e regulação dos 

‘ecossistemas em equilíbrio/desequilíbrio’; sendo assim as “relações com o ambiente, 

com a natureza, com os ‘donos’ dos animais, etc., são estabelecidas visando quer 

garantir os recursos na escassez quer assegurar a continuidade da abundancia.” (op.cit 

2001:27) Estas noções podem levar a equívocos na concepção de terra indígena;  

                                                 
79 Destaco os trabalhos de Nadja H.Bindá,(2001) sobre os Zo’e, Dominique Gallois(2004) em sua analise 

sobre terras e territórios indígenas, e João Pacheco de Oliveira(1998) em indigenismo e territorialização importante 
fonte na qual apoiou-se para melhor discutir as relações do conceito de  territorialidade entre os Xavante.  
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Oliveira Filho(1998) afirma que  a adaptação, e conceitos como de habitat “naturalizam 

e simplificam essas relações.” (1998:9). Seguindo este último raciocínio, Binda (2001) 

aponta como caminho contestar os enfoques adaptacionistas e interpretar a 

territorialidade indígena em outra direção: considerando-se o próprio pensamento 

indígena como analisado por Viveiros de Castro (1996), na teoria do perspectivismo 

ameríndio. Nesta teoria não é a disposição de recursos naturais que dará um limite ao 

seu uso, mas sim as relações entre “‘diferentes espécies de sujeitos’ e os ciclos de 

reposição vigentes e/ou observados entre eles.” (op.cit.) 

 
 
... o perspectivismo ameríndio tem uma relação essencial com o 
xamanismo [...] e com a valorização simbólica da caça [...] sublinho 
que se trata de importância simbólica, não de dependência ecológica; 
horticultores aplicados como os Tukano ou os Juruna [...] não diferem 
muito dos caçadores do Canadá ou Alasca, no que diz respeito ao peso 
cosmológico conferido à predação cinegética, à subjetivação espiritual 
dos animais e a teoria de que o universo é povoado de 
intencionalidades extra-humanas dotadas de perspectivas próprias 
(Viveiros de Castro, 1996). 

 
 

Portanto, é a relação entre sujeitos e sua historicidade que define a 

territorialidade indígena, pois terra é território no sentido geográfico e a construção do 

território se fez a partir das práticas sociais.  

 

 

A Legislação Brasileira e as Terras Indígenas 
 
 

Os direitos indígenas sobre seu território foram discutidos pela legislação 

brasileira, desde o período colonial, embora nunca tenham de fato sido respeitados. 

Deve ser lembrado que o direito indigenista é uma imposição aos índios, para que 

estejam ajustados ao sistema jurídico brasileiro. (Dallari, 1984 apud Ladeira 2001:97)  

O primeiro texto legal é o Alvará de 1º de abril de 1680, no qual se estabelece o 

indigenato e afirma que os índios são “primários e naturais senhores de suas terras” e 

que nenhum outro título nem sequer a concessão de sesmarias, poderá valer nas terras 

indígenas (Carneiro da Cunha, 1995:134)80”. 

                                                 
80 “a confirmação das sesmarias e, conseqüentemente, sua transformação em propriedade plena veio 
somente em 1850, com a Lei de Terras – lei 601 de 18 de setembro – a lei de terras tratava de 
transferência das terras devolutas para o patrimônio privado, reconhecendo o direito de quem havia 
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   O fundamento dos direitos indígenas é o indigenato ou seja, é o reconhecimento 

do direito sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. As Constituição do 

Império e a Republicana de 1891, embora não dispondo nada de específico aos direitos 

indígenas, reconheceram que “o indigenato estava em vigor” (Afonso da Silva, 2008). 

É de grande importância o reconhecimento expresso do indigenato pela 

Constituição de 1934, em seu art.29: “será respeitada a posse de terras de silvícolas que 

nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto vedado aliená-

las.” (Afonso da Silva, 2008) Reafirmado pela  Constituição de 1946 (arts. 5º, XV, “r”, 

e 216), como comenta Afonso da Silva(2008) citando Themístocles Brandão 

Cavalcanti, 

A Constituição assegura aqui o uti possidetis [na verdade, o 
indigenato] das terras ocupadas pelos índios, com a condição de que a 
não transfiram. É o reconhecimento da posse imemorial dos donos da 
terra, dos sucessores daqueles que primeiro a povoaram e que, até 
hoje, ainda não se incorporaram aos hábitos e aos costumes da 
civilização colonizadora.  

De acordo com Manuela Carneiro da Cunha (citado por Afonso da Silva, 2008), 

deve ser ressaltado a importância do reconhecimento  

...  da posse imemorial dos índios, de seus títulos anteriores aos de 
quaisquer outros ocupantes, e não uma proteção transitória, apenas 
assegurada aos índios enquanto o exigisse seu estado de 
vulnerabilidade. Ou seja, pela facilidade com que podem ser lesados, 
os índios são protegidos pela tutela. Mas seus direitos à terra 
independem claramente dessa tutela, na medida em que são 
fundamentados na sua condição de seus primeiros donos. É o que fica 
claro nos comentários que Themístocles Cavalcanti, o futuro autor do 
Estatuto do índio (Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973), faz sobre 
o artigo da Constituição de 1946”    

A partir da Constituição de 1967  até o presente, as terras indígenas tornaram-se 

“bens da União” e de usufruto(do solo, rios e lagos) da população indígena. (op.cit., 

1999:66, 121). O subsolo, porém, pertence à União, criando inúmeros conflitos com a 

questão da mineração em terras indígenas.  

