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“em 1958 juntou –se a esta comunidade o grupo vindo de Areões. Por esta 
mesma época os Xavante de Capitariquara se dividiram e alguns foram para 
são domingos. As lutas de Areões  com Capitariquara foram levadas 
adiante, portanto, entre Santa Terezinha e São Domingos. São Domingos 
atacou Santa Terezinha em 1960. No mesmo ano, mais tarde, os Xavante 
desta ultima aldeia massacraram um grupo de São Domingos que 
encontraram caçando. Ao chegarem noticias de que represálias estavam 
sendo planejadas, toda a comunidade – que nesta época tinha estremecidas 
as suas relações  com a missão – retirou-se para Xavantina,esperando que a 
proximidade dos não-índios lhes servisse de proteção. Esse grupo 
foi,depois, transferido para Areões . .. em 1961 os salesianos fecharam sua 
missão.” 
 
8. São Domingos – em 1953 um grupo Xavante liderados por Apowe, 
construíram sua aldeia junto ao posto do SPI em São Domingos. Estes 
foram os primeiros Xavante a ter relações amistosas com os brancos. Mas 
por essa época os Xavante passavam pouco tempo nas aldeias, pois estavam 
sempre em suas excursões de caça e coleta.  
Parte deste grupo se separa e no inicio da década de 1960 haviam mudado 
para Öto, haviam também por esta época aumentado a roça e adotado o 
cultivo da mandioca.  
Continuavam porem a realizar seus rituais (Maybury-Lewis, 1984:71-2).  
 
 
9. Oto – esta era na época  a única aldeia que não tinha  ligação nem com 
missão nem com o SPI. Devido aos conflitos com São Domingos muitos 
mudaram se para São Marcos .  
 

10. Marãiwatsede. Maybury-Lewis não conseguiu visitar esta aldeia devido as 
dificuldades para chegar até ela. [...]  
 

 
Observa ainda que possivelmente não seriam estas as únicas comunidades 

Xavante, pois dizem os Xavante que existiam mais aldeias “entre os rio das Mortes e o 

Xingu, mas não as conhecem com detalhes ... além disso a localização das aldeias varia 

muito devido à sua grande mobilidade (Maybury-Lewis, 1984:74).”  

 
 
2.4.1.1.História da ocupação pelos A'uwe Xavante  no rio das Mortes - 1950 a 70 
 

Como visto anteriormente, existem dois momentos de contato permanente com 

os brancos: o primeiro, quando o grupo da atual T.I. Pimentel Barbosa junto ao rio das 

Mortes, na aldeia Arobonipó , liderados por Apõwe, estabelece  contato pacífico com  

Francisco Meireles do SPI e o segundo, dez anos mais tarde, pelos grupos das aldeias de 

Parawadza’radzé, Öniudu, que buscam o contato e se fixam próximos às missões 

salesianas (Lopes da Silva,1992:371). 
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Outro grupo provavelmente vindo de Tsõrepré, liderados por Öribiwe vai ao 

encontro com os brancos, na região do rio das Mortes próxima à cidade de Xavantina. 

Assim em 1955 , por pressões da FBC, o SPI cria o posto indígena Capitariquara, ao 

mesmo tempo  que o missionário fundamentalista americano consegue que uma parte 

deste grupo passe a viver junto à missão no rio Areões.  

Os grupos de Capitariquara e da missão fundamentalista entram em conflito.Por 

este motivo esta missão é fechada e os Xavante passam a viver na Missão Salesiana 

Santa Therezinha.“Em 1958, metade da comunidade de Santa Therezinha e toda a de 

areões foram para Capitariquara. No mesmo ano, uma cisão levou parte de sua 

população de volta a Tsõrepré (Lopes da Silva, 1992:371).”  

Também nesta época, um grupo que saiu de Parawadza’radzé vai para a missão de São 

Marcos e aí funda uma aldeia. Em 1961 a Missão Santa Therezinha é fechada e no 

mesmo ano o SPI funda o posto Areões .  

Na área compreendida entre Xavantina e Areões, no ano de 1962, já existiam 

inúmeras fazendas e a grandes empresas paulistas eram proprietárias de grande 

extensões de terras ao longo do  rio das Mortes. Este período caracterizou-se pelo início 

da convivência com o mundo dos brancos, o começo da catequese pelas missões 

salesianas, e de varias epidemias. Mas foi principalmente o período no qual os Xavante 

buscam proteção dos órgãos governamentais e das instituições religiosas.  

Em relação à política interna e às cisões, embora continuem a acontecer, 

encontravam-se limitadas a determinadas áreas, e não mais nos amplos espaços de seu 

antigo território.  

A localização definitiva dos grupos Xavante, que constituíram as terras indígenas 

atuais, foram delimitadas até o final da década de 1960. O “território Xavante abrangia 

da serra do Roncador, ao norte, ao rio Garças, ao sul, em terras antes ocupadas pelos 

Bororo; o limite oeste aproximado era o rio Paranatinga em pleno território Bakairi; a 

leste limitava-o o vale do rio das Mortes (Lopes da Silva, op.cit.:372).”  

 
são as seguintes as grandes  áreas controladas pelos Xavante no final 
dos anos 60 (...): na porção nordeste do território, a área do rio das 
Mortes (também conhecida como São Domingos ou Pimentel Barbosa 
); a oeste , Simões Lopes (em terras Bakairi); e a região do Batovi; no 
centro a Lagoa junto aos rios Couto de Magalhães e Kuluene; ao sul 
junto às missões salesianas em Sangradouro e São Marcos (Lopes da 
Silva, op.cit.:373). 
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Assim, pode-se dizer que fragmentos do antigo território são controlados por 

cada subgrupo, que são as unidades políticas Xavante, os quais vão sendo 

continuamente ameaçados pela intensa ocupação de seus arredores por 

fazendeiros,posseiros, empresas de colonização que desenvolveram núcleos urbanos que 

mais tarde se tornaram as cidades do entorno das terras indígenas.  

Neste contexto o reconhecimento legal das terras Xavante e sua demarcação 

deparou com grande oposição dos fazendeiros que tinham títulos de propriedade 

expedidos pelo governo do estado do Mato Grosso através do Departamento de Terras e 

colonização estadual. O estado do Mato Grosso “... serviam-se da terra como valorosa 

arma de manutenção do poder e de conquista de apoio político” (Lopes, 1988:54 apud 

Lopes da Silva, 1992:372), por este motivo ocorreu uma expedição de títulos falsos de 

propriedade.  

Nos anos 1970 e 80, os Xavante reconquistam partes do território, como em 

Parabubure, Pimentel Barbosa, Areões, Sangradouro.  

Do final dos anos 1950 até final de 1960, as transformações foram intensas. Neste 

período os Xavante  passam a viver o confinamento territorial e o contato constante com 

o branco, “o panorama antes vasto, fecha-se”. Assim em seu “microuniverso” (Lopes da 

Silva, op.cit.:373) é caracterizado pela convivência cotidiana com os postos indígenas e 

as missões, determinado as relações inter-étnicas que passaram a vivenciar .  

Conclui-se que cada uma das terras Xavante tem uma história distinta em sua 

formação e são hoje territórios descontínuos.  

O contexto em que foram construídas e demarcadas são acentuadamente distintos, 

e, portanto, o contato e seus impactos foram sentidos de formas diferenciadas em cada 

uma destas terras indígenas.  

 
2.5. Território contínuo  
 
 

Antes de se comentar sobre o histórico das demarcações das diversas terras 

indígenas Xavante, destaca-se o primeiro ato oficial para a regularização das terras 

Xavante, o Decreto Estadual n. 903 de 28/03/1950. (figuras  35 e 36 e cópia do Decreto 

no Diário Oficial em anexo 7)  
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Figura 35 – Mapa do Decreto n.903 de 1950 e demais decretos de demarcação da T.I.Pimentel 
Barbosa até 1980. 
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Figura 36 -  
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Fruto da reivindicação do sertanista do SPI, Francisco Meirelles, que contatou 

“oficialmente” um grupo Xavante às margens do rio das Mortes em 1946 a  importância 

deste decreto deve-se a que compreende uma área contínua de terras, mas essa área não 

correspondia de fato ao território Xavante em sua totalidade. Os grupos locais Xavante, 

Nõrõtsu’rã e Marãiwatsede, ocupavam outras regiões além da área considerada, e os 

Xavante não se limitavam a viver nas terras da margem esquerda do rio das Mortes. 

Neste sentido Sbardallotto (1996) escreveu que este decreto foi uma farsa.                     

Apresenta-se a seguir registros, de diferentes autores, que documentaram o 

território Xavante antes de sua invasão e retalhamento. Posteriormente será discutido o 

próprio Decreto 1950 e o contexto das demarcações e regularizações fundiárias das 

terras indígenas Xavante.  

O padre salesiano Chovelon, em suas tentativas de contato com os Xavante na 

década de 1930, escreveu diversos relatórios, entre estes o datado de 1938, registrou a 

ocupação Xavante na margem direita do rio das Mortes, próximo ao morro São 

Domingos: 

 
demos uma grande volta de 5 léguas a pé ao redor do morro de São 
Domingos. Do outro lado do morro encontramos um acampamento 
dos Xavante era do ano anterior e abandonado. (...) 

 
(...) perto da prainha onde havíamos trocado presentes com os 
Xavante, encontramos um parí, ou antes uma caiçara, ou cerca tosca 
feita de paus quebrados e fincados ao chão afim de fechar o caminhos 
dos peixes para não voltarem ao rio e guarda-los na lagoa. Nesta lagoa 
havia vários giraus sobre as águas, de onde os índios vigiam e flecham 
os peixes na água. Nas margens encontramos boa quantidade de 
pedaços de cipó timbó de que usam para entontecer os peixes 
(Sbardallotto, 1996: 24).   

 
Pelos comentários de Chovelon, os Xavante ocupavam as duas margens do rio 

das Mortes, tendo sido encontrado por este missionário vários acampamentos Xavante 

assim como os vestígios de que pescavam no local. Esta é uma região rica em caça e 

també para a  pescaria e de coleta de tartarugas e de seus ovos. 

Francisco Meirelles132, em 1944, assim descreveu sobre a riqueza dessa área do 

rio das Mortes, que corresponde ao pantanal do rio das Mortes: 

                                                 
132 Em relatório de 1944, para a “Reorganização do Serviço para a Atração dos índios Chavantes” 

na região do rio das Mortes (estado do Mato Grosso).   
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situada à margem direita do rio das Mortes, estado de Mato Grosso 
existe uma área fertilíssima de terras virgens, riquíssima em aguadas, 
campos, pradarias, florestas, espigões e serras, limitadas ao norte pelo 
rio São Domingos e ao sul pelo Rio Pindaíba, numa extensão de frente 
que mede mais de cem quilômetros e com uma profundidade de uns 
trinta quilômetros. É, na região a área mais importante seja pela 
qualidade das terras, seja pela disposição natural topográfica (...) ali 
existem com abundancia, matas belíssimas e com grande copia de 
madeira de lei, campos riquíssimos para a criação de gado, pradarias, 
minas de água, córregos, lagoas riquíssimas em peixe (...) 
agrupamentos de coqueiros babaçu, tucum, indaiá e buritis.  
Tanto o Rio Curuá como o Pindaíba e o São Domingos, são povoados 
por caça de toda espécie e aí se concentram centenas e centenas de 
lontras, ariranhas, ratos d’agua, cujas peles são procuradíssimas e 
alcançam preços altos, mesmo em Goiáz e antes de curtimento. [...] - 
(Documento do Ministério da Agricultura – SPI, 1944).  

 
Esta era a área do território Xavante na qual um dos grupos Xavante (São 

Domingos), realizavam as expedições de caça e coleta, no seu modo de vida tradicional 

observado por Maybury- Lewis nos anos 1950.  

As expedições realizadas no ano de 1944 por Manoel R. Ferreira e outra por 

Willy Aureli, nos sertões do Mato Grosso assim  como os escritos de Fonseca (1948),  

Villas –Boas (1951),  e a pesquisa de  Maybury Lewis (1984) documentaram o território 

contínuo Xavante e sua territorialidade e  registraram  como os Xavante percorriam em 

suas expedições de caça e coleta- zomori, as áreas em ambos lados do rio das Mortes:  

 
 

os índios Chavantes tornaram prohibida a margem esquerda do 
Araguaya. Poucos são os que conhecendo –lhe a insidia perenne, se 
approximam daquella banda ou nella pousam. Inummeros pagaram 
com a vida um momento de descuido ou de bravata. Victimas 
predilectas desses ferocíssimos filhos das brenhas são os índios 
Carajás, que residem ao longo da margem direita .... (Aureli, 1945: 
91).  

 
 

Dos comentários de Aureli, a referência que interessa para esta discussão é sobre 

as incursões dos Xavante até a margem esquerda do rio Araguaia, seu território, 

portanto, tinha limites além do rio das Mortes  
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[...] pela observação diária, elle poderia ter adquirido a faculdade de 
construir canoas133. Vive em eternas incursões pela margem esquerda 
do rio Araguaya. Observa todos os movimentos dos Carajás... (Aureli, 
1945: 95).   

 
 

A expedição de Manoel Rodrigues Ferreira  percorreu, em 1944, uma grande 

área dos cerrados. Este trajeto feito no lado direito do rio das Mortes chegou até 

Xavantina, encontrando com a Expedição Roncador Xingu. Em seus registros comenta 

que os Xavante se movimentavam pelas região do lado direito do rio das Mortes, onde 

costumavam caçar :    

  
Estamos atravessando um deserto, pois esta região é completamente 
desabitada e por isso não há esperanças de que sejam encontradas 
pessoas por onde caminhamos. Esta é a grande imensidão sobre a qual 
os mapas põem um ponto de interrogação. [...] embora na época da 
caça os índios Chavante atravessem o rio das Mortes e aqui venham 
caçar... (Ferreira, 1946 : 98,99). 
 