                                                                                                                                               
adquirido terras por sesmarias. Da mesma forma, embora sem atribuir o titulo de propriedade privada, a 
lei determinou que seriam reservadas terras para a colonização dos indígenas, assim como para outros 
usos públicos.Esta ‘reserva’ era, na verdade a reafirmação do indigenato, instituto da colônia, que nos 
vem desde 1680, com o alvará de 1º de abril ,  que garantia , quando das concessões  de terras, sempre 
“reservado o direito dos índios , primários e naturais senhores dela.”( Marés, 1999:125)  
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Uma característica da legislação indigenista desde o período colonial é a política 

integracionista81, a qual somente foi rompida com a Constituição de 1988. iniciando-se 

um novo período histórico entre o Estado brasileiro e os indígenas.(Marés,1999) Assim, 

nesta nova fase dos direitos indígenas é reconhecido o Direito de permanecerem para 

sempre como índios, respeitando sua organização social, língua, religião, usos e 

tradições.82 

Outro grande avanço da Constituição de 1988 é considerar o direito à terra como 

originário, ou seja “anterior à lei ou ato que assim o declare”(Marés,op.cit.) ; e 

definiu as terras indígenas como aquelas que são necessárias à reprodução física e 

cultural de um povo.  

No parágrafo primeiro do artigo 231 da Constituição Federal (1988), define-se 

terras indígenas como aquelas:  

 

 por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seu 
usos, costumes e tradições. 

 
Observa-se a importância desta conceituação de Terra Indígena que reconhece 

os usos e tradições dos povos, pois não existe sobrevivência física sem a cultural. “Ao 

demarcar uma terra indígena tem que se levar em conta o sentimento do povo que a 

habita e não apenas a idéia de patrimônio do direito moderno ( Marés,1999:149).”  

Outro aspecto essencial sobre os direitos indígenas ao território refere-se à 

expressão “terras que tradicionalmente ocupam”(artigo 231, da Constituição 1988); 
                                                 
81 Sobre a integração dos povos indígenas à sociedade envolvente tem-se a mesma idéia escrita de forma 
diversa de acordo com o momento histórico: “se tente a sua civilização para que gozem dos bens 
permanentes de uma sociedade pacifica e doce” (1808); “despertar-lhes o desejo do trato social”(1845); 
“até a sua incorporação à sociedade civilizada (1928); “integrá-los progressiva e harmoniosamente, à 
comunhão nacional (1973)” (Marés,106). Em relação à integração do indígena à “sociedade nacional” é 
importante destacar que esta concepção ainda faz parte do ideário brasileiro que, com um caráter 
evolucionista, acredita que um dia os índios deixarão de ser índios, pois os conflitos existem devido “ao 
tratamento jurídico diferenciado dado aos índios (...) e que uma vez extinto o problema, isto é, desde que 
os índios sejam integrados e/ou desapareçam,se apagará a marca viva de uma culpa não administrada e 
intolerada  (Ladeira, 2001:100).” 
 
82 Artigo 231 da Constituição Federal de 1988: 
“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.” 
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neste caso, tradicionalmente não é uma referencia temporal, pois está relacionado ao 

modo tradicional de uso e de ocupação indígena de suas terras e não tempo de ocupação 

(Ladeira,2001:103)  . Assim, consideram-se os movimentos pelo território, a criação das 

aldeias, a formação das roças, as caçadas e coletas como usos tradicionais que devem 

ser respeitados e que irão caracterizar as terras indígenas.  

 
As posições dos órgãos responsáveis pelos povos indígenas, como o Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI), e a FUNAI, em relação às Terras/ Territórios indígenas 

mostra as contradições da política indigenista brasileira, pois o mesmo Estado que 

protege por meio de suas leis também não garante que essa legislação seja cumprida.  

O SPI, originariamente SPILTN (Serviço de Proteção aos Índios e Localização 

de Trabalhadores Nacionais), tinha como objetivo, pacificar os índios, conquistando 

terras e ao mesmo tempo transformando os povos indígenas em trabalhadores nacionais.  

Nas palavras de autoria do Marechal Rondon, demonstram a finalidade da 

criação do SPI: 

 

 Desbravar esses sertões, torná-los produtivos, submetê-los a nossa 
atividade, aproximá-los de nós, ligar os extremos por eles 
interceptados, aproveitar a sua feracidade e as suas riquezas, estender 
até os mais recônditos confins dessa terra enorme a ação da 
civilizadora do homem... eis a elevada meta de uma política sadia e 
diligente, eis a obra de um estadista que tenha a compreensão nítida 
das necessidades primordiais do desenvolvimento material desta pátria 
bem merecedora de ser muito amada (Souza Lima ,1991:75). 
 

Para o SPI, a condição de “indígenas” vivendo em um “estágio de nomadismo”, 

chegaria ao fim com a sedentarização destes povos em pequenas reservas. Desta forma 

assume-se como “transitório o ser indígena” (Lima, 1989) e as reservas indígenas 

seriam espaços necessários apenas para a reprodução física desses povos, esquecendo, 

portanto, da cultura. (Menezes, 2000:96)  

Esta política de liberação de terras, com implantação de pequenas reservas, só 

começa a se transformar com a criação do Parque do Xingu. A proposta do Parque do 

Xingu iniciou se na década de 1950, mas o decreto de sua criação é de 1961 (op.cit.). A 

criação de uma reserva indígena de grande extensão aliada à conservação da natureza e 

da cultura indígena, contrapunha-se à política das reservas adotadas pelo SPI até então. 

Uma política de imposição de territorialidades aos povos indígenas, demarcando 
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pequenas porções de terra, para que se tornassem sedentários, liberando as terras que 

seriam ocupadas pela sociedade majoritária.  

Denunciado internacionalmente pela destruição das populações indígenas, o SPI 

é extinto e o governo militar (General Costa e Silva) cria então a Fundação Nacional do 

Índio - FUNAI Em 1973 promulgou o Estatuto do Índio (Lei nº 6001 de 19 -12- 73). 

(Albert 1991:39) elaborado com o objetivo de resgatar a imagem do país; assim é refeita 

a legislação indigenista nacional, devido às exigências dos novos planos de 

desenvolvimento da Amazônia (Lima, 1987 apud Albert, 1991).  

  Com o aumento dos conflitos envolvendo territórios indígenas ocorre também 

uma maior “mobilização dos índios e de seus aliados políticos para exigir o 

cumprimento das disposições protecionistas do Estatuto do Índio”, (Albert, op.cit.) o 

que levou a uma profunda intervenção militar  na questão indígena.  