 
Em suas observações continua a descrever a margem direita do rio das Mortes, 

onde se instalou o acampamento ERX e da FBC, sobre o território Xavante. Onde se 

localizavam suas áreas de caça, e construíam seus aldeamentos temporários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133  Aureli faz um comentário sobre as jangadas Xavante que considera como “primitivas” e  não 
compreende porque não confeccionavam canoas como aquelas que eram usadas por exemplo pelos 
Karajá, já que os Xavante percorriam toda a região atravessando o rio das Mortes e o Araguaia.  
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Estamos a poucas léguas do rio das Mortes, os índios Chavantes 
costumam nesta época do ano atravessar o rio e vir caçar na região, 
rica em queixadas, antas, veados, etc... aliás os aviadores da Fundação 
Brasil  Central assinalaram dias antes extensas queimadas nesta zona, 
em locais inacessíveis ao pessoal da expedição por falta de caminhos, 
e que se atribuem aos Chavantes. Realmente, estávamos a não mais de 
trinta quilômetros do acampamento do rio das Mortes, que por sua vez 
se acha localizado em plena região dos índios Chavantes, que nas suas 
incursões ficam bem à retaguarda da Expedição (Ferreira, 1946: 109).  

 
 
 

Ferreira (1946) ainda comenta que estavam em pleno território Xavante, e 

também descreve como eram utilizadas as jangadas de buriti.  

 

O local onde se acha a base da expedição no rio das Mortes, em pleno 
território dos índios Chavantes, é região completamente inexplorada, 
desconhecida e deshabitada. Embora se localizem na margem 
esquerda do rio, atravessam-no para caçar na margem direita em 
regiões que hoje são a retaguarda da Expedição.[...] os temíveis índios 
Chavantes em cujas jangadas feitas de palma de buriti atravessam o 
rio e vão caçar na região  da margem direita  (Ferreira, 1946 : 
117,128).   

 
 

Figura 37 – Acampamento Temporário Xavante  
 
 

Fonte: Ferreira (1946) 
 
 



 223

O mesmo autor, também se refere às incursões xavante no rio Araguaia, 

confirmando os registros de outros autores:  

 
Couto de Magalhães, em 1862, conversou com alguns Chavantes, 
amistosamente, mas estes devem ser os remanescentes do aldeamento  
Carretão e Tereza Cristina, pois o próprio Couto de Magalhães diz que 
nessa época divisou fumaça na altura do lago Dumbá grande e lhe 
disseram ser os Chavantes do rio das Mortes, que nessa quadra do ano 
vinham caçar e pescar tartarugas no Araguaia (Ferreira, 1946 : 140 ).   

 
  

Ferreira (1946) informa que nesse período a ERX avançou pelo território 

indígena. Por volta de 1944, abriam a picada em direção ao rio Xingu, “rompendo 

através do território dos índios Chavantes, tendo já atravessado até inúmeras aldeias de 

caça destes situadas a poucos quilômetros do Acampamento ... (Ferreira, 1946 : 124)”.  

  
Em pleno território dos índios Chavantes, foi atravessado pela 
Expedição Roncador- Xingu, tem constituído sempre um serio 
obstáculo para o desbravamento do Brasil  central. Ferozes, têm 
evitado sempre o contato com o civilizado e com o qual já tem uma 
historia de lutas sangrentas (Ferreira, 1946: 135).   

 
Assim, o território Xavante não foi respeitado, mas sim considerado como um 

“obstáculo” para a conquista do país.  

Fonseca, em1948, faz uma viagem ao rio das Mortes com intenção de chegar até 

os Xavante. Nesse período observa como as “fronteiras” do amplo território Xavante 

estavam se fechando. Entretanto, ainda era possível, por nessa época, exercerem sua 

territorialidade e seu modo de ocupação de suas terras estava pouco alterado.  

 
        

Limitados dentro do território que lhes foi legado, um polígono que 
tem como base, ao sul o rio das Mortes, ao norte e paralelo a base, o 
fecho da serra do Roncador, o Culuene e o Curusevo a oeste e a leste, 
finalmente o Araguaia, os Xavante divagavam, não raro, em excursões 
extrafronteiras, atravessando o rio das Mortes e descendo até o vale do 
Pindaíba, isso porque a oeste e noroeste, os Calapalo e Guicúrus e os 
terríveis Suiás, barravam –lhes agressivamente a passagem.  
Uma penetração naquele rumo significaria inexoravelmente a guerra. 
A leste a civilização, e a nordeste já na Ilha do Bananal, a tribu 
pacificada dos Tapirapés tornavam-lhes proibidos esses rumos. De 
forma que, durante muito tempo, foi somente a rota para o sul que lhes 
permaneceu aberta. Este agora também se lhes fechava, caminho que é 
da penetração Roncador-Xingu, que ali vai plantando, lenta e 
trabalhosamente, umas sementes de civilização (Fonseca, 1948 :25).   
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O comentário de Villas Boas(1951) também confirma que as terras na margem 

direita do rio das Mortes eram constantemente percorridas e, portanto, eram feitas as 

caçadas longas-zomori e seus acampamentos pelos cerrados de seu território.  

 
Esses índios, supomos Xavante, foram os que há poucos dias mataram 
um vaqueiro de uma fazenda localizada na altura da cachoeira da 
Fumaça, no Rio das Mortes. E são os mesmos que na “seca” saltam 
esse rio e incursionam pela margem direita (Orlando Villas Boas, 
1951 apud Freire, 2005).  

 
Como parte do território Xavante, nota-se a área de São Domingos, situada na 

margem direita do rio das Mortes o qual fazia parte de seus percursos de caça e onde 

existiram antigas aldeias, é reivindicada até hoje pelos Xavante. Este local considerado 

por eles de importância em sua historia e cosmologia, ficou fora das terras demarcadas. 

Deve-se lembrar que o Decreto de 1950  também não contemplou este local.   

Pela experiência de Maybury Lewis (1984) entre os Xavante, constata-se a 

intensa mobilidade em suas terras, ainda no início da década de 1960 ocupavam um 

território contínuo, onde exerciam seu movimento territorial. 

  

Em 1958... seus grupos encontravam se situados, com intervalos, ao 
longo de todo o rio das Mortes. Apenas os grupos do norte de 
Xavantina (no baixo rio das Mortes)134 exerciam algum controle sobre 
faixas de terra tanto a leste quanto a oeste do rio (Maybury-Lewis, 
op.cit.).  

 
 
Na figura (n. 38) de Maybury Lewis (1984) tem-se uma idéia dos movimentos 

Xavante pelo território. Neste caso, o grupo por ele denominado de São Domingos 

(atualmente vivendo em Pimentel Barbosa), percorria dois caminhos, um deles (durante 

os meses de maio-junho, 1958) a área percorrida partia de São Domingos e chegava até 

o córrego São João, retornando novamente para São Domingos. O segundo trajeto 

(agosto-setembro 1958). A área percorrida ultrapassa o rio Cristalino chegando próximo 

ao rio Araguaia. 

 

 

 

                                                 
134 Neste trecho Maybury Lewis (1984) explica que são os Xavante das atuais terras Pimentel Barbosa e 
Areões, que ainda tinham possibilidade de percorrer o território em ambas margens do rio das Mortes no 
inicio dos anos 1960.   



 225

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 38 – Os movimentos das expedições pelo território Xavante 
 
 

Fonte: Maybury Lewis (1984 :100) 
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A indicação de outras rotas prováveis (dezembro de 1958) demonstra como este 

grupo Xavante se movimentava por extensa área entre os rio das Mortes  e o Araguaia, 

assim como indo em direção ao sul nas terras à margem esquerda do Mortes.   Outro 

percurso citado é o de uma caçada coletiva a qual partindo de São Domingos  caminha 

por  ambas as margens do rio das Mortes  .  Observa-se que o grupo de Areões tinham 

mobilidade também numa área em ambas margens do rio das Mortes .  

Os Xavante consideram o seu território, atualmente, não apenas as pequenas 

terras indígenas, mas todo o seu território usado aquele que faz parte de sua história e 

cosmologia. Lembrando das palavras de Milton Santos 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” (Santos, 2001; 247-8). 

Portanto, entendem que a invasão se manteve em suas terras e vivem uma 

situação de conflito permanente :  

 

(...) agora não acontecem mais essas expulsões. por isso tem waradzu 
vivendo em nossa região. o waradzu acha que nós temos muita terra, 
mas para nós é pouca...tá bem ali o limite da reserva, essas terras que 
estão para lá, onde nós andávamos, não fazem parte da reserva. (...)  
é assim que nós vivemos o conflito. Dava muito medo. É por isso que 
daquele lado do warazu ainda ficam assustados.  
Eles sabem que estão em território  A´uwe .. (depoimento de 
Hipru apud Sereburã et all, 1999 :154,159 grifos meus).   

 

Enfim, se consideramos que existiram certos limites, ainda que fluidos, do 

território Xavante, podem ser considerados aquele que Maybury Lewis (1984:47), 

descreveu, pois este autor conheceu o povo Xavante quando ainda possuíam autonomia, 

exerciam a territorialidade e possuíam um território contínuo que possuía o seguinte 

desenho:  

 

 

 
A área central era formada pelas terras limitadas a oeste pelos 
tributários do Xingu e, a leste e ao sul, pelo Araguaia  e rio das 
Mortes. Ao norte , o limite era bastante vago. Já se teve notícias dos 
Xavante no rio Tapirapé mas, em geral parece que eles se mantiveram 
ao sul do rio Xavante (ou Vertentes). Essa região é muito conhecida 
no Brasil como Serra do Roncador [...] até meados da década de 
cinqüenta, essa região não era inexplorada mas havia consenso 
generalizado quanto a considerá-la território Xavante. [...] Suas bordas 
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eram de qualquer modo pouquíssimo povoadas. Houve um tempo em 
que os Xavante decididamente consideravam o Araguaia  como sendo 
o limite oriental de seus domínios pois atacavam regularmente as 
pessoas que tentavam se estabelecer a oeste do rio. Mais tarde, os 
Xavante  recuaram para alem do rio das Mortes mas ainda percorriam 
as terras situadas entre este e o Araguaia [...]  

 
 

O registro sobre o território Xavante feito por Maybury- Lewis (1984), 

documenta em dois momentos : o primeiro quando as alterações territoriais não eram 

absolutamente profundas e podia-se considerar o território Xavante como um 

contínuo de terras  em 1958  (ver figura n.40 localização das comunidades Xavante )  e 

o segundo quando já haviam profundas e tristes mudanças no ano de 1962. Nesse breve 

período de 1958 a 1962, constatou–se a grande invasão e conseqüente transformação 

territorial (Maybury-Lewis, 1984: 43).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 39– Mapa dos Grupos Xavante 
 
 

Fonte: Maybury- Lewis  (1984) 
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Fonte: Maybury- Lewis  (1984) 
 
 
 

No intervalo de apenas quatro anos, o território Xavante foi ocupado e retalhado. 

Próximo a Xavantina135 pequenas fazendas ocuparam a região, depois de Areões 

grandes empresas paulistas haviam comprado as terras, e abriam grandes fazendas.  

 
Os poderosos grupos de Xavante que anteriormente tinham 
conseguido manter os colonos afastados destas terras haviam sido 
reduzidos a quistos, pela primeira vez, cientes de sua impotência 
frente à invasão. A situação dos Xavante ocidentais, situados rio 
abaixo a partir de Xavantina ou mais além, nas cabeceiras do Xingu, 

                                                 
135 Ainda na época da pesquisa de 1958, somente existiam dois povoados próximos aos limites do 
território Xavante. Um era Xavantina, que tinha sido criada pela FBC e o outro São Felix do Araguaia, 
em ambos ocorreram conflitos com os Xavante, sendo que na ultima cidade os embates duraram ate 1962  
(Maybury-Lewis, op.cit. 47-48).  
 
 
 

Figura 40 – Mapa de Localização das Comunidades Xavante 
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era semelhante. Nas vastas terras devolutas do leste matogrossense 
eles foram acossados e cercados pelos colonos a tal ponto que foram 
forçados a pedir proteção junto às missões salesianas ou junto aos 
postos do SPI (Maybury-Lewis, op.cit:., 44).  

 
 
 
Quanto à regularização das terras indígenas, Maybury- Lewis, também comenta 

que  
 
 

os governadores do estado são declaradamente contrários à expedição 
de títulos de propriedade aos índios ou aos seus representantes e, 
quando os títulos são fornecidos a legislação geralmente apresenta 
tantas brechas que ela se torna ineficaz.  
[...] no caso dos Xavante do baixo rio das Mortes não há nem mesmo 
terras possuídas por terceiros em seu nome. Há dois postos do SPI 
autorizados a proteger seus interesses mas o órgão não  possui nem a 
terra onde estão situados os postos nem outro território adjacente. [...] 
“a especulação sobre a terra é, no entanto, a principal atividade 
econômica no estado e é difícil proteger direitos dos índios contra 
poderosos interesses econômicos (Maybury-Lewis, 1984: 44, 45). 

 
 
 
 
2.5.1. Território Contínuo – a Proposta de Meirelles 
 
O Decreto Estadual de 1950 - Controvérsias  

 
  

No contexto da pacificação, com o objetivo de se evitar a invasão do território, 

Meirelles reivindica terras para os Xavante ao governador de Mato Grosso . O sertanista 

elaborou um projeto solicitando a área a ser compreendida como território Xavante, 

nesta área estariam localizadas as aldeias conhecidas até o momento. Os limites desta 

área seria: 

  

... o rio das Mortes a leste e o rio Noidore ao sul, além da vila de 
Xavantina e duas linhas secas ao norte e a oeste, esta cruzando o 
percurso médio do rio Sete de Setembro, afluente do Culuene, 
englobando postos da Fundação Brasil Central (Freire, 2005).   

 
A visão de Meirelles sobre as práticas e políticas indigenistas são registradas no 

mesmo relatório onde solicitou a área do território Xavante. Este relato é uma resposta a 

Coimbra Bueno, então governador de Goiás, Meirelles salienta a importância de se 
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respeitar os limites dos territórios indígenas, que são consideradas como terras 

devolutas e portanto vendidas a particulares.  