As intervenções militares na FUNAI são recorrentes ao longo da história, Paulo 

Santilli (2000), observa que desde a década de 1970:  

 

a política indigenista foi traçada em virtude de planos governamentais 
orientados pela doutrina de segurança nacional, que supunha uma 
estratégia política de fronteiras, de política nacional fundiária, 
privilegiando: a concentração da propriedade agrária e o 
reassentamento de lavradores expulsos na Amazônia; políticas 
setoriais nas áreas de transporte, de comunicações, energética, de 
mineração, de exploração florestal e outras (Santilli,2000:10,11).  

 

Nos anos 1980, mantém-se a mesma lógica da década anterior : as questões 

indígenas continuam sob o controle dos militares. A regularização das terras indígenas 

passa a ser decisão do Ministério Especial de Assuntos Fundiários, Meaf; vindo depois 

a estar sob a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional –SG/CSN.  

A partir de 1990, transferiu-se a FUNAI para o âmbito do Ministério da Justiça e 

observou-se um pequeno avanço na ‘questão indígena’, com aumento do número de 

demarcações e de terras indígenas identificadas.  

Novas regras para o reconhecimento das terras indígenas foram definidas pelo 

Decreto nº 022 de 04/02/91. Esta mudança em relação à questão indígena ocorreu 

devido a realização da UNCED sediada no Rio de Janeiro, em 1992, que também trouxe 

como conseqüência a homologação de 112 terras indígenas e delimitação de 58 (Faria, 

1997:48,49)  
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Com o governo FHC, ocorrem novas mudanças na legislação indigenista. É 

considerado um retrocesso o Decreto nº 1.775/96 ao aprovar novos procedimentos para 

a demarcação das terras indígenas e instituir o direito ao ‘princípio do contraditório’83, 

ou seja “legaliza a investida contra as terras indígenas a fim de reduzir os limites das 

terras demarcadas e impedir a demarcação das delimitadas”, (Faria, op.cit.) abrindo 

portanto para o possível ressurgimento de conflitos solucionados e ainda outras 

demandas anteriormente inexistentes (Correa, 2000 : 80).  

Atualmente as demarcações das terras indígenas seguem um procedimento 

previsto no Estatuto do Índio, e no Decreto n.1755 de 1996.84  

Sobre o processo de demarcação deve ser ressaltado que este apenas é necessário 

para que se proteja fisicamente as terras indígenas; ou seja, mesmo sem a demarcação 

física, sua proteção deve ser jurídica, sendo assim a demarcação somente um ato de 

reconhecimento (Marés,1999:148). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Direito das partes que se considerem prejudicadas passarem a manifestar –se no processo, apresentando suas 
provas e contestações. (Correa,2000) 
84 O Decreto nº 1.755 de 199684, dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, 
resumidamente as etapas envolvidas no processo de demarcação das terras indígenas, são: primeiramente, estudos de 
identificação, de natureza etnohistórica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental, e o levantamento fundiário, 
necessários à delimitação da TI, onde se estabelecem os limites a serem demarcados. Após esta identificação, deve 
ser aprovado o relatório pelo Presidente da FUNAI, que, no prazo de 15 dias,  publica no DOU (Diário Oficial da 

União), até 90 dias após a publicação do relatório no DOU, todo interessado, inclusive estados e municípios, 
poderá manifestar-se. A partir daí, a FUNAI tem, então, 60 dias, após os 90 mencionados no parágrafo anterior, para 
elaborar pareceres sobre as razões de todos os interessados e encaminhar o procedimento ao Ministro da Justiça.O 
Ministro da Justiça terá 30 dias para declarar os limites e determinar a demarcação ou desaprovar a identificação.A 
próxima etapa é a demarcação física, promovida pela FUNAI, (o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária), em caráter prioritário, procederá ao reassentamento de eventuais ocupantes não-índios). Neste 
momento fixam se os marcos, o procedimento de demarcação deve, por fim, ser submetido ao Presidente da 
República para homologação por decreto. E por fim a terra demarcada e homologada será registrada, em até 30 dias 
após a homologação, no cartório de imóveis da comarca correspondente e no SPU (Serviço de Patrimônio da União).  
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTOS DA CULTURA 
XAVANTE 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“É assim que eu vou falar. Vou falar do tempo dos ancestrais. 

 Da tradição do povo A'uwê Uptabi, desde a origem do tempo. 

O povo A'uwê corta o cabelo deste jeito, tira a sombrancelha e o supercílio, usa dañorebzu'a 

(nome genérico para a gravata cerimonial feita com algodão), daporewa'u (nome genérico 

para brinco de madeira), faz suas cerimônias. 

O povo A'uwê de Etêñiritipa mantém a tradição. 

É assim que eu vou falar. Para que nossos filhos aprendam e mantenham a tradição para as 

futuras gerações. Para que ela nunca acabe (Sereburã,1999)”.  
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“A cultura do povo Xavante é rica, pois nós cuidamos para que ela não enfraqueça, 
pois se isso acontecer será o mesmo que perder o nosso direito de viver.”  
Wa’utomodzapari Tserebuwa ,  2006 

 
 
 

Neste capítulo serão comentados os aspectos culturais da sociedade 

Xavante.Como fontes, formam utilizados os depoimentos dos Xavante, as observações 

nas várias viagens a campo realizadas e na pesquisa bibliográfica, apoiada na literatura  

antropológica, dos que estudaram a sociedade Xavante e nas monografias escritas pelos 

próprios Xavante que participaram do 3º grau indígena85.   

   Na bibliografia86 sobre os Xavante, os autores como David Maybury 

Lewis(1967,1984), Aracy Lopes da Silva (1983,1986,1992), Ravagnani (1978), 

Giaccaria & Heide (1972) foram fundamentais para um entendimento da organização 

social e da história do contato do povo Xavante com os brancos, é importante registrar 

que para uma discussão mais profunda dessa temática estes estudiosos devem ser 

pesquisados.   

A compreensão de uma sociedade é um processo longo e contínuo, e “não um 

momento isolado e único que pode ser capturado por um artigo ou um livro”, (Maybury 

Lewis, 1984); neste sentido, este capítulo aborda aspectos da cultura Xavante, sem a 

pretensão de uma analise total, mas apresentar uma compreensão pessoal, salienta-se 

                                                 
85 O terceiro grau indígena realizado pela Unemat em Barra do Bugres-MT, contou com a participação 
de cerca 150 Xavantes e de vários professores indígenas de outras etnias do Brasil . As monografias 
utilizadas como fonte neste trabalho foram escritas por :  Maria  Mazzarello Wa’utomodzapari Tserebuwa 
da aldeia Buriti (T.I.Areões); Bernardina Renhere e Lucas Ruriõ ambos da aldeia Idzou’hu (aldeia 
Abelhinha T.I.Sangradouro). Cada um deles tratou de um tema, estes são respectivamente : “As regras 
sociais dos clãs Öwawê e Po’redza’õno”, que explica a relação entre os clãs que compõem a estrutura 
social Xavante;  a “Saúde do povo Xavante enfoque na nutrição”, sobre as regras e restrições alimentares 
e mudanças na alimentação; e uma discussão em torno das fases da vida suas responsabilidades, direitos e 
deveres discutido de forma comparativa com a situação atual, no trabalho “A vida do Sr. Adão Top’tiro”. 
A preocupação destes autores Xavante  é em relação às mudanças culturais que vêm ocorrendo na vida 
deste povo.  
 
86 Neste trabalho, além de revisar os citados estudos, também contribuíram em temas específicos os 
seguintes autores: Eduardo Carrara com o mestrado sobre etnobiologia, “Tewara um vôo sobre o cerrado 
Xavante” (1997), e “Relatório do Diagnóstico Antropológico da EIA-  Hidrovia Araguaia-Tocantins” 
(1997), Regina Muller (1992), sobre pintura corporal; Silvia Gulgelmin (1995,2001), e Vieira Filho 
(1981) aspectos de saúde indígena, Iara Ferraz, “Relatório de identificação T.I.Marãiwatsede-MT” 1992, 
Maria Stela C. França,  “Xavante, pioneiros e gaúchos :relatos heróicos de uma história de exclusão em 
Nova Xavantina”,dissertação de mestrado 2000; Frans Leeuwenberg,  “Diagnóstico de caça e manejo de 
fauna cinegética com os Índios Xavante de Aldeia Etenhiritipa” (Relatório),1993. 
Os relatórios do projeto “Capacitação das agricultoras e agricultores Xavante no uso e conservação da 
agrobiodiversidade no Cerrado  – MT”  da Associação Xavante Warã elaborados pela antropóloga 
Daniela Lima, e pelo agrônomo Lin Chaung Ming,  ambos de 2005.  
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que a organização social Xavante não é objeto da presente pesquisa, e já foram 

brilhantemente estudados pelos autores citados (Gomide, 2004).  

Os Xavante, juntamente com os Xerente (TO), constituem o grupo Akwen, 

também conhecidos como Jê Centrais. (Lopes da Silva, 1986). A organização social 

dual e os aspectos relacionados a esta visão de mundo são importantes para um 

entendimento destas sociedades. 

 Um aspecto importante salientado por Maybury-Lewis (1974) e Lopes da Silva 

(1980) diz respeito às diferenças que existem internamente e que os distinguem em 

Xavante orientais e ocidentais.   

 Através das observações em campo e de acordo com estes autores (Aracy Lopes 

da Silva e Maybury-Lewis), apreende-se que as bases fundamentais da sociedade 

Xavante são: a estrutura social caracterizada por sistema dual, onde o principio da 

oposição “wanimimhã (os do nosso lado) e tsiré’wa (os que estão separados de nós)”  

rege a vida e pensamento deste povo. 

  

há linhagens patrilineares nominadas, pertencentes a três clãs que são 
exogâmicos entre os Xavante orientais ; entre os xavante ocidentais os 
três clãs estão organizados em duas metades exogâmicas, não podendo 
haver alianças matrimoniais entre dois deles cujos membros se casam 
com indivíduos do terceiro clã. [...] Maybury Lewis mostra ainda, o 
sistema de classes e categorias de idade como peças fundamentais da 
sociedade Xavante (Lopes da Silva, 1986:63). 

 
 

As categorias de idade são as diversas faixas etárias que fazem parte do ciclo da 

vida que,  segundo os Xavante são diferentes para homens e mulheres.  Já as classes de 

idade é um sistema de “classificação comum a homens e mulheres embora ao nível das 

praticas sociais, as classes sejam mais atuantes e importantes aos homens” (Lopes da 

Silva, op.cit. 1986).   

Os nomes também constituem importante aspecto na vida Xavante, pois os 

nomes masculinos são as “marcas de fases determinadas de um individuo”, ou seja, os 

nomes fazem parte da construção da pessoa (op.cit. 1986).  

Neste trabalho, serão tratados com maior detalhe os princípios da organização 

social que dizem respeito aos clãs, às categorias de idade e às classes de idade, com 

enfoque nos aspectos atuais.  
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1.1. A nominação  
 

Os nomes Xavante são “sonhados” por membros da linhagem patrilinear. O 

processo de nominação faz parte do “complexo de trocas cerimoniais entre as metades, 

sendo que a literatura registra, inclusive, disputas entre indivíduos pertencentes às 

metades opostas pela posse de grandes nomes de prestígio” (Graham,2008).  

  Um homem pode ter até oito nomes durante a vida,  
 
 

O conjunto de nomes masculinos Xavante não só identifica um 
indivíduo determinado como se trata de um critério importante para 
distinguir o pertencimento às linhagens que compõem cada uma das 
duas metades exogâmicas Xavante. Muitas vezes, um homem Xavante 
se identifica a uma linhagem através do reconhecimento de sua 
filiação a um ancestral que tenha adquirido durante a vida bastante 
prestígio político (Graham, op.cit.). 

 
 

Para os Xavante os nomes se diferenciam em nomes de verdade - danitsi uptabi- 

e aqueles nomes de ‘nada’- danitsi tare- ou não verdadeiros os denominados- ba’õtore 

nitsi; esta distinção deve-se a que os nomes verdadeiros são aqueles usados pelos 

adultos homens e mulheres. (Lopes da Silva, 1986:118)  

Como citado os homens podem ter vários nomes durante a vida, mas as mulheres tem 

dois nomes, um de menina e o outro que recebem no ritual de nominação pi’õ-nhitsi. 