(...) Mais uma vez concordo com S. Excia. Sr. Governador de Goiás, 
quando sugere “deixarmos os selvícolas em suas terras”, desde que 
sejam porém respeitados por nós civilizados e sobretudo pelos 
Governos Estaduais, os limites dos pequenos territórios ocupados por 
essas pequeninas nacionalidades indígenas, o que comumente não 
acontece, pois consideram terras devolutas do Estado e como tais 
vendem a particulares mediante requerimentos de medição e 
demarcação, deferidos e homologados pelos mesmos governos!... 
(SARQ/MI, f. 342, fot. 730–732  apud Freire, op.cit. 62,63)” 

 
Meirelles também faz uma critica à ausência do Estado às populações indígenas 

e também aquelas carentes nas cidades e isoladas do interior,  

 

Quando o Estado lembra-se ocasionalmente, ou tarde, da sorte deles, 
de sua recuperação cultural, já não é mais um problema de solução 
isolada como imagina S. Excia., mas complexo então, entrelaçado 
intimamente com o problema também indígena: – a solução de um em 
função da solução do outro: E por que isso? Porque, primeiramente o 
Estado não respeitou nem os direitos dos índios nos seus territórios, 
nem dos pobres civilizados nas cidades natais; segundo, porque 
espoliados nas cidades, com a conivência das autoridades, refugiaram-
se nos sertões loucamente, sem obedecer a nenhum método racional 
de emigração e povoamento, que competia ao Estado dar! (idem).   

 
 

No jogo político na luta pela demarcação das terras indígenas, disputado com 

fazendeiros de Mato Grosso faz com que Meirelles busque alianças com o “novo 

Diretor do SPI, Modesto Donatini Cruz; com o chefe da Inspetoria do SPI em Mato 

Grosso; com políticos regionais, chegando ao Governador Arnaldo Figueiredo.” Assim 

consegue num primeiro momento aprovação de sua proposta de demarcação resultou no 

Decreto 903 (28/03/1950) - (ver figura 41) –(Freire, 2005 ).   

 O mapa da reserva Xavante reivindicada por Meirelles foi publicado na revista A 

Noite Ilustrada, de 03/01/1950. A matéria identifica Meirelles como “figura legendária 

de moderno bandeirante, autor da espetacular conquista” e informa que “será criado o 

território Xavante, em moldes idênticos aos Sioux Norte-Americanos” (idem). 

Três meses depois, pelo Decreto 903 (28/03/1950), o governo de Mato Grosso 

reservou para o uso dos índios Xavante as terras pelos mesmos ocupadas no município 

do Barra do Garças (Menezes, 2000, p. 362; Garfield, 2001; Silva, 1992, p.371 apud 

Freire, 2005 ).  
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Fonte: Freire (2005) 
 
 

O projeto foi alvo de críticas do sertanista Orlando Villas Boas, pois o decreto 

não contemplava os outros povos indígenas que também viviam na região. Estas 

populações  que também necessitavam de terras protegidas, pois estavam sendo alvo de 

uma grande invasão. Importante que se assinale que Villas Boas aponta que os Xavante 

teriam um território maior do que o solicitado pelo decreto, referindo-se aos grupos 

Xavante que não se limitavam à área supostamente reservada. 

  

Figura 41 – mapa do Decreto Nº. 903 de 1950 
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Xavantina, 10 de Fevereiro de 1951 

 
Exmo. Sr. General Rondon 
Não sei se o senhor está a par da corrida por terras que anda aqui pela 
região. É sobre 
esse assunto que me disponho a escrever ao senhor. 
O governo de Mato Grosso, conforme é de seu conhecimento, 
reservou aos Xavante –sugestão Meirelles – uma área compreendida 
entre os Rios das Mortes e Kuluene. Com  
base nessa reserva a Delegacia de Terras e Colonização do Estado 
passou a deferir todo 
e qualquer requerimento de compra que fique fora da área reservada. 
Até aí tudo muito bem. Acontece, porém, que essa reserva só viu o 
interesse Xavante, como se eles fossem os únicos índios da região. O 
interesse, ou melhor, a zona de influência de outros índios, não só 
habitantes do Kuluene, como também dos que freqüentam a mata 
naquela zona – ainda não bem identificados – não foi levado em 
conta. E daí resulta o virem a ser prejudicados com os requerimentos 
deferidos que já atingem aproximadamente 500.000 hectares, na 
região que se estende dos Rios Couto de Magalhães, Cabusala, 7 de 
Setembro e Tanguro todos afluentes do Kuluene. Para melhor idéia 
anexo um mapa (cópia do divulgado pela imprensa) onde assinalo em 
cores a reserva Xavante, as áreas requeridas, a zona de influência e 
roças de outros índios. 
Há, ainda, a considerar que os Xavante aldeados na altura do rio 
Noidori (afluente  Mortes) não estão ainda em condições de serem 
agrupados ou obedecerem um limite de  
influência. Eles em qualquer época do ano, principalmente na 
estiagem, avançam além  
da faixa reservada erguendo acampamentos ao longo do rio Cabusala, 
próximo ao  Kuluene. 
Esses índios, supomos Xavante, foram os que há poucos dias mataram 
um vaqueiro de  
uma fazenda localizada na altura da cachoeira da Fumaça, no Rio das 
Mortes. E são os  
mesmos que na “seca” saltam esse rio e incursionam pela margem 
direita.  
Não resta dúvida que área reservada foi dada um pouco cedo.  
Ela seria de grande alcance (aliás como determina as diretrizes do 
SPI) se fosse  concedida depois de estarem os Xavante em geral, em 
condições de serem agrupados e com possibilidade de atenderem um 
limite de uma zona de influência. Assim mesmo, dado a vizinhança 
com as tribos do Xingu, a reserva devia ter sido de forma a proteger 
aqueles índios, separando numa só gleba a zona de proteção. 
Os requerimentos que estão sendo deferidos na margem direita do Rio 
Kuluene, conforme publica o Diário Oficial do Estado, são de causar 
apreensão. O 1º requerimento surgiu na foz do rio 7 de Setembro e os 
seguintes avançaram Kuluene acima e abaixo. Os do Kuluene abaixo 
já frontearam os Kalapalo, Kuicuru e já encostaram no rio Tanguro. 
Dentro em pouco teremos a região do alto Xingu toda requerida, se 
não houver com alguma urgência um protesto do SPI. Confesso ao 
senhor  
que ignoro se o Inspetor em Cuiabá tomou alguma providência sobre 
o assunto, protestando junto a Delegacia de Terras. 
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Como vê, Sr. General, a questão está exigindo atenções urgentes por 
parte do Serviço de 
Índios (SARQ/MI, F. 355, Fot. 0172 – 0173) - (grifos do original) - 
citado por Freire, 2005). 

 

Assim, frente a este projeto de demarcação do território Xavante, Villas Boas 

propôs uma reserva que abrangesse também os Kalapalo e demais povos do Xingu, 

alem dos Xavante. O governo federal decide que deveria estudar a proposta de criação 

do Parque Nacional nas cabeceiras do Xingu. Compondo a equipe estavam Heloísa 

Alberto Torres, Darcy Ribeiro, como representante do SPI e o Orlando Villas Boas, sob 

a presidência do Brigadeiro Aboim. Foi discutido então o anteprojeto para a criação do 

Parque Indígena Xingu, ao mesmo tempo o projeto de Meirelles para os Xavante, com 

apoio de Rondon, tramitava no SPI (Freire, op. cit.:63).   

Estes dois projetos estavam localizados em áreas limítrofes e, portanto, tinham 

uma extensão que dificilmente teria a aprovação de ambos, assim, o ante- projeto de lei 

de 27/04/1952, acabou englobando terras dos Xavante, no seu artigo  4º :   

  
Fica anexado ao PIX, em caráter provisório, até a pacificação das 
tribos que a habitam, a área compreendida nos seguintes limites: norte 
– das nascentes do rio Liberdade, por uma linha geodésica, até a foz 
do rio S. João no rio das Mortes; leste – e por este acima até a foz do 
rio Noidori; sul – da foz do rio Noidori e por este acima até suas 
nascentes; oeste – das nascentes do rio Noidori, por uma linha 
geodésica até o Posto Curisevu, sobre o rio Batovi (Tamitatoala).  
§ único – Após a pacificação de cada tribo que habita nas terras 
anexadas ao PIX lhe será assegurado um território tribal, na forma da 
lei, voltando a área que o contorna ao domínio do Estado” (SPI, 
Relatório anual de 1953, p. 99 apud Freire, op.cit.) 

 
No entanto, observa-se neste artigo que o parágrafo único deixa explicito que o 

território Xavante deveria ser revisto após a ’pacificação’ dos vários grupos, e assim 

parte dessa área voltaria ao domínio do Estado. Difere, portanto, da proposta de 

Meirelles, e do Decreto 1950 o qual reconheceu como território Xavante toda a área 

compreendida entre :  

 
... o rio das Mortes a leste e o rio Noidore ao sul, além da vila de 
Xavantina e duas linhas secas ao norte e a oeste, esta cruzando o 
percurso médio do rio Sete de Setembro, afluente do Culuene, 
englobando postos da Fundação Brasil Central (Freire, op.cit.).   
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Contam os sertanistas136 que conviveram com os Xavante que os velhos se 

lembravam e cobravam a  execução do  projeto proposto pelo decreto de 1950.   

O projeto n.819/1955 para a criação do Parque do Xingu137, resulta do 

anteprojeto de lei de 1952, entretanto com modificações e quando aprovado, em 1961, 

embora uma terra contínua, teve sua extensão extremamente reduzida. Outra mudança 

foi à supressão do artigo n.4 que se referia as terras Xavante.  (Menezes,2000:208,209; 

Freire, 2005:64) , assim quando o projeto para o Xingu foi votado em novembro de 

1955, as terras Xavante já estavam fora da proposta (ver figura 42).   

  O processo de esbulho e retalhamento dos territórios indígenas no estado do 

Mato Grosso , no caso os Xavante e o Xingu, foi feito no contexto da luta política de 

interesses sobre as terras, entre governo federal e o estadual. Assim o jogo político entre 

SPI, FBC, e estado do Mato Grosso via projetos de colonização resultou na diminuição 

do Parque do Xingu e na demarcação em ilhas das terras Xavante. Todo esse processo 

se deu por meio da atuação de alianças políticas e concessões de terras às grandes 

empresas de colonização do sul do país (Menezes, 2000:184).  

Foi exatamente nesses dez anos 1952-1961 que o governo de Mato Grosso 

procurou realizar um gigantesco plano de colonização no estado, entregando para 

grandes empresas e para a especulação imobiliária cerca de 75% (6.427.0000hectares) 

da superfície total de área contida no anteprojeto do Parque”(Franchetto, 1978 apud 

Moreno,1993: 485).  

 

 
 
 

                                                 
136 Entrevistado em 2003, o sertanista Odenir Oliveira, que nasceu e viveu entre os Xavante, revelou que 
velhos Xavante sempre lhe cobraram a efetivação da reserva  proposta em 1950 e que ele sempre afirmara 
para os índios que tal projeto nunca existiu. Ficou surpreso e revoltado ao saber do fato (Oliveira, 
entrevista à  Freire, 2005 :64).   
 
137 O anteprojeto de lei, de 1952, propunha uma área estimada em 20.575.000 hectares, incluindo as 
nascentes dos formadores do rio Xingu, até o limite do Mato Grosso  com o Pará; a leste desde o rio das 
Mortes vindo a oeste continuando pela Serra do Roncador até o rio Teles Pires. (Menezes, 2000:225) a 
atual área do Parque Indígena do Xingu é cerca de 2 milhões de hectares. No processo de criação do 
Parque do Xingu, um dos diretores do SPI, coronel Guedes, contrario ao perímetro proposto em 1952 
(anteprojeto de lei ), defende a fragmentação do Alto Xingu em cinco áreas com cerca de 500 mil ha cada 
uma. Sugerindo, portanto, a demarcação em ilhas, esta idéia teve o apoio do governo estadual. Mas a FBC 
por determinação da Presidência da Republica, Jânio Quadros, propõe uma área contínua porem, bastante  
reduzida. (Menezes, op.cit.:242)    
 
  



 235

...as acusações pela imprensa ao governo do MT se tornaram 
veementes. Escândalo denunciado em nome da soberania 
nacional, registrava doação de lotes a estrangeiros... as 
principais empresas que lotearam terras no Alto Xingu 
ocuparam a parte sudoeste do parque , principalmente , as 
cabeceiras dos formadores do rio Xingu. [...] O objetivo era 
especular no mercado de terras e inviabilizar a criação do parque 
(Menezes, 2001:232).   

 

Entre os argumentos constantes contra os direitos indígenas à demarcação de 

seus territórios figuram: “muita terra para pouco índio” e o “índio é empecilho ao 

desenvolvimento do país”, foi assim que os opositores do parque Xingu, “era 

considerada reduzida segundo critérios de ocupação válidos tão somente para não índios 

e sem considerar a relação espaço/território de reprodução social (Menezes, 2001:231)”. 

 

 

   

 
Fonte: Menezes (2001) 
 
 
 
 

Figura 42 – Evolução da Demarcação (1952-1998) do Parque Indígena do Xingu 
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O território Xavante foi considerado pelo governo  matogrossense como terras 

devolutas e desta forma foi sendo grilado138 durante os anos 1950 chegando ao final da 

década de 1960 totalmente ocupado por fazendas.  

 
Os Xavante ocupavam uma extensão de terra que poderia sustentar 
grande numero de agricultores. Estava claro que com o passar do 
tempo, essa região do Mato Grosso seria aberta à colonização e os 
Xavante teriam que enfrentar o problema de sobreviver numa fração 
de território original (Maybury- Lewis, 1984).  

 
 
As grandes fazendas foram implantadas com incentivos da SUDAM, como por 

exemplo a Suiá - Missu, nas terras Xavante de Maraiwatsede (discutido no próximo 

item). Chegaram então a esta região investidores ‘paulistas’ e estrangeiros que 

adquiriram enormes áreas para a agropecuária.(Lima Filho, 2001:76 ) 

Por meio da SUDAM fizeram adquiriu-se  grandes áreas que se compravam até 

de avião, “ de uma cabeceira na outra, de um rio ao outro, uma grande área .... fazia 

cerca de arame, desmatava aqueles matos e desenvolveu rapidamente isso aí...”(Lima 

Filho, op.cit.) 

Vários conflitos ocorreram em 1950 próximos a São Felix, e embora o 

funcionário do SPI insistisse na criação de um posto para atender a este grupo Xavante, 

isto nunca ocorreu. A invasão do território indígena avançou, os próprios funcionários 

da FBC em 1956 já demarcavam terras de sua propriedade na margem esquerda do rio 

das Mortes, na localidade do Córrego dos Patos, dentro de território Xavante.    

Em 1957, o funcionário do SPI informa que os índios de Marãiwatsede haviam 

procurado pelo contato pacifico pela primeira vez e solicita a criação de posto para 

atende-los. As invasões continuaram, até que no final de 1960 chegou ao posto de 

Pimentel Barbosa, “...um topógrafo cuja missão era medir ‘reservas de terras 

pertencentes aos índios chavante vendidas pelo governo de Mato Grosso estando de 

posse dos títulos os seus compradores, que são inúmeros (FUNAI, 1992).’”   

A SUDAM também atuou em Barra do Garças, nos anos 1970, este município 

teve uma grande expansão econômica, sua população cresceu rapidamente139 de cerca 

                                                 
138  “A maioria dos povos indígenas do estado teve suas terras griladas e tomadas â força pelos grupos 
econômicos e especuladores que, lançando mão de documentos falsos (certidões ou declarações atestando 
a não existência de índios e ou posseiros), foram obtendo títulos de terras dos vários governos do estado 
do Mato Grosso.” (Oliveira, 1997 )  
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de 13 mil habitantes em 1970 passa a mais de 33 mil em 1980. Sobre esta situação 

Cardoso de Oliveira (1981:38) escreveu que a grande Barra do Garças foi uma das mais 

atingidas pela política de ocupação da Amazônia e chegou a ficar “conhecida como a 

porta da Amazônia ou como o novo El Dorado”  (Lima Filho, 2001:82)   

Desta forma, foram invadindo os territórios indígenas e implantando fazendas de 

grandes projetos agropecuários. Mais tarde cooperativas e projetos de colonização, com 

colonos140 vindos do sul do Brasil, fundam cidades como Canarana, assim o grande 

município de Barra do Garças é desmembrado. 

Os projetos de colonização são a marca histórica da década de 
80 em Mato Grosso. De certa forma sucedem os projetos 
agropecuários da década de 70. Estas empresas de colonização 
implantaram mais de meia centena de projetos em diferentes 
porções do estado. (...) não houve, não há e dificilmente haverá 
em Mato Grosso qualquer projeto de colonização que não tenha 
esbarrado em delicadas questões de regularização de terra 
(Oliveira, 1997).  

 
Estes projetos da década de 1970 em grande maioria no Mato Grosso, deveu-se a 

que este estado tornou-se a fronteira agrícola do país, na política desenvolvimentista dos 

governos militares (Moreno,1993: 309).   

 Retalhou-se assim o território Xavante. No inicio da década de 1970, os Xavante 

reconquistaram parte do território em meio a intensos conflitos e violências vividos 

desde a “pacificação”, mas o certo é que nestes 50 anos a luta dos Xavante por seu 

território nunca parou.  

 As demandas dos Xavante para a revisão dos limites das T.I. muitas vezes 

encontram fortes reações contrárias, por parte das população local e políticos e governo 

do estado. Sob a alegação de que estas reivindicações são aspirações para a constituição 

de uma “Nação Xavante”, o poder local faz campanhas para que não se efetivem as 

demarcações. ( Paula, 2007) 

                                                                                                                                               
139  “o tempo anterior era o do ritmo das águas, da vida lenta do interior, embalada pelo correr do rio que 
lhe dava sustento com o peixe, as roças das vazantes e os diamantes dos garimpos. O tempo mesmo dos 
pioneiros expedicionários e colonizadores era orientado pelos rumos dos rios Araguaia, Pindaíba, Mortes, 
Xingu, Culuene,Tapajós. [...] o tempo deu um salto exponencial impondo repentina velocidade no mundo 
do sertão.” (Lima Filho, 2001:130)  
 
140

 “A primeira caravana desses colonos chegou a Barra do Garças no dia 14 de agosto de 1972, 
representados por Roberto Schwantes e Orlando Roewer (Diniz 1995) [...] provenientes do sul.” (Lima 
Filho, 2001:79)  
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  Em 1982, devido às reivindicações indígenas para a revisão da T.I.Sangradouro, 

a própria Funai foi contrária aos índios alegando que os Xavante pretendiam formar a 

“Grande Nação Xavante “141.(Calaça & Lasmar, 2000:31)  

Esta posição nacionalista142 é sempre recorrente, seja entre os políticos e esferas 

locais próximas as terras indígenas ou mesmo no imaginário brasileiro em geral que são 

contrários aos direitos indígenas a seus territórios.  

Desde o impedimento da efetivação do decreto 1950 para o território Xavante e 

sua posterior demarcação em ilhas143, resultado do avanço do capitalismo e da ganância 

sobre os territórios indígenas, o desrespeito a esses povos é patrocinado pelo próprio 

Estado144 que atua de modo ambíguo, pois, ao mesmo tempo em que possui uma 

legislação que garante os direitos indígenas, não cumpre a sua própria legislação. 

Neste sentido é pertinente uma reflexão sobre conceitos do direito indígena às 

suas terras, como o indigenato, e a demarcação das terras indígenas. Carneiro da 

Cunha145(2008), comenta que o Indigenato é um direito originário anterior à 

Constituição, é o maior título que se pode ter.  

De acordo com o jurista Jose Afonso da Silva146 (2008), quanto ao indigenato, 

deve-se salientar a sua importância como fonte dos direitos indígenas. Assim, a 

Constituição, “nada mais fez do que consagrar e consolidar o indigenato, direito à 

reserva fundado no Alvará de 1º de abril de 1680, que não foi revogado, direito esse que 

                                                 
141 Repetiu-se esta situação em 2001 e em 2003 quando foram feitos trabalhos para a revisão para a 
T.I.Parabubure. Estes episódios foram comentados pelo antropólogo Luis R. Paula(2007), que fazia parte 
do Grupo de Trabalho da Funai. Em 2001 a revista “Produtor Rural” (MT), traz um artigo intitulado 
:”Onde a Funai quer chegar? Projetos de ampliação e criação de novas reservas indígenas levam 
insegurança aos produtores rurais no Brasil  central”. (Paula,2007: 40) O argumento de que os índios 
não produzem também fazem parte das pressões contra a demarcação das terras indígenas feitas por 
produtores141 rurais e políticos.  
Em agosto de 2003, novamente por conta de trabalhos de revisão da T.I.Parabubure, outra campanha feita 
pela mídia contra os Xavante, também com a acusação da suposta intenção de criação de uma “nação 
Xavante”. Desta vez o artigo do suplemento do Jornal do Estado (MT), com o titulo de “Facada no 
Coração : Ongs e Funai solapam Mato Grosso, Tocantins, Pará e Amapá”, para criar uma “Nação 
Indígena” independente na Amazônia.(Paula,op.cit.:51) Assim, tentam demonstrar que a demarcação das 
terras indígenas são ameaças a soberania nacional. 
 
142 Neste sentido deve-se recordar o episódio recente da T.I.Raposa Serra do Sol em Roraima onde não 
faltaram os nacionalistas mais radicais, que consideram a demarcação contínua dessa terra como um 
grande perigo à soberania nacional. (Paula, op.cit.)  
 
143 Essa mesma política e ideologia são ainda vigentes no país, basta que se observe o episodio sobre a 
contestação da  homologação da T.I.Raposa Serra do Sol em Roraima, em 2008 .  
 
144 Via projetos de colonização, desde a marcha para o oeste até a atualidade com o agronegócio  
145 Informação verbal em palestra SESC -Paulista em agosto de  2008.   
146 Parecer do jurista e professor titular da Universidade de São Paulo,  José Afonso da Silva, 2008, 
escrito sobre a questão da T.I.Raposa Serra do Sol, em www.socioambiental.org.br  
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jamais poderá ser confundido com uma posse sujeita à legitimação e registro. O 

indigenato não se confunde com a ocupação nem a mera posse. É fonte primária e 

congênita da posse territorial; é um direito congênito, enquanto a ocupação é título 

adquirido. O indigenato é legítimo por si ... (Afonso da Silva op.cit.)”.  

Sobre a demarcação das terras indígenas, observa–se que independentemente da 

demarcação de suas terras os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam são reconhecidos pela Constituição. Afonso da Silva (op.cit.) ensina que a 

própria Constituição fornece as bases para a demarcação contínua das terras indígenas.  

 Pois, se nos termos do art. 231 os índios têm direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam e se essas terras são aquelas 
por eles habitadas permanentemente, e utilizadas para suas atividades 
produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, o que se refere não 
a circunstância temporal,(...) ao modo tradicional de como eles se 
relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis, outras 
menos estáveis, e as que têm espaços mais amplos em que se 
deslocam, impõem continuidade, de sorte que a demarcação tem que 
respeitá-la, porque uma demarcação fragmentada, ou em ilhas, será 
um desrespeito a essas exigências constitucionais.  
Se não-índios invadiram essas terras, quebrando-lhes a continuidade, 
formando áreas de ocupação não-indígena, isso significa usurpação 
dos direitos originários dos índios contra as normas constitucionais 
que os reconhece. Logo, admitir uma demarcação que ressalve essas 
“ilhas” usurpatórias o mesmo é que praticar um ato inconstitucional e 
nulo.” (Afonso da Silva,2008)  

Em suma, as terras reconhecidas como tradicionalmente ocupadas 
pelos índios têm que ser demarcadas na sua integridade e 
continuidade. A Constituição abeberou-se na experiência para assim 
estabelecer, pois, antes dela, houve demarcação de terras indígenas em 
ilhas que causou terríveis danos aos índios, destruindo-os 
praticamente, como se deu com os guaranis de Mato Grosso do Sul. A 
Constituição, por isso, fechou essa possibilidade, porque se 
compreendeu que admiti-la seria sujeitar as terras indígenas a novas 
invasões ilegítimas que depois seriam, assim mesmo, invocadas para 
formação de ilhas em seu favor. Repita-se: a Constituição não mais 
permite isso, porque as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
hão de ser total e continuamente demarcadas (Afonso da Silva, 
op.cit.)”.  

A demarcação em ilhas traz prejuízos sem conta, não há duvida de que 

demarcação mal feita é conflito futuro. A sociabilidade é prejudicada por que não há 

continuidade no território. Terra contínua é fundamental para a vida cultural e para a 

sobrevivência física também (Carneiro da Cunha, 2008).  
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Como bem explica Viveiros de Castro (2008): “Demarcar em ilhas ... Significa 

ilhar, isolar, separar. Demarcar de modo que um mesmo povo fique separado de si 

mesmo.”  Nesta perspectiva afirma-se que a demarcação em ilhas das terras Xavante, 

causou e ainda causa grandes danos socioculturais a este povo. A fragmentação do 

território provocou a fragmentação do povo Xavante, o qual possui um entendimento do 

conceito de território distinto do ocidental.   

Cabe aqui, citar o geógrafo Haesbaert (2004), ao analisar o processo de 

territorialização e desterritorialização, como ocorre o controle do espaço. O controlador 

é aquele 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, 2004:262)”.  

No entanto, acredita-se que há possibilidades de se reparar o dano feito 

intencionalmente, por meio do reconhecimento do território Xavante de modo 

contínuo, como já havia sido proposto desde o primeiro decreto para a regularização das 

terras Xavante em 1950 (embora, como visto, este decreto também não contemple todo 

o território Xavante). Fazendo-se valer a legislação sobre os direitos indígenas, que 

como visto, os dispositivos constitucionais consagraram e consolidaram o indigenato, 

direito vindo desde a colônia, e nunca revogado, mas sim reforçado pela atual 

Constituição (art.231).  

 

2.6. As Terras Indígenas Xavante -“Raízes do Passado que se faz Presente” 

 

A formação das terras indígenas Xavante (terras demarcadas pelo Estado) têm 

elementos interligados, que estão relacionados ao processo histórico de ocupação do 

Mato Grosso, assim como à história e a espacialização dos grupos Xavante. Estes se 

movimentavam por um território contínuo (como visto com fronteiras fluidas), e se 

estabeleceram ao longo da bacia do rio das Mortes e em trechos da na bacia do Xingu.   

Portanto, a história da formação das terras indígenas Xavante atuais é a história 

da retomada de frações do território e dos embates e violências cometidas por parte da 

sociedade envolvente,  que  fragmentou o território em ilhas.   

A partir dos grupos Xavante formados por um conjunto de famílias que se 

mantêm unidas por alianças políticas e matrimoniais, é possível reconstruir o território 
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Xavante, e entender as terras indígenas. Os grupos são denominados: A´uwe 

Apseniwihã,  A´uwe Marãiwatsede,  e A´uwe Norõtsura.   

As denominações Nõrõtsu’rã, Apseniwihã, Marãiwatsede representam a 

biogeografia do local onde vivem: babaçu, campo cerrado, e mata fechada, 

respectivamente. 147     

 São Marcos e Sangradouro são fundados por  famílias  Norõtsurã que vieram de  

Parabubure  depois do massacre. Algum tempo depois as famílias que vieram do 

Kuluene é que se juntaram a São Marcos E Sangradouro.  

 Os grupos Ape  vivem atualmente nas T.I.Pimentel Barbosa e Areões, os grupos 

Norotsurã estão localizados nas terras indígenas Parabubure ( Ubawawe, Chão Preto), 

São Marcos, Sangradouro.  

Maraiwatsede é um caso distinto, uma parte das famílias tinham se unido a 

Norotsurã, portanto vieram juntos para São Marcos e Sangradouro. Outra parte foi 

transferida à força para São Marcos (década de 1960), um outro grupo vive na T.I. 

Pimentel Barbosa, em uma aldeia isolada das demais. Atualmente também o grupo de 

Maraiwatsede que vivia em São Marcos retornou para sua terra.  