Lopes da Silva (1986) explica que não se pode falar o nome de menina de uma mulher 

adulta, pois  

 
  

 Esta atitude [...] parece demonstrar que também o nome é 
considerado parte integrante da pessoa. Se não se pronuncia o 
nome de um morto querido ou recente, não se o faz para não 
revive-lo através de um de seus elementos constitutivos. Da 
mesma forma, não se deve pronunciar o nome de menina de 
uma mulher adulta e íntima : seria reviver um momento já 
ultrapassado, seria confundir estados.” (Lopes da Silva:117,121)  
 

As mulheres adultas quando são nominadas passam a ter nomes que pertencem a 

classes determinadas , de acordo com o radical inicial do nome , que são : Re-periquito, 

‘Ró’ó- macaco, Pê – peixe, Tsinotse’e -quero-quero, Wautomo- espécie de árvore dos 

cerrados. É interessante também observar que os nomes estão relacionados com as 

classes de idade, “assim, as duas mulheres escolhidas pelo wapté, serão chamadas 
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‘Ro’ó, as dos ritei’wa, Re e Tsinotsé’e as dos ipredu, Pe as dos danhohui’wa, 

Wautomo.“( Lopes da Silva ,123) 

Esta mesma autora também indica que a pesquisa em relação aos significado dos 

radicais dos nomes femininos e das relações destes elementos naturais no pensamento 

Xavante ainda necessitam serem feitas. 

Nas áreas onde atuam os salesianos, esta cerimônia foi abandonada, pois 

envolvia contatos extraconjugais, sendo desaprovada pelos missionários. Atualmente 

tenta-se restabelecer este ritual em algumas aldeias. Na T.I.Pimentel Barbosa, até cerca 

da metade da década de 1980 ainda era realizado esse ritual (Graham, op.cit.).   

 A complexidade da nominação, não permitem que se faça aqui neste trabalho 

um aprofundamento maior, apenas comentados brevemente pela sua importância para 

pessoa Xavante.  

 

1.2. Os clãs 

  

Desde o nascimento da criança que ela é marcada com seu designo Po’redza’õno 
ou Öwawe. Porque já se sabe, quando o pai é Po’redza’õno ou Öwawe a criança é 
conhecida como do clã paterno.  (Wa’utomodzapari Tserebuwa ,  2006) 
 
 

Um dos fundamentos da estrutura social Xavante é a divisão em clãs, estes são 

Po’redza’õno e Öwawe,87 quanto ao sub-clã denominado  Topdató- que pertence ao clã 

Öwawe- existe uma controvérsia sobre este Topdató, entre os próprios Xavante,  pois 

alguns dizem que este desapareceu e outros que não desapareceu, entretanto o que 

pertence ao Topdató é a pintura facial, que somente é utilizada nos rituais,  

“principalmente no ritual Oió quando a parece a marca no rosto. É a marca ela foi 

incorporado com o tempo (Hiparidi,2008).”  

 
No ritual também nosso clã (no caso po’redza’õno) pede , porque 
acha bonito, então o outro clã empresta. No warã no ritual, todo 
mundo sabe que é emprestado não vai se apropriar disso, no ritual as 
pinturas.  Se pede emprestado tem um pagamento, alguma coisa q 
combinaram (Wa’utomodzapari Tserebuwa, 2006).”  

 
 

                                                 
87 “A palavra po’redzaonõ tem que vir antes do Öwawe. A regra Xavante é assim, o Öwawe nunca vai 
primeiro nos rituais quando é adolescente. Pahoriwa é po’redzaono.” (Hiparidi,2008)  
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Desta forma os Xavante consideram que existem dois clãs exogâmicos, ou seja, 

entre os quais ocorrem as trocas matrimoniais, assim um homem Po’redza’õno casa-se 

com mulher Öwawe, e vice-versa. Já a descendência é patrilinear, ou seja, os filhos 

pertencem ao clã do pai.  

A palavra Xavante para clã é -itsana’rada - onde i-prefixo possessivo +na’rada- 

raiz,tronco, significando que todos que pertencem a um mesmo clã tem a mesma origem 

(Maybury-Lewis,1984:222).88  

Cada um dos clãs possui um símbolo que o identifica os quais são usados nas pinturas 

corporais durante certos rituais. Nas fotos abaixo temos os grafismos de cada um dos 

clãs.  

A tradução de Po’redza’õno é girino e de Öwawe é rio grande , sendo também  a 

denominação para o rio das Mortes, afluente do Araguaia.   

 

Figura 19 – Meninos com pintura do símbolo de seu clã: Po’redza’õno e do Öwawe  
                   respectivamente, para participarem da luta Oi’ó, T.I.Sangradouro, 2006. 

 
No depoimento abaixo, Ruriõ da T.I.Sangradouro explica o surgimento e a 

importância dos clãs, assim como das simbologias. Segundo ele, Po’redza’õno 

simboliza o limite do ponto de vista humano, da pessoa, ou seja, as relações entre estes 

limites e Öwawê significa “rio grande”, como um limite físico de seu território:    

 
Historicizando um pouco sobre a origem desta classificação.segundo o 
mito do Xavante quando duas pessoas que desceram no solo por meio 
das nuvens, eles que criaram... fizeram a primeira organização do 
povo Xavante. A princípio os dois receberam os nomes, um do clã 