Todos os grupos citados saíram da aldeia Tsõrepré e migraram para diferentes 

áreas, apenas Apitsire  permaneceu na mesma região.  Este grupo, atualmente vivendo 

nas T.I.Pimentel Barbosa e T.I.Areões são considerados os mais tradicionais, e aqueles 

que tiveram o primeiro contato “pacífico” oficial no caso com o SPI. Este grupo 

permaneceu na mesma área onde se deu este contato da década e 1940 nas margens do 

rio das Mortes. Seu território, assim como os demais Xavante, foi drasticamente 

diminuído, embora atualmente seja a maior área entre os Xavante.  

Por motivos políticos internos houve uma cisão neste grupo, o que originou o 

grupo que formou a atual T.I. Areões. Estes se fixaram próximo a Nova Xavantina, no 

rio das Mortes.  

  Quanto ao segundo grupo Norõtsurã, na época anterior ao contato, migraram de 

Tsõrepré e  habitaram próximo aos rios Batovi  e Culuene .  

                                                 
147 Este também é o caso dos Timbira que fazem uma distinção territorial que  expressa-se na forma como  
os grupos designam uns aos outros: “os Krikati são chamados de Põcatejê porque habitam (= dominam=/ 
catê/ a “chapada” = /põ/); em contrapartida os Pukopjê (Gavião) são designados pelo termo Ironcatejê 
porque dominam a mata (= /iron/); os Canela do Ponto são os Kyicatejê porque habitam (“dominam”) a 
leste (= /kyi/) dos demais Timbira; os Apinayé são os Lõrcõcatêjê porque dominam a região do cocal 
(babaçu = /lõrcõ) etc...” (Ladeira,1989)  
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Na década de 1940 parte do grupo viveu no Posto Simões Lopes (hoje 

T.I.Bakairi). O grupo de Culuene por sua vez dividiu-se e assim formam uma aldeia 

próximo ao rio Batovi  e o outro em Simões Lopes onde permaneceu até o ano de 1962.  

As características deste grupo são o abandono e posterior recuperação de seu território 

próximo ao Culuene, e o contato com missionários norte-americanos da South 

American Indian Mission.  

São Marcos e Sangradouro também abrigam parte do grupo Norotsurã, estas 

terras se diferenciam das demais pela presença da missão salesiana, e por terem apenas 

a partir de 1977 posto da Funai.  

O terceiro grupo Marãiwatsede também formado a partir da divisão de Tsõrepré 

passou a viver mais ao norte (onde se encontra a atual T.I. Marãiwatsede). Entretanto na 

década de 1960 este grupo foi expulso do local onde viviam, próximos ao rio Suiá-

Missu, por grileiros que ocuparam suas terras formando a fazenda Suia Missu. (Lopes 

Da Silva,1992: 38-9).  Os Xavante foram levados pelos aviões da FAB para a missão de 

São Marcos, e permaneceram durante décadas ate reiniciarem a retomada de seu 

território, apenas reconquistando em 1998.  

Estas T.I. são fragmentos do território Xavante, e fruto de conquistas que chegam 

até os dias atuais.  
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2.6.1 Formação das Terras Indígenas – História de cada fragmento do território 

Xavante 

 

2.6.1.1. Terra Indígena Pimentel Barbosa  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Localização da Terra Indígena Pimentel Barbosa 
 
 

Org.: Maria Lucia C. Gomide & Marcelo M. Silva (2007) 
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Breve histórico do grupo e regularização fundiária  

 

O grupo Xavante Ape,  que vive em Pimentel Barbosa foi o primeiro a ter 

contato “oficial” com o Estado brasileiro. Esta foi a primeira terra indígena Xavante a 

ter um Decreto de delimitação. O citado decreto de regularização das terras Xavante é o 

decreto estadual nº 903 de 29 de março de 1950, no qual área reservada era de 

1.931.000 hectares,  que não chegou a se efetivar, este somente contemplava as terras do 

grupo que vivia na aldeia Wededzé que fez contato com Meirelles às margens do rio das 

Mortes. Os outros grupos não haviam sido sequer contemplados (Sbardallotto, 1996: 

95).     

A área inicial desta T.I., reservada em 1950, não foi demarcada pelo SPI, 

ficando portanto sujeita a inúmeras invasões como já discutido no item anterior.  

Tipo Situação 
Situação Jurídica Atual homologada (Registro de Criação e SPU - 20/08/1986) 

Documento Decreto 93.147 - data de publicação - 21/08/1986 
Administração Regional da FUNAI Água Boa 

Extensão da Área 328.966 hectares 
População em 1996 - FUNAI (Fonte: ISA) 1.667 habitantes 

Municípios / Área (IBGE) Canarana / 1.083. 359 hectares 
Obras de Infra-Estrutura Rodovia (BR 158) - Federal 

Missão Católica e Missão Evangélica Não  

Tipo (%) Área 
Domínio dos cerrados  98,0 

Bioma Amazônia 2,0 
Bacia do Araguaia 84,66 

Bacia do Xingu 15,34 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Quadro 10– Caracterização da Terra Indígena Pimentel Barbosa 

Quadro 11 – Caracterização Ambiental da Terra Indígena Pimentel Barbosa 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
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A partir daí começaram as reduções territoriais, em 1956 com o decreto estadual 

nº 948,  essa T.I.  passou para uma área de  816.500 hectares. As reduções continuaram 

a acontecer . A demarcação da T.I. ocorre em 1975, através do decreto federal  nº 

75.426 de 27/02/75 que fixa seus limites em 204.000 hectares, novamente em 1979  

outra revisão passou a área para  300.600 hectares com o decreto 83.262.  ( nas figuras 

34 e 35  pode se visualizar os diversos decretos espacialmente)  

 
Em 1980 a comunidade descontente com o limite oeste embarga a 
demarcação reivindica o acréscimo de uma área de 58.000 hectares. 
Cria-se então um grupo interministerial de representantes da FUNAI, 
INCRA, BANCO BRASIL e CSN que após estudos procuram um 
acordo com a comunidade acrescentando 28.650 hectares no limite 
oeste numa área onde existiam dois cemitérios. O decreto n. 85.025 de 
12/08/80 demarca uma área de 329.250 hectares. O decreto n. 93.147 
de 20/08/86 homologa para efeitos legais a T.I.Pimentel Barbosa, nos 
municípios de Canarana e Água Boa.148 

 
 

Estes limites a leste no entanto, deixam fora os locais das antigas aldeias e áreas   

de caça e coleta, parte do território desse grupo nas margens do rio das Mortes, em local 

denominado São Domingos. 

Desta forma a área da T.I.Pimentel Barbosa foi reduzida de 1.931.000 hectares 

na década de 1950, para os atuais 320.000 hectares reconquistados com muita luta e 

conflitos (ver figuras 35 e 36).   

 

  

Data Decreto Hectares  
29/03/1950 Decreto estadual 903 1.931.000h  
15/12/1956 Decreto estadual 948 816.500h 
23/09/1969 Decreto federal 65.212 - 
27/02/1975 Decreto federal 75.426 204.000h 
09/03/1979 Decreto federal 83.262 300.600h 
12/08/1980 Decreto federal 85.025 329.250h 

 
 
 
 
 

Portanto a diminuição do território de Pimentel Barbosa - de 1.931.000 hectares 

para 329.250 hectares = 1.602.750 hectares a menos do território tradicional Xavante.  

                                                 
148 Calaça  & Lasmar,  1997 – relatório da situação fundiária das T.I.Xavante - Funai  

Tabela 14 –Decretos de Demarcação da Terra Indígena Pimentel Barbosa 
 

Fonte: CALAÇA  & LASMAR,  1997 – relatório da Funai  
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Além de outras áreas nos cerrados que compunham o território, o limite oeste re 

conquistado em parte pelos Xavante, estava nas mãos de diversos proprietários entre 

fazendeiros e colonos, criadores de gado e cultivadores de arroz.  

Depoimentos dos Xavante contam esta história de seu  território. No  relato dos 

Xavante sobre a demarcação da terra indígena, foi enfatizada a expulsão do “branco” da 

T.I Indígena Pimentel Barbosa-Etenhi’ritipa. Foi ressaltado por Tsidowi149 que os 

fazendeiros eram muito bravos, e foi difícil para os  Xavante retomar esta área:  

 
Neste território os fazendeiros eram muitos bravos como esse nome 
da fazenda UTA- União Táxi Aéreo e outros.Somos muito valente de 
grupo nodzô’u150 e como sempre fui chamado, dessa vez o João Nunes 
da Funai que me indicou. Fui a pé junto com irmão mais novo a noite. 
As policias já estavam se unindo todos para nos atacar. Vou contar 
outro primeiro. Para atacar as fazendas tem que pegar as ervas que 
os impeça pegar armas e os  tornar manso.Primeiro os A’uwe foram 
expulsar da UTA e não fizeram nada, não reagiram. Na segunda 
foram atacar Rael e lá da aldeia antiga Tsõ’repré era muito bravo 
também que se chama Valdenir, mas foi expulso. De Borecaia foi 
muito difícil de tirar o fazendeiro, mas finalmente conseguimos tirar 
daquele lugar, perto onde os A’uwe pescavam tracajás - Wãrahopó.”  

 
 

Explicação do Tsidowi , sobre as relações com os brancos, a Funai, e as 
andanças e criação da aldeia em Pimentel Barbosa :  
 

“Meu irmão mais velho falecido (DÉ’WA) que conseguiu retomar 
esse nosso território, porque os waradzu já estavam nos cercando. 
Nesta aldeia antiga teve muitas mortes das nossas crianças, por isso 
ele nos tirou daqui e fomos fazendo a estrada para Pimentel Barbosa 
da qual nós moramos agora. A Funai não é só hoje que nos rouba, já 
faz tempo que eles fazem isso e naquela época tínhamos muitas 
cabeças de vacas. O Jamiro funcionário da Funai nos roubou e 
vendeu a metade da cabeça de vaca da comunidade. Por essa razão, 
eu as levei para o nosso lado deste rio. 
O padre Pedro que cortou um pedaço de nossa terra acima deste rio e 
ele que mudou o nome do rio Água Suja para Rio Curuá. Então, nesta 
caminhada a busca de uma nova aldeia, nós ‘ritéi’wa fazíamos o 
canto de noite (DAHIPÓPÓ) e no fim conseguimos fundar uma nova 
aldeia. Começamos fazer a roça de toco e era muito grande. Isso 
temos contado para as novas gerações que eles se tornem como 
trabalhadores, mas os jovens não estão nem ai para aprender as 
coisas como trabalho.Nós somos velhos já temos experiência no 
trabalho, sabemos que essas pessoas são capazes de transmitir para 
os mais jovens como se tornar trabalhador, eles ensinando, garotos os 
acompanhando e assim perdem de ter medo do trabalho. Desde 

                                                 
149  Depoimento coletado por mim em 2006, na T.I. Pimentel Barbosa.  
150

 Além dos clãs e linhagens, a sociedade Xavante também apresenta o sistema das classes de 
idade, ver página 160.  
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daquela caminhada que fundamos a aldeia Pimentel Barbosa, 
moramos até agora e não mudamos mais. Em Etenhi’ritipa as 
crianças já se multiplicou desde que chegamos da outra aldeia antiga, 
agora já estou velho, faço esse trabalho aumentar as nossas crianças, 
porque vejo só o waradzu se multiplicando. Neste ‘RITU- (casas 
abandonadas), não sei porque houve muitas mortes das crianças, 
muitos anciões falecidos sem assistência da Funai. “ (TSIDOWI, 
T.I.Pimentel Barbosa 2006) 151 

 
Outros depoimentos sobre a história da demarcação da T.I. Pimentel Barbosa  

 
“atravessamos porque o sr. Ismael Leitão [do SPI] avisou que os 
brancos estavam comprando terras. os padres também. Foram os 
padres que dividiram a terra, compraram um pedaço não ficaram 
com dó, não. com conhecimento que eles tinham, escolheram os 
melhores pedaços. A reserva era para ficar no uiwedehu. por 
isso atravessamos para cá. ficamos poucos anos em 
Pazaihorepré. 
o Waródi foi fincando marcos com pau, demarcando a reserva. 
Saíram para zomori e Pahori fez um marco com pau e fincou na 
beira do Etezaiti prépa. este marco nunca acabou. continua lá 
mesmo. Aí nós vivemos, em Pazaihorepré, pouco tempo. nosso 
pai Ahöpöwê pensou e decidiu abrir estrada. entrando na mata 
fizemos pontes , cobrimos com folha, forramos e jogamos terra 
por cima . o povo antigo era muito trabalhador . Aí veio 
tempestade, nuvens muito negras, vento... fizemos acampamento 
no Wedetede . Quando terminou a chuva, os homens saíram par 
caçar. de lá do Wedetede saíram e acamparam no Uiwedwehu .  
é para lá que os caçadores voltaram com a caça.  
o costume antigo é bonito! (Sereburã et al. 1999:150)”.   

 
Nos relatos de Hipru, e Serezabdi152,  explicam que seu atual território ainda que 

uma fração de suas antigas terras, foi duramente  (re) conquistado: 

  

 Hipru : toda vez que os waradzu apareceram deviam ter sido 
mortos. hoje o outro clã não deixa mais matar os waradzu. está 
proibido.  
por que os waradzu tem raiva de nós? por causa da terra ..... a 
gente não fica com raiva deles. nós respeitamos no lugar onde 
eles estão . porque eles não nos respeitam em nosso território? 
eles só pensam em tomar a nossa terra. nós não saímos daqui 
para tomar a terra deles. vocês podem ver . eles acham que só 
existem eles no mundo. mas são eles que estão espalhados por 
todo lado. por que ? eles pensam que nós somos incapazes, 
ignorantes ? eles pensam que nós somos índios incapazes, por 
isso querem tomar a terra.[...]  

 

                                                 
151  Depoimento coletado por mim e traduzido por Tseredzaró Ruriõ.  
152  Lideranças de Pimentel Barbosa, depoimentos do livro ‘Nossa Palavra’, 1999.  
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Serezabdi- o limite da reserva estava bem ali no séwari. os waradzu 
estava m perto de nós. , apertando a gente. a terra era muito pouca. 
os waradzu apertaram a gente. foi o grupo ai´rere que reagiu para 
aumentar a área da reserva. os waradzu pensavam que a nossa terra 
era grande. fomos nós que resolvemos e que conseguimos aumentar a 
área. aí tomamos  a decisão de expulsar os fazendeiros, por  nossa 
conta mesmo.[...]  
 