                                                 
88 Aqueles que compartilham a origem comum são chamados de waniwinhã que pode ser grosseiramente 
traduzido como ‘as pessoas do meu lado’ ou ‘pessoas como eu’ , e aquelas pessoas que não fazem parte 
do próprio clã é denominado por watsire’wa  “as pessoas que estao separadas de mim’. (Maybury –Lewis 
1984:222)  
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Po’redza’õno,  se chamava Butsewawe e outro clã oposta que é 
denominada Owawe ou seja, rio grande, se chamava Tsamriwawe. A 
partir daí é que começou é esse relação harmônica entre os dois clãs. 
Esse clã simboliza o equilíbrio entre os dois clãs, e o casamento pode 
ocorrer entre os dois, nunca com mesmo clã ou mesmo parente, não 
pode. E a tradição Xavante não permite que aconteça isso ne, teve 
casos, mas é recomendado não se repetir e que não venha a se tornar 
uma realidade que venha se tornar um mito, mas que seja assim uma 
coisa passageira, ne. Falando especificamente do clã rio grande, 
Owawe, é que é... nessa andança dos guerreiros dentro do povo 
Xavante, tinha encontrado um rio que eles nunca viram, então isso se 
tornou assim é um marcador de limites, até onde o Xavante podia 
chegar. E também era difícil de acesso para atravessar o rio, então 
quem caçava chegava até o rio das Mortes, e dali voltava. Não podia 
atravessar, se quisesse ali tem peixes, tem piranha, assim outros 
animais que dá medo para os caçadores , então isso se tornou assim 
um símbolo de divisão e na cultura, rio grande, para nós o clã 
Po’redza’õno, é o limite nosso, onde nós podemos chegar que é 
representado através da pessoa. Mas é assim culturalmente a gente 
sabe quem é o meu clã oposta, posso manter a relação mantendo 
aquele respeito. Tendo em vista o relacionamento mais transparente 
dentro do regimento estabelecido pelos dois primeiros Xavante que 
desceram através da nuvem. E por isso os Xavante era denominado os 
filhos das nuvens. Porque eles desceram através das nuvens. Então por 
isso que na tradição nossa a gente evita relações sexuais não pode ser 
feito entre parentes somente o clã oposta , assim também o casamento. 
Quando um dos dois que fazer ou tem alguma idéia de fazer algo 
diferente dentro da comunidade quem dá a palavra final ou entra em 
acordo sempre é o clã oposto. Sempre tem que ouvir o outro, ne, assim 
que sucede na organização do Xavante. Por isso é importante esta 
divisão  conforme os estudos , ...  o clã Owawe tem pinturas próprias 
também e símbolos próprios, que diz que é Owawe. Nunca o 
Poredzaono pode usar o símbolo do clã oposto a não ser que 
emprestada publicamente. Se uma família do clã Poredzaono e que 
gostou da usar o símbolo do clã Owawe pode pedir em público e terá o 
reconhecimento publico e o direito de usar as pinturas nos seus filhos 
e vice-versa. Se a gente analisasse hoje (durante o ritual oió) a gente 
encontraria crianças usando do clã oposta. Então é muito importante , 
a importância que prevalece e continue e somente dela que a 
continuidade genética Xavante vai continuar depende dessa relação, se 
não for essa organização aos poucos pode perder sua força, caso a 
geração nova perder ponto de vista ai pode virar como a sociedade 
nacional. Como Brasil ... mas infelizmente a escola está cada vez mais 
trabalhando em função disso para manter, para preservar também... 
mas ou mesmo  era isso que dá o sentido da organização Xavante 
(Ruriõ,2006)89. 

 

Em outra versão do mito de origem dos clãs, coletada por Maybury-Lewis conta-

se que os seus fundadores saíram da terra. Desde sua origem distinguem-se os diferentes 

                                                 
89 Depoimento coletado pela pesquisadora na  T.I. Sangradouro em outubro/novembro de 2006.  
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padrões de pintura e em seu acordo decidiram que os casamentos aconteceriam entre os 

filhos de um com os filhos de outro clã (Maybury-Lewis [1974] 1984:220-221).  

Quanto à transmissão de poder : 

 
Preferencialmente [do]clã para o mesmo clã po’redzaõ’no para  
po’redza’õno, de öwawe para öwawe. ... prioritariamente clã 
para o mesmo clã. Hoje se alterna com outro clã, mas 
tradicionalmente era o clã po’redzaõ’no quem faz a governança 
(Hiparidi, 2008).  

 
 

É dentro do clã que uma pessoa  

 

procura apoio em situações que podem implicar, ainda que 
apenas potencialmente em disputas.(...) É nesse sentido 
principalmente que companheiros de clã são ‘o meu 
pessoal’. Por outro lado qualquer Xavante espera 
hostilidade e oposição por parte daqueles que não 
pertencem ao seu próprio clã (Maybury–Lewis, 
op.cit.:223). 

 
 Existe uma certa ‘ordem’ na comunidade, na vida cotidiana e como também  

durante os rituais, onde a organização dos participantes se dá de acordo com o clã. 

Desta forma a vida toda é permeada pela ordem dada pelos clãs, como observa 

Wa’utomodzapari Tserebuwa, (2006): “Não há existência de vida embaralhada sem 

organização do movimento, a organização sempre existirá no cotidiano desse povo, mesmo na 

cerimônia é tudo em função de ordem.”   

 
As trocas referem-se também tanto a objetos como a alimentos, e à divisão da 

caça :  

 

 

Exemplificando as trocas: sou uma Po’redza’õno, um Öwawê tem ou 
ganha um presente de um não índio ou mesmo entre Xavante, se eu 
gostar do presente que ele ganhou eu vou pegar ele para mim. Ele não 
pode negar e é obrigado a aceitar essa é nossa ordem e tradição. [...] 
“Supõe que os Öwawê matou uma anta, ele chama com seu grito, os 
outros colegas caçadores, até chegar todos. Quem sabe carnear é que 
vai cortando os pedaços. Os Po’redza’õno ficam com a banda da 
cabeça e o Öwawê fica com a banda traseira. As divisões entre os clãs 
são iguais para todos nenhum deles pode ir sem um pedaço da carne 
da anta, os quartos são bem divididos entre todos (idem).”   
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A troca, ou melhor, o compartilhamento de bens e alimentos é um sinal da boa 

conduta, e o que se espera das pessoas como boa atitude. Aquele que não compartilha é 

‘sovina’ e ‘não é boa pessoa’, as qualidades que se prezam são a solidariedade, o 

compartilhar, “não existe barreira de individualismo em comunidade, divisões das 

casas, mas há limite imaginário dos quintais de residências, como aquilo que pode 

plantar: mandioca, milho, abóbora, banana e outros” (idem). 