Hipru- por isso nós decidimos.para que nós temos cabeça? é para 
pensar ! por isso nós usamos a cabeça e mandamos os waradzu 
embora. 
nós estavamos bravos. fizemos como o povo antigo. reagimos como os 
antigos. só um pouquinho. 
a fazenda gengibre foi a primeira as ser retomada. quando nós 
começamos a atacar tinha muito óleo na cozinha, muito alimento, 
muito mesmo. pegamos muita comida do waradzu.  ... foi assim que 
nós atacamos os fazendeiros . porque eles estavam se aproximando 
muito da terra da gente. 
 
 [...]  a segunda fazenda que nós atacamos foi no Uiwedwnomrohö, 
onde nós vivíamos, na região da antiga aldeia Aróbonipó´ópa. Foi na 
parte que começamos o ataque à fazenda. Tinha muito warazu lá, 
muita gente. Quando pegamos as coisas, tinha muito warazu 
apontando as armas para nós. Mas não tiveram coragem de atirar. 
Eles têm medo. eles são valentes só por causa das armas. Sem armas 
não são nada! 
Nós estávamos com raiva. Nós acordamos! Estávamos vendo eles 
pertinho. Eles estavam em volta da aldeia, já tinham tomado todas as 
terras. Já não tinha mais lugar para nós. Eles estavam empurrando a 
gente de volta para o rio das mortes. Onde a gente ia viver? Já 
tinham ocupado também todas as terras do outro lado do rio. Já 
existia warazu lá. Já tinham prensado a gente no pazaihörepré. Aí nós 
mudamos para cá. Por causa disso nós abrimos estrada.” 
(SEREBURÃ et all, 1999:150) 

 
 

Em São Felix do Araguaia, o senhor Gaspar Ritter (coletado por nós em 2006), 

relatou sua versão desta história como um dos ex- proprietários da fazenda UTA (União 

Táxi Aéreo), que estava localizada em pleno território Xavante. 

De acordo com seu depoimento as terras ocupadas pelos fazendeiros tinha 

titulação e não pertencia aos “índios”a desapropriação ocorreu devido a interesses de 

funcionários da FUNAI. É claro que em nenhum momento admitiu que sua “fazenda” 

estava localizada em território tradicional indígena.   Segue -se o seu depoimento:  

“ eu era sócio da UTA, era o pequeno lá, tinha quatro sócios. (...) 
depois da desapropriação fizemos outra fazenda. Ate hoje temos a 
área que foi substituir a área nossa lá no Alto Iriri, esta cheio de 
posseiros e ate hoje não recebemos.  
No Mato Grosso era titulado, sabia que tinha aldeia... tinha do 
INCRA normal certificado de não... Foi um decreto do presidente 
Geisel quando resolveu fazer essa desapropriação, éramos entre 
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fazendeiros e colonos 58 proprietários. Foi uma desapropriação que 
todos tivemos contato com Incra, Funai e Ministério do interior, foi 
uma desapropriação que não foi correta, mas foi feita, quem mais 
sofreu foram os colonos gaúchos né, que receberam terra no Iriri, 
terra de mata e eles tinham preparado só para área do cerrado, 
inclusive as maquinas deles era para o cerrado, problema muito 
grande. Tivemos em Serra-Dourada e realmente todo mundo tem 
certeza que até hoje sente. Os gaúchos, todo mundo tinha um titulo da 
terra, o presidente Geisel, pelos direitos legais resolve criar no 
decreto de desapropriação de fazendeiros e colonos próximo da área 
de  Pimentel Barbosa. Não era área de Pimentel Barbosa, nos 
tínhamos titulo e pagávamos impostos. Houve que resolveram ampliar 
área do posto de Pimentel Barbosa. Era só na parte baixa o posto, a 
parte alta já era da fazenda, era Serra do Roncador. Eu sei que na 
época ficou 483 mil hectares o posto de Pimentel Barbosa. A área que 
foi criada, quando inclui todos colonos e fazendeiros. 
- vocês entenderam que era a terra para o Xavante? 
Entendemos, inclusive os Xavante trabalhavam conosco, quando era 
época de colher arroz, eles eram melhores trabalhadores tínhamos 
bom relacionamentos com eles. Era bom relacionamento, dava 
assistência para eles, levava para Goiânia e tal. O negocio não partiu 
de nos não, pelo que fiquei sabendo tinha gente dentro da Funai 
interessada e ganhando com isso. Quem iniciou o processo era um ex-
militar que chefe da Funai, não me lembro mais década 80, acho 81. 
- o processo foi surpresa? 
Foi para todo mundo, uma surpresa, era tudo muito estruturado, todo 
mundo investiu muito, os colonos produziam muito na época. A maior 
parte era arroz e gado. Nos tínhamos gado quase duas mil cabeças 
era fazenda bem estruturadas, nos tínhamos completo, vários tratores, 
açudes. Desestruturou todo mundo que estava na região, pessoal 
ficou apavorado com medo do índios também. Mesmo na nossa 
fazenda o capataz tirou o radio e antena e foi para Ribeirão 
Cascalheira e nos avisou, foi de surpresa. 
-Vocês não sabiam que iam ser desapropriados? 
Sabia que ia ser desapropriado, eu fui lá na aldeia, eu tive lá de 
avião, eu o contador da firma em Goiânia da UTA. A avaliação de 
Funai e Incra de benfeitoria era menos de 50% do valor real. E 
demoramos mais um ano para receber essa parte de benefícios, 
tivemos até que dar um cachê para alguém de Brasília para conseguir 
receber. Ai montamos outra fazenda para lá de Canarana 70 km na 
beira do Rio Suiazinho e depois de alguns anos vendemos. A 
desapropriação foi assim meio bruto conosco.  
Firma táxi aéreo – UTA- pilotos não empregados, participantes da 
empresa e manutenção de aviões, chegamos a ter 10 aviões, de 
Goiânia e Brasília. 
  - quantos anos UTA? 
 Começamos a UTA com 1969, compramos a área e começamos a 
fazer a fazenda. Era muito bem montada. 

A área onde esteve localizada a fazenda UTA, apesar de pertencer aos Xavante, 

é ainda hoje em parte pasto, que fazendeiros vizinhos tem arrendado para criação de 

gado. 
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 A formação da T.I.Pimentel Barbosa, mostra como este território foi por 

diversas vezes revisado, ou melhor diminuído em seus limites originais e conquistado 

em meio a diversos conflitos.  

 
 
 

2.6.1.2.Terra Indígena Areões   

 

 

 
Figura 44 – Localização da Terra Indígena Areões  

Org.: Maria Lucia C. Gomide & Marcelo M. Silva (2007) 
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Tipo Situação 
Situação Jurídica Atual homologada (Registro de Criação e SPU - 03/10/1996) 

Documento decreto sem data – data de publicação - 04/10/1996 
Administração Regional da FUNAI Água Boa 

Extensão da Área 218.515 hectares 
População em 1996 - FUNAI (Fonte: ISA) 832 habitantes 

Municípios / Área (IBGE) Nova Nazaré / 403.869 hectares 
Obras de Infra-Estrutura Rodovia (BR 158) Federal - construída  

Hidrelétrica de Noidore - Federal 
Missão Católica  Sim  

Tipo Situação 

Situação Jurídica Atual 
em identificação/ interditada (Registro de Criação e SPU - 
10/10/1990) 

Documento Portaria 1004 - data de publicação - 18/10/1990 
Administração Regional da FUNAI Água Boa 

Extensão da Área 24.450 hectares 
População em 1996 - FUNAI (Fonte: ISA) - 

Municípios / Área (IBGE) Nova Nazaré / 403.869 hectares 
Obras de Infra-Estrutura - 

Missão Católica  Sim  

Tipo Situação 

Situação Jurídica Atual 
em identificação / interditada (Registro de Criação e SPU - 
10/10/1990) 

Documento Portaria 1.004 - data de publicação - 18/10/1990 
Administração Regional da FUNAI Água Boa 

Extensão da Área 16. 650 hectares 
População em 1996 - FUNAI (Fonte: ISA) - 

Municípios / Área (IBGE) Nova Nazaré / 403.869 hectares 
Obras de Infra-Estrutura - 

Missão Católica  Sim  

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Quadro 12 – Caracterização da Terra Indígena Areões 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Quadro 13 – Caracterização da Terra Indígena Areões I 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Quadro 14 – Caracterização da Terra Indígena Areões II 
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A  T.I.Areões e regularização de suas terras  
 

 

A historia da T.I.Areões, inicia-se com uma divergência entre os Xavante do 

grupo Ape, fazendo com que uma subdivisão se dirigisse ao sul, sob a liderança de 

Oribiwe. Esse grupo se instalou na margem esquerda do Rio das Mortes, próximo a 

Xavantina e entram em contato com a Fundação Brasil Central (1953). Em 1955 o SPI 

fundou o posto Capitariquara, e no mesmo ano um missionário americano estabelece 

uma missão protestante.  

Alem desta missão, os salesianos tentam atrair os Xavante na missão Santa 

Terezinha. Após vários conflitos internos, os salesianos fecharam a missão em 1961. 

Tipo (%) Área 
Domínio dos cerrados  100 

Bacia do Araguaia 100 

Tipo (%) Área 
Domínio dos  Cerrados 100 

Bacia do Araguaia 100 

Tipo (%) Área 
Domínio dos  Cerrados 100 

Bacia do Araguaia 100 

Quadro 15 – Caracterização Ambiental da Terra Indígena Areões 
 

Quadro 16 - Caracterização Ambiental da Terra Indígena Areões I 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Quadro 17– Caracterização Ambiental da Terra Indígena Areões II 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
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Os Xavante se unem, contra a pressão dos fazendeiros,(em geral eram 

empresários paulistas), os quais adquirem terras ilegalmente, por meio do Departamento 

de Terras e Colonização. Em 1962 a região estava ocupada por inúmeras fazendas entre 

Xavantina e Areões,  situação que chegou a levar o funcionário da Funai a ser demitido 

por representar um obstáculo aos fazendeiros que grilavam as terras (Carrara, 1997 :23).  

A área da T.I.Areões também estava contemplada pelo decreto n. 903 de 1950, já visto 

anteriormente no histórico fundiário de T.I.Pimentel Barbosa, e no decreto n. 948 de 

1956 que mesmo reduzindo a área do decreto anterior  não foram demarcados.(ver 

figuras 34 e 35) Em 1975 foi demarcada com superfície de 227.200 hectares , tendo 

parte da área estabelecida em 1972 sido excluída. (Calaça, & Lasmar,1997:17,19).  

Enfim, a T.I.Areões foi demarcada pelo Decreto nº 75.426 de 26 de fevereiro de 

1977, e posteriormente delimitada com a extensão de 218.515 hectares.  No entanto, a 

área das fazendas Dois Corações, Santa Maria, Santana, e área da aldeia Tritópa, 

ficaram fora desta demarcação, as quais foram demarcadas posteriormente.  

 A partir de 1979 os Xavante reivindicam áreas que ficaram fora da demarcação. 

A portaria n. 2.023/pres/ Funai, de 1986, institui um grupo técnico para definir os 

limites, resultando na proposta das terras indígenas Areões I (referente a Fazenda Santa 

Maria) a oeste; e a Areões II no limite leste (referente a Fazenda Dois Corações) - 

(idem).  

O parecer nº 036/DID/DAF de 14/05/96, confirmou novamente a necessidade de 

identificar as terras Areões I e II e foi favorável aos limites demarcados da T.I. Areões, 

sendo esta homologada pelo decreto s/nº, de 02/10/96, com registro no CRI de Comarca 

de Cuiabá em 1996 e na D-SPU/MT em 1997 (idem).  
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2.6.1.3.  Terra Indígena São Marcos  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

TIPO SITUAÇÃO 

Situação Jurídica Atual reservada (Registro de Criação e SPU – 05/09/1975) 
Documento decreto 6.715 – data de publicação – 08/09/1975 

Administração Regional da FUNAI Barra do Garças 
Extensão da Área 188.478 hectares 

População em 1996 - FUNAI (Fonte: ISA) 1.813 habitantes 
Municípios / Área (IBGE) Barra do Garça / 873.078 hectares 
Obras de Infra-Estrutura Rodovia (MT 312) Estadual – construída 

Missão Católica e FUNAI Sim  

Figura 45 – Localização da Terra Indígena São Marcos 
 

Org.: Maria Lucia C. Gomide & Marcelo M. Silva (2007) 
 
 

Quadro 18 – Caracterização da Terra Indígena São Marcos 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
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A T.I. São Marcos e a T.I.Sangradouro, tem características próprias que as 

distinguem das demais terras Xavante devido a estarem relacionadas à atuação da 

missão salesiana.   

A história da T.I.São Marcos é constituída pela interação entre os Xavante, os 

missionários salesianos, os funcionários do SPI  (posteriormente da Funai), e ainda dos 

regionais. 

Entre 1956 e 1957 as populações das aldeias Parabubu e Wedetede, da região de 

Couto Magalhães, perseguidas por colonos e fazendeiros, buscaram refúgio nas missões 

de Sangradouro e do Meruri. Eram cerca de trezentos indígenas, aos quais, alguns meses 

mais tarde juntou-se um outro grupo vindo de Batovi . Estes grupos foram logo 

contaminados com sarampo, e muitos morreram, o mesmo aconteceu com os que 

chegaram uma década  mais tarde vindos de Marãiwatsede153 (dos duzentos e cinqüenta 

morreram mais de noventa em poucos dias ). (Menezes, 1999:46-7)  

A T.I.São Marcos abriga grupos de Xavante que saíram da aldeia Tsõrepré e que 

se dirigiram à atual região de Parabubure, estes são parte do grupo denominado 

Norõtsurã,  além destes abrigou os que  vieram posteriormente de Marãiwatsede(1966).   

Com o crescimento da população Xavante, as terras se tornam insuficientes e a 

solução dos salesianos foi criar uma missão para trabalhar exclusivamente com os 

Xavante, assim foi implantada  a Missão São Marcos  anexa a  Meruri. Esta área havia 

sido “doada” pelo então governador do Mato Grosso, o bispo D. Aquino, em 1918. 

Assim, no dia 25 de abril de 1958 foram transferidos cerca de 250 Xavante para o local 

                                                 
153

Outro grupo que passou a viver em São Marcos, a partir de 1966 são aqueles que foram transportados a força por 
aviões da FAB, desde Marãiwatsede parte de seu território, quando esta terra foi tomada por Ariosto da Riva e 
posteriormente pelo grupo Ometo e ali instalaram a Fazenda Suiá- Missu isto na década de 1960. A História de 
Marãiwatsede é um dos maiores escândalos de violação dos direitos indígenas no Brasil .  
 

Tipo (%) Área 
Domínio dos  Cerrados 100 

Bacia do Araguaia 100 

Quadro 19– Caracterização Ambiental da Terra Indígena São Marcos 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
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escolhido, junto ao córrego São Marcos, ai construíram as primeiras casas na aldeia por 

eles denominada Etenhorepré (morro vermelho) e pelos salesianos chamada aldeia São 

Marcos (Menezes,op.cit. :47) Desta forma, São Marcos foi criada como uma colônia da 

Congregação Salesiana para trabalhar exclusivamente com indígenas, as outras missões 

como de Meruri e de Sangradouro criadas respectivamente em 1902 e 1906, 

funcionaram tanto para índios como para o regionais não- indígenas, tendo escolas 

mistas.  

É interessante notar que os Xavante inicialmente estavam instalados em Meruri e 

quando foram transferidos para São Marcos, não interpretaram este deslocamento como 

uma solução definitiva, mas apenas como um período mais longo entre as suas 

perambulações pelo seu amplo território. Devido a essa interpretação tiveram grande 

resistência em se dedicar ao trabalho agrícola e a vida sedentária exigida pela missão. 

Assim continuavam suas tradicionais excursões de caça e coleta pelos cerrados. 

(Menezes, op.cit.  314)   

  

Vigiar e punir as práticas salesianas entre os Xavante 

São Marcos e Sangradouro 

 

A estratégia utilizada pelos missionários constou sobretudo no controle das 

instituições da educação e da saúde indígenas. A dominação proporcionada pela agência 

religiosa envolveu o controle ideológico, tentando impor um novo modo de pensar. 

(Menezes,op.cit. :311)   

 
As práticas políticas, por sua vez, se apóiam na produção de 
conhecimento sobre os indígenas e em técnicas disciplinares que 
operam, entre outros recursos, através da reorganização espacial da 
aldeia, da micropenalidade do tempo e do emprego do sistema de 
vigilância não só como método de persuasão como também de 
controle sobre a sexualidade.” (Menezes, op.cit. :312)  

 
O sistema de internato é parte integrante da proposta educacional da 

Congregação Salesiana, a qual está fundamentada no pensamento de Dom Bosco.Para 

os salesianos este sistema formulado é o único  capaz de “regenerar e civilizar [...] o 

selvagem” e ainda “endireitar sua mentalidade desvirtuada.” 

No início da atuação salesiana entre os Xavante, vê-se a ideologia desta missão 

nos discursos do padre Colbacchini, onde o pressuposto é a “inferioridade natural do 

índio”, pensamento etnocêntrico de fundo evolucionista, que utiliza para justificar a 
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forma assistencialista e paternalista, assim como as atitudes de repressão à cultura 

indígena e de imposição da ideologia cristã (Menezes, 1999:50): “O selvagem não 

trabalha, não planta, não colhe, não se preocupa do amanhã ...dedica-se à caça e a pesca como 

necessidade que a vida lhe impõe e como sagrado dever.’ (Colbacchini:3 apud Menezes op.cit. 

:53).  

 
        Para concretizar a utopia da proposta civilizadora, segundo o discurso ideológico-

religioso do Padre Colbacchini a estratégia seria obter o domínio da língua nativa. Aos 

salesianos a língua nativa deveria ser substituída pelo português “considerada legítima”, 

neste pensamento também há “ a suposição de que a oralidade como expressão falada 

do pensamento dos povos pré-letrados é prova de inferioridade congênita e sinônimo de 

ausência de civilidade.” Enfim, o aprendizado da língua indígena pelos salesianos tem a 

finalidade de ser um instrumento de dominação, inclusive através da tradução da bíblia 

e da elaboração da gramática Xavante e outros materiais didáticos.  

Interferências importantes foram feitas pela agencia religiosa, diretamente na 

execução dos rituais, pois foram restritos e por vezes proibidos. Para os Xavante estas 

influências negativas foram consideradas as principais causas da perda de tradições 

culturais, pois impediu.   

 
a participação integradora dos jovens por estarem eles continuamente 
absorvidos por atividades outras não relacionadas diretamente à vida 
da aldeia. A perda de contato entre as classes de idade, portanto entre 
as diferentes gerações estaria provocando o esquecimento da tradição 
do avô e do bisavô.“torna-se assim compreensível que o projeto 
educativo-catequético tenha como meta a introdução de um novo 
código e valores e que este inclua a reformulação das formas de 
relacionamento homem/mulher, elegendo como precondição a 
redefinição do conceito de pudor.(Menezes,1999: 328-9)  

 
As ações dos salesianos foram extremamente conservadoras, entretanto se 

modificaram de acordo com o contexto de transformações de parte da  Igreja católica ao 

longo dos anos, passando a ser preocupação desta instituição a defesa dos direitos 

indígenas. (Menezes, op.cit: 60, 96-7)   

Os Xavante permitiram no passado estas práticas disciplinares em troca de 

receberam uma “educação formal”, pois para eles foi uma a estratégia para enfrentar o 

mundo dos “brancos”. Como observado por Menezes (1999) a convivência e a 

participação em cerimônias católicas foi feita por razões políticas. Assim entre os anos 
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1950 e 1970 os Xavante foram progressivamente se fortalecendo na defesa de seu 

território, assumindo a liderança nessa luta. (Menezes, op.cit. 313) 

 

 

Interferências salesianas no espaço Xavante  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

As referências espaciais Xavante foram mantidas provavelmente até 1964, mas o 

semicírculo aberto tradicionalmente para um curso d’água foi modificado e os marcos 

cristãos foram incorporados à paisagem, tanto em São Marcos  como em Sangradouro.   

Figura 46 – Croqui da Aldeia São Marcos (1981) 

Fonte: Sá (1983) 
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Em ambas aldeias foi colocada uma cruz no pátio central que permanece acesa 

durante a noite, como um marco central da tentativa de dominação cristã.(Menezes, 

op.cit.:317) 

Na terra indígena São Marcos, assim como nas outras T.I. Xavante, o centro 

cerimonial é a aldeia-mãe, aquela que tem uma população maior e de onde saíram os 

grupos que constituíram as outras aldeias.  

A importante instituição do hö154 – a casa dos adolescentes sofreu interferências 

da missão salesiana, transformando o espaço que tinha como referência os princípios da 

organização social tradicional em um espaço cristão. Em São Marcos o hö foi o 

primeiro “elemento arquitetônico” a ser deslocado espacialmente com a intenção de ser 

o alvo principal da disciplina do internato. Com isto os salesianos conseguiram que este 

fosse construído no pátio principal da missão. A reorganização espacial se completa 

com a mudança do semicírculo da aldeia voltado para “direção de dois espaços 

funcional e ideologicamente essenciais ao projeto missionário a capela e o 

ambulatório.”   Esta intervenção, no entanto “sugere um acordo tácito e consciente” por 

parte dos indígenas. (Menezes, 1999: 319)   

O panorama155 atual do conjunto aldeia/missão São Marcos é constituído pelos 

prédios da missão em sua forma arquitetônica arrogante diante das habitações indígenas 

“é nítido o contraste entre a verticalidade do impulso arquitetônico que presidiu à 

construção da missão e o achatamento das formas arredondadas das moradias Xavante, 

desproporcionadas diante do portentoso estilo religioso.” (Menezes op.cit.:101,117 )  

Os Xavante de São Marcos  que vieram da região do Couto Magalhães, como 

citado anteriormente, fizeram a aproximação com a missão devido ao crescente avanço 

das frentes de expansão o que os obrigava a constantes deslocamentos e fugas, 

enfraquecimento e epidemias e a conseqüente depopulação. Como estratégia de 

                                                 
154“... na língua Xavante o termo hö possui ampla conotação simbólica associada ao processo de 
maturação biológica e social dos adolescentes indígenas. Até serem introduzidos formalmente na casa dos 
solteiros, não lhes é reconhecida identidade própria. Os jovens não são pessoas no sentido pleno [...] 
Como as crisálidas, que abandonam o casulo completado o ciclo biológico de transformações os wapté 
deixam a casa dos solteiros providos de uma nova ‘pele’ finalizando o ciclo de iniciação. O processo 
ritual os torna na concepção indígena, aptos a ingressar na vida publica.[...] A palavra Xavante para 
cerimônia daptsiptasê significa literalmente algo que torna as pessoas boas. “(Menezes,1999 :319)    
 
155 Esta é a mesma situação de Sangradouro, embora a aldeia fique distante cerca de um 
quilômetro da missão, a Igreja e o internato e as outras construções são o exemplo da autoridade e 
da dominação imposta pelos salesianos.Na própria aldeia também existe um marco uma cruz no 
centro, que à noite é iluminada; alem disto, próximo a uma das fontes da água há um nicho com 
uma imagem de Nossa Senhora em várias casas se encontram imagens de santos.  
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sobrevivência buscam o contato com o branco, mas pensavam, que este convívio seria 

apenas temporário enquanto se  fortaleciam e aprendiam a  “a língua, os costumes a usar 

armas de fogo” e também teriam cura para as doenças desconhecidas.  Em seus planos 

deveriam passar cinco cerimônias de iniciação e depois disto voltariam à suas terras.  

Desta forma São Marcos foi uma “aldeia-refúgio” que abrigou diferentes grupos 

locais inclusive inimigos. Entretanto estes grupos decidem se aliar frente ao branco, no 

caso posseiros e colonos, que ocuparam  seu território a “ partir de 1948 e provocar a 

desocupação de parte de seu território nos anos 80, exatamente no tempo previsto pelas 

chefias três décadas antes.” Assim depois de cerca de 20 anos os Xavante conseguem 

realizar uma ruptura com a missão, e põe fim ao confinamento imposto pelo rígido 

controle salesiano.  

  A partir daí os Xavante atuam politicamente e se tornam fortes lideranças tendo 

reconhecimento no movimento indígena brasileiro. “ [..] a imagem ideal dos novos 

lideres passou a ser a do individuo bem relacionado, viajado e experiente.” (Menezes 

1999:333-4) 

A ampliação da atuação da Funai, em meados dos anos 1970, correspondeu a 

diminuição da influencia missionária. Nessa época, a Funai iniciou a implantação do 

famoso projeto de rizicultura nas terras Xavante, o objetivo era tornar as terras 

“produtivas”.  “ [...] os índios têm buscado caminhos próprios para atenuar e solucionar 

conflitos.[...]O consentimento é assegurado pela conveniência e está redimensionado a 

cada dia, nas próprias relações de intercâmbio político estabelecidas com as agências de 

contato.” (Menezes,1999: 338)  

 
 
 
Decretos e demarcações de São Marcos 

   

O primeiro decreto para a demarcação desta terra indígena é o de  nº 71.106 de 

14 de setembro de 1972, de acordo com o memorial foi realizada a medição e a 

demarcação da T.I. em 1973. No mesmo ano, outro decreto (nº 73.233 de 30 de 

novembro de 1973) autoriza a demarcação e ainda amplia a T.I. englobando a área da 

missão Salesiana de São Marcos. Devido a imprecisão dos termos do decreto foi 

impossibilitada a delimitação precisa de São Marcos.(Calaça & Lasmar, 2000: 20)  

em 05 de julho de 1974, a Funai fornece o termo aditivo ao contrato 
de empreitada celebrado entre a Funai e a firma Projeto S/A,sendo que 
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neste Termo Aditivo encontramos outro memorial descritivo diferente 
do decreto nº 71.106 de 1972, que passa ser a base para os trabalhos 
de medição e demarcação da firma empreiteira. Em 5 de setembro de 
1975, o decreto n. 76.215 amplia a reserva dando-lhe os limites 
definitivos e constando um novo memorial descritivo que novamente 
corrobora o erro do decreto n. 73.233, permitindo varias interpretações 
dos limites, prejudicando a comunidade de São Marcos na 
regularização de suas terras. (Calaça & Lasmar op.cit.)  

 
 

Em diversos documentos da Funai sobre a identificação e demarcação da T.I.São 

Marcos, está registrado que a firma Projeto S/A cometeu erros ao elaborar o memorial 

descritivo da área.  

Outros documentos solicitam à Funai que sejam reavivadas as picadas da reserva 

São Marcos a fim de evitar conflitos com fazendeiros vizinhos, e ainda a preocupação 

dos Xavante para suas reivindicações de retificação de limite oeste da terra indígena.   

De acordo com relatório sobre a situação fundiária da terra indígena Xavante 

ficou constatado que a regularização desta terra indígena ficou “condicionada ao erro de 

memorial descritivo elaborado pela empreiteira Projeto S/A, no ano de 1973.”  (Calaça 

& Lasmar 2000:20,22). Os Xavante de São Marcos  foram prejudicados com a 

imprecisão da demarcação, existem inúmeras solicitações das comunidades no sentido 

da revisão do limites desta Terra Indígena. 
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2.6.1.4. Terra Indígena Sangradouro /Volta Grande  
 

 

 

 

 

  

 
  

 
 

Tipo Situação 
Situação Jurídica Atual Homologada (Registro de Criação e SPU - 29/10/1991) 

Documento Decreto 249 - data de publicação – 30/10/1991 
Administração Regional da FUNAI Primavera do Leste 

Extensão da Área 100.280 hectares 
População em 2004 - FUNAI 858 habitantes 

Municípios / Área (IBGE) General Carneiro/ 413.241 hectares 
Novo São Joaquim / 862.083 hectares 
Poxoréu / 692.332 hectares 

Povos Xavante e Bororo 
Obras de Infra-Estrutura Rodovia (BR 070) Federal - construída  

Missão Católica Salesiana Sim  

Figura 47 – Localização da Terra Indígena Sangradouro / Volta Grande 

Org.: Maria Lucia C. Gomide & Marcelo M. Silva (2007) 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental– dia 29/06/2008 
 

Quadro 20 – Caracterização da Terra Indígena Sangradouro 
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A Missão São José, fundada em 1906  foi originalmente um aldeamento formado 

pelos salesianos,   para fixar os Bororo156.  A partir de 1908 a população Bororo foi se 

instalando (Novaes, 1993).   