Atualmente os Xavante mais velhos têm manifestado preocupação com as 

possíveis mudanças nos princípios da organização social, demonstram a sua 

preocupação em registrar aspectos importantes e cruciais para a continuidade da cultura 

tradicional do povo Xavante, como o princípio dos clãs, como é enfatizado nestas 

palavras:  

 

[...] Quero ressaltar a minha preocupação enquanto pesquisadora que ficou 
evidente também na fala dos anciãos. Hoje está acontecendo dos jovens namorar 
escondidos sendo eles do mesmo clã. Isso é proibido e não está de acordo com as 
leis do Xavante. [...] Vem acontecendo essa confusão no meio dos clãs” (idem). 

 
 

Este tipo de discussão vem ocorrendo nas comunidades, assim como é um tema 

debatido em suas escolas. 

 

1.2.1.Os clãs e a noção de espaço90  

 

Como visto, a tradução das denominações Po’redzaõnõ e Öwawe é, 

respectivamente, ‘girino’ e ‘rio grande’ ou ‘rio das Mortes’. Sobre o significado dos 

clãs, é interessante a explicação dada por Ruriõ (2006): o Öwawe é “como um limite, um 

espaço grande com um limite, é até onde o Po’redzaõno pode chegar”, em linguagem 

metafórica seria tanto em relação aos limites do que o outro pode fazer assim como no 

espaço físico, os limites até onde se pode chegar.  Em relação aos limites do outro, isto 

estaria relacionado ao fato de se necessitar dos dois clãs para haver equilíbrio na 

sociedade. Embora a preferência para se governar a comunidade seja do clã 

                                                 
90 Utiliza-se como fonte de inspiração o trabalho de Novaes (1998) que explica como são relacionados os princípios 
cosmológicos da sociedade Bororo  e os conceitos de espaço e de tempo :  “há dois princípios cosmológicos que 
norteiam a sociedade Bororo: Aroe e bope. Crocker (1985 apud Novaes 1998:238), mostrou que o aroe está associado 
à estrutura, forma e espaço, enquanto que o bope está associado à noção de processo, substancia e tempo. Ambos 
estão presentes na concepção a respeito do meio ambiente (Novaes, 1998:238).  
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Po’redza’õno91, deve-se ressaltar que na escolha de um chefe (cacique) a palavra final 

deve ser do conselho dos anciãos e da comunidade. Um cacique necessita ter muita 

responsabilidade e procurar alternativas para a comunidade, “assim, a comunidade 

Xavante também exerce o seu governo na aldeia, tendo poderes para colocar ou para 

retirar um cacique.”(cf. Wa’utomodzapari Tserebuwa, 2006 ).   

De acordo com Ruriõ (2006):  
 

Falando especificamente do clã rio grande, Owawe, é que é... 
nessa andança dos guerreiros dentro do povo Xavante, tinha 
encontrado um rio que eles nunca viram, então isso se tornou 
assim é um marcador de limites, ate onde o Xavante podia 
chegar. E também era difícil de acesso para atravessar o rio, 
então quem caçava chegava ate o rio das Mortes, e dali voltava. 
Não podia atravessar, se quisesse ali tem peixes, tem piranha, 
assim outros animais que dá medo para os caçadores, então 
isso se tornou assim um símbolo de divisão e na cultura, rio 
grande, para nós  do clã Po’redzaõno é o limite nosso, onde nós 
podemos chegar que é representado através da pessoa.Mas é 
assim culturalmente a gente sabe quem é o meu clã oposta, 
posso manter a relação mantendo aquele respeito. 

 
 
Öwawe tem como tradução literal água grande, que está associada ao mito 

Parinai’a, onde este herói criador, “criou a água em grande quantidade. Tão grande que 

cobriu a Terra e que permitiu que seus companheiros matassem a sede” (Lopes da Silva, 

1986:227) . Portanto, pode-se pensar, numa primeira hipótese que os limites da 

sociedade e do espaço estão associados ao Öwawe (rio das Mortes, maior rio de seu 

território)... “importante porque delimita o espaço onde os guerreiros Xavante podem 

andar...”    

Outros depoimentos dos Xavante complementam a explicação sobre os clãs : no 

espaço da aldeia, as casas estão dispostas no semi-círculo, de acordo com o 

pertencimento a o clã, as famílias Po’redzaõnõ ficam do lado direito, e os Öwawe no 

lado esquerdo.  Os clãs se complementam e durante as lutas entre si buscam o 

“aprimoramento, tanto dos Xavante enquanto povo, e como seres humanos. Assim um 

clã é essencial para a existência  do outro, pois o girino não vive fora d’água , e o rio 

não existiria sem sua fauna” (site Pimentel Barbosa, 2008).  

 

                                                 
91 De acordo com Sereburã, 2006 - O  clã de Owawe (rio grande) são  auxiliares, trabalhadores e o clã Po’redza’õno 
(girino) tem que estar no comando,  como cacique.  
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1.3. As categorias de idade  

   As categorias de idade também são princípios relevantes e respeitados pelos 

Xavante, e caracterizam-se por diversas faixas etárias ao longo do  desenvolvimento da 

pessoa, com diferenças de gênero. As categorias de idade definem a participação do 

individuo nos rituais de iniciação, onde passam de um status a outro.  

Cada uma das fases tem a sua importância e será comentada. O quadro a seguir 

resume as categorias de idade, masculinas e femininas de acordo com Lopes da Silva 

(1986).  

 
  

 

MASCULINA FEMININA 

Ihi – velho Ihi- velha 
Ipredu – homem maduro Ipredu- mulher madura 
Ipredupté/danhohui’wa –patrocinador da 
iniciação 

- 

‘Riteiwa – iniciado Piõ- mulher casada 
Adabá/tsoimbá – recém-casada s/filho 

Wapté- morador da casa dos solteiros - 
Airepudu – entre 9 e 12 anos Adzarudu- entre 9 e 12 anos 
Watebremi – ate 9 anos Ba’õnõ – até 9 anos 
Watebremi- entre 2 e 3 anos Ba’õtore – entre 2 e 3 anos 
Aiuté – nenê Aiuté – nenê 

 

 

 

 
A análise do Xavante Ruriõ, da T.I. Sangradouro,  sobre as categorias de idade 

será a base para uma interpretação desse aspecto da cultura Xavante.  

 

 

   

1.3.1. Gestação e pós-parto  

 

Existe uma série de restrições alimentares, regras de comportamento e usos de 

ervas medicinais e massagens, para uma boa gestação e parto e nascimento de crianças 

sadias. Algumas observações serão comentadas neste sentido, dentre eles a dieta 

Quadro 8 – Categorias de Idade 

Fonte: Lopes da Silva (1986:64) 
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alimentar tradicional e as mudanças atuais, e as restrições alimentares serão vistas no 

capitulo 3.  

Nas Terras Indígenas Sangradouro e São Marcos92 há hoje uma mudança em 

relação aos partos, pois um número crescente de mulheres buscam realizar os partos93 

normal ou cesariana nas cidades próximas. Isto tem gerado forte descontentamento e 

busca de diálogo entre as parteiras e mulheres xavante, como se observa a seguir, de 

acordo com duas parteiras:  

 

 Fazendo o parto normal em casa é mais seguro para a família e eu 
sou parteira, pego o bebê com muito cuidado, com muito carinho, 
com muita confiança nas mãos. E tudo isso dá certo. Faço oração 
onde o sol nasce , lá o pai danhimite e lá é onde o céu inicia. É nossa 
força espiritual (Batika parteira Xavante – Aldeia Abelhinha,T.I. 
Sangradouro). 

  
Fazer cesariana vai acabar com a nossa geração e não valoriza os 
nossos conhecimentos e nos desumaniza, isso quer dizer que a mulher 
não se prova corajosa, não é confiante, não vai ter experiência com o 
parto e apenas recebe a orientação do seu medico que enfraquece a 
força espiritual na parte feminina (parteira Xavante, 
T.I.Sangradouro). 

 
 

Em geral, os partos realizados na aldeia contam com a ajuda de três ou mais 

mulheres, entre elas as parteiras mais velhas e experientes. É utilizado a taboca (ou 

bambu) para cortar o cordão umbilical e folhas para amarrar; logo após o parto as 

mulheres usam um cinto de folhas de buriti para amarrar a barriga e evitar sangramento 

excessivo, e não deixar a barriga grande.  

 As mulheres grávidas continuam com sua rotina de atividades até muito próximo 

do momento do parto. Existem maneiras de se induzir o sexo do bebê, “através das 

posições sexuais, do uso do brinco pelos homens no momento da relação, pelos pedidos 

feitos aos espíritos (Dahimite), e ao uso de ervas dos Cerrados, quando acontece a 

relação sexual tem que praticar assim que amanhecer (cf. Lima, 2006).” Os sonhos 

também tem importância na determinação do sexo da criança.  

Considerando que existem diferenças para homens e mulheres, iniciamos com as 

fases masculinas:  

                                                 
92 Como comentado no capitulo 02 estas duas terras Xavante têm forte influencia de missão católica 
salesiana.  
93 Ver  anexo 8 gráficos 9 e 10, que demonstram a tendência de maior número de partos na cidade.  
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1.3.1.1. Do  Aiuté  – até  Watébremi  
 

 
Como visto na primeira fase da vida o bebê é denominado de aiuté, estende-se até 

os dois anos de idade, quando passa a ser chamado de watebremi.  

 
“quando nasci fui enrolado e esquentado com o couro do veado que 
meu pai Tsereptsé tinha caçado e que guardou para mim, pois o meu 
pai era considerado bom caçador, valente naquela época (Top Tiro, 
2006 apud Ruriõ, 2006)”.  

 

Quando a criança nasce não pode receber seu primeiro nome- apenas após 

alguns meses, quando já esta na fase que engatinha.  

No ritual denominado Oi’o, inicia-se a participação dos meninos na faixa etária 

de watebremi (por volta dos dois anos de idade), embora seja dada maior ênfase aos 

meninos um pouco maiores na fase airepudu. O Oi’ó é um ritual realizado com os 

meninos que se encontram até esta categoria de idade.   

Esta é uma luta entre os meninos membros dos dois clãs Po’redza’õnõ e Öwawe, 

neste ritual, os meninos se diferenciam pela pintura no rosto, que são os símbolos de 

seus clãs. Esta é uma luta importante na qual cada um dos meninos mostra a sua 

personalidade e seus limites, e por isto a comunidade irá identificar e definir os papéis 

sociais desses jovens (cf. site da T.I.Pimentel Barbosa, 2008).  

 
... existe uma cerimônia de luta entre clãs. Mas isso ocorre somente entre 
crianças quando estão lutando Oi’ó. Mas a raiva acontece somente no 
momento da luta, depois passa então ninguém fica com raiva um do outro.Por 
isso, quando ficam grandes se respeitam com mais dignidades entre colegas.”  

 

Outro aspecto importante para ser tratado sobre o povo do clã Po’redza´õno é 
quando há a luta entre os dois clãs, o Po’redza´õno fica na posição com a 
frente em direção ao norte, e o Öwawê fica na posição virada para o sul 
(Wa’utomodzapari Tserebuwa ,2006).”  

O Oi’o é a denominação de uma heliconia, planta da mata ciliar, da qual se utiliza 

a raiz como uma borduna, durante a luta realizada no ritual de mesmo nome. 
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Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 

Figura 20 – Mosaico de Fotografias do ritual Oi’ó 

Legenda 

Foto 1– Cacique Tobias com planta do Oi’o coletada na T.I. São Marcos (2005)  

 

Foto 2 –  preparação das bordunas do Oi’o , 2006  

 

Foto 3 – Cacique Tseresu, preparando bordunas do Oi’o , 2006  

 

Foto 4 – Cacique Tseresu, preparando as bordunas do Oi’ó, 2006 

 

Fotos :Lin Ming,2005, Tseredzaró, 2006  