O momento da chegada dos Xavante na Missão de Sangradouro foi registrado 

pelos missionários : “no dia 24 de fevereiro de 1956 chegaram em Sangradouro cerca de 

70 Xavante,[...] No mês de julho chegaram outros 50 Xavante, homens e mulheres 

sendo a maioria crianças e adolescentes. Só havia um ancião aparentando a idade de 70 

anos.” (Missão Salesiana, 2005 : 27,28)   

O depoimento de Alexandre (liderança de Sangradouro) feito aos salesianos conta 

que os Xavante, quando chegaram a Sangradouro, vinham de Meruri. Estavam em 

busca de local onde pudessem curar os doentes e se instalar  pois estavam passando 

fome :  

 
“Eu era criança quando chegamos a Sangradouro, dirigidos 
pelo pai Pedro. Passamos por Meruri, onde pararam muitos 
Xavante doentes ou cansados , ele dizia-nos: temos que 
continuar a viagem em direção da nascente dos rios. Eu sonhei 
que iremos encontrar um homem de braços compridos que irá 
nos receber bem. Assim chegamos e paramos debaixo da 
figueira que esta no pátio atual da casa das irmãs. Um padre 
alto , vestido de branco, nos recebeu com alegria, nos deu 
comida e roupa porque estávamos todos nus. Mandou outro 
padre a Poxoréu comprar rapadura e farinha de mandioca para 
nós.”   

 
 

                                                 
156

As Missões Salesianas no Mato Grosso iniciam-se no ano de 1894, com a finalidade de fixar os 
Bororo.Um dos objetivos era concentrar, sob a influencia dos missionários, o maior número de índios, o 
que acarretava uma série de problemas, com a  maior facilidade de contágio em épocas de epidemias e as 
dificuldades de alimentação (NOVAES, 1993 :242). 
 

Tipo (%) Área 
Domínio dos Cerrados 100 

Bacia do Araguaia 100 

Quadro 21 – Caracterização Ambiental da Terra Indígena Sangradouro 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
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Os salesianos estabeleceram o local para a aldeia Xavante, o internato foi 

fechado, pois, os pais dos alunos internos não aceitaram os Xavante. Assim, o internato 

passou a funcionar somente para os jovens Xavante. Os missionários passaram a estudar 

a língua Xavante e elaboraram o primeiro dicionário Xavante em 1958, com Pde. 

Adalberto Heide157. (Missão Salesiana, 2005:30,31)  Em 1969, iniciou a Operação Mato 

Grosso,organização de voluntários leigos que atuaram junto às missões salesianas até o 

ano de 1973.  

Com a demarcação da Terra Indígena Sangradouro em 1972, os Xavante 

começam a fundar aldeias como estratégia de ocupação e defesa. Assim, foi criada a 

aldeia  Dom Bosco, perto do rio das Mortes e outras aldeias menores. 

Os missionários ajudam na construção de estradas e pontes. Neste período a Funai 

intensifica o controle e tenta substituir a missão, a área da saúde acabou ficando sob a 

responsabilidade da missão. O internato foi fechado em 1975 para os meninos e em 

1977 para as meninas.  (Missão Salesiana, 2005 :32,34)  

  Em outro depoimento da mesma liderança Alexandre158 conta a chegada em 

Sangradouro e os primeiros encontros com os brancos-waradzu, os perigos dos 

contágios de doenças desconhecidas e a atuação dos Xavante no sentido de defender um 

território. Seu comentário sobre as atuais casas de alvenaria (feitas em acordo com o 

governo do estado, Blario Maggi), justificando que desta forma não há mais 

necessidade de ir colher a palha para a construção das casas dentro das fazendas 

vizinhas, o que por vezes causa conflitos.    

“ Vai completar 50 anos, nós viviam ...Tanto índios Xavante 
esta habitava essa região de Mato Grosso então naquele tempo 
aconteceu ninguém conhece os brancos, civilizado, eu era 
pequeno cinco anos seis anos, escutando que existe o branco. O 
branco é diferente, mãe e pai contava, branco é gente, mas , 
gente perigo, tem arma de fogo, tem cabeça dele é feito de 
macaco, cara dele é feito de macaco, e tudo isso, eu soube essa 
história, mas quando teve contatos, aqui na missão reparando 
olhando dizem o que papai contou não é cara de macaco,  mas é 
gente que tem inteligente, tem bastante capacidade. Essa 
inteligente dele nós não conhecemos mas tem um pouco de 
inteligente, tem cabeça boa. Antes de conhecer bem o cidadão  
civilizado, agora estamos junto, porque somos mesmo sangue, 

                                                 
157

Na década de 1960, os padres Giaccaria e Heide estudam a cultura Xavante e publicam os livros: 
“Xavante povo autentico”; “Jerônimo sonha”; “Jerônimo conta”, também elaboram um catecismo 
bilíngüe e cartilhas e outros materiais. (MISSÃO SALESIANA, 2005 ;30,31) 
 
158 Depoimento coletado pela pesquisadora 2006.  
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somos  todos iguais. Ai essa história quando viemos andando 
para fazer contato missionário, mas naqueles tempo não existe, 
nem gripe, nem varicela, nem coceira, nem diarréia nem dor de 
cabeça, alguma coisa doença, nada. é forte o Xavante, dente 
boa e cara bem macia... e nós estamos aqui no civilizado na 
missão, nosso território é aqui.  
Nós estamos aqui , missionário deu alfabetização por escrito, 
papel e abriu caminho no meio do povo, as pessoas estão 
aceitando ... o padre considerava os povos do índio e o padre 
ensinava o caminho certo, e abriu o caminho certo e estamos 
amizade com o branco e preto qualquer raça. Naquele tempo 
ninguém conhece o branco civilizado agora estamos 
conhecendo, ninguém vai ser contra e inimigo nada ... tudo isso 
nosso lei existe dentro do índio, não existe estatuto isso lei do 
branco, nós vivemos liberdade, não tem a lei segurança , defesa 
, nós vivemos liberdade. 
 ... porque fundou casa de material (alvenaria) porque todos 
anos fazendeiro reclamando, chateando porque índio entra para 
lá, nós entramos para colher palha de acuri, agora minha idéia 
mudou para ficar firme e não andar mais nos fazendeiros, estão 
sempre apertando e essas caminhos estão rolo, então a 
demarcação da área para viver, habitar aqui no Mato Grosso” 
(Alexandre, liderança de T.I.Sangradouro, 2006 ) 

 
 

As relações do trabalho e da educação foram ao longo do tempo modificadas 

pelos Salesianos: “A catequese cristã vem nestes 500 anos, implicando em uma 

mudança na qualidade do tempo, os índios eram condicionados a contar os dias da 

semana e comportar se nos domingos conforme recomenda o modelo católico.”( 

Novaes,1993). Além disso a prática de separar os índios convertidos, é algo recorrente 

na história das missões, assim como a separação dos meninos índios,  impedidos de 

comunicar se com suas famílias. 

Embora a histórica influência das missões seja realidade, é também verdadeira a 

resistência cultural Xavante.Atualmente a atuação da missão salesiana está mais restrita 

nas áreas em que sempre atuou -educação e saúde- os Xavante vêm conseguindo 

ampliar seu espaço de atuação.  

 

Histórico da regularização fundiária  

 

          Como as outras terras Xavante esta também passou por diversas etapas e 

sucederam –se os decretos no processo regularização fundiária . O primeiro Decreto nº 

71.105 data de 14 setembro de 1972, mas a área somente foi demarcada em 1974 (pela 
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firma Projeto S/A ). Com uma área de 88.620 hectares,  a aldeia Sangradouro ficava 

fora dos limites. Os Xavante reivindicam então novos estudos para incorporação de 

áreas excluídas.  Em  26 agosto de 1976 criou se o grupo de trabalho da Funai que 

propôs a incorporação da área de mata denominada Volta Grande, que encontra-se ao 

norte da T.I.. Em 1981, durante este processo de demarcação a missão salesiana 

interferiu a favor  dos Xavante. Anos mais tarde, em 1983, o mesmo diretor da missão 

“manifesta-se no sentido de que se houvesse ampliação da área necessariamente deveria 

haver indenização aos proprietários, agora incluindo neste rol as terras da 

missão.”(Calaça & Lasmar,) De acordo com este as terras pertencentes à missão não 

eram úteis aos Xavante já que eles não gostariam de atravessar a BR-070.   

       Em agosto e setembro de 1980 foram feitos novos estudos por outros grupos 

de trabalho para redefinir os limites da terra indígena.  

“ os técnicos observam que a mata do córrego Volta Grande, 
com cerca de 15.000 hectares, era a única área imemorial sem a 
presença de não-índios, capaz de suprir os Xavante com 
razoável quantidade de caça e apropriadas ao cultivo tradicional. 
( ) consta do processo 1128/80 um memorial descritivo contendo tanto 
as áreas reivindicadas a leste (que teria como limite o córrego 
Pindaibão) quanto aquele ao norte, incluindo alem da mata áreas de 
cerrado, o que perfazia uma superfície de acréscimo de 64.435 
hectares, o que levaria a reserva de Sangradouro  a contar no total com 
154.000 e 220 km de perímetro. Outro memorial descritivo abarca 
apenas a área de mata de Volta Grande, representando um acréscimo 
de 14.680 ha, o que totaliza 104.500 e 185 km de perímetro. [...] Em 
documento s/n datado de 30 de março de 1982 o diretor do DGPI 
aponta os motivos alegados pela presidência da Funai para não 
aceitação da reivindicação Xavante exposta no relatório do GT 
portaria 840/e/80, quais sejam: em 1981 o assunto foi apreciado pela 
presidência da Funai que se posicionou contraria ao acréscimo 
solicitado pois não haveriam justificativas técnicas que ensejassem 
decisão favorável , mormente quanto ao limite leste; entendia-se 
inclusive esse pleito como uma pretensão indígena de constituir a 
“grande nação Xavante “ , que teria como objetivo a união de todas as 
terras desta etnia; que mesmo em relação à mata de Volta Grande 
onde os índios implantaram roças de toco a partir de 1976, a mesma 
somente seria anexada à reserva se área de igual tamanho ... “ (Calaça 
& Lasmar, op.cit.:31)  

 
 
 

Durante alguns anos os Xavante resolveram desistir desta reivindicação, até o 

ano de 1985, quando fazem novos pedidos de revisão e o grupo de trabalho sob a 

coordenação da antropóloga  Claudia Menezes realiza outro estudo. Este apontou que a 

área de Volta Grande “foi incompreensivelmente excluída dos limites propostos por 
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ocasião do decreto de 1972”, já que esta é uma região de posse imemorial. A citada 

região era utilizada pelo grupos Xavante que viviam na proximidade do rio Couto 

Magalhães . Nesta área foram criadas aldeias nas décadas de 1930 e 40, “a aldeia 

Norõrowedepare, próxima ao local conhecido como Buritizal e a aldeia Tsihorirã, 

localizada na margem direita do córrego Cabeceira Alta.”(op.cit. 2000;33).Ainda está 

registrado o encontro de vestígios arqueológicos destas aldeias e cemitérios em lugar 

denominado Odzerãre (Água Clara), os quais vinham sendo destruídos por não-índios 

com a intenção de desaparecer as “provas de imemorialidade da ocupação indígena.” 

(Calaça & Lasmar op.cit. 33)   

 O grupo de trabalho propôs que a área de Volta Grande reivindicada pelos 

Xavante fosse incorporada, pois esta era a ùltima área com caça e propícia à coleta e 

cultivos das roças de toco por possuir matas (com cerca de 15.000 hectares de mata e 

28.000 hectares de cerrado).  

A área interditada é aprovada em fevereiro de 1987, e declarada com 11.640 

hectares. A terra indígena então recebeu a denominação de Sangradouro /Volta Grande. 

Foi demarcada em 1987 e homologada em 1991, com uma área total de 100.280 

hectares.   

 Enfim,os Xavante não obtiveram sucesso nas áreas por eles conquistadas, pois 

estas não são suficientes para a sua territorialidade e por este motivo reiteradas vezes 

são feitas novas reivindicações. Entretanto, sob a pressão de fazendeiros e políticos do 

estado do Mato Grosso, criam-se dificuldades na regularização da terra indígena. 

(Calaça & Lasmar op.cit. 33). 
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2.6.1.5. Terra Indígena  Parabubure, Ubawawe e Chão Preto  

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

Tipo Situação 
Situação Jurídica Atual homologada (Registro de Criação e SPU - 29/10/1991) 

Documento Decreto 306 - data de publicação - 30/10/1991 
Administração Regional da FUNAI Campinápolis 

Extensão da Área 224.447 hectares 
População em 1996 - FUNAI (Fonte: ISA) 3.162 habitantes 

Municípios / Área (IBGE) 
Campinápolis / 575.299 hectares 
Nova Xavantina / 574.269 hectares 

Obras de Infra-Estrutura 
Rodovia (BR 230) - Federal  
PCH Rio Culuene - Paranatinga II – Estadual (FUNAI / 
FUNASA) 

Missão Católica e Missão Evangélica Sim  

Figura 48 – Localização das Terras Indígenas Parabubure, Ubawawe e Chão Preto 
 

Org. : Maria Lucia C. Gomide & Marcelo M. Silva (2007) 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 

Quadro 22– Caracterização da Terra Indígena Parabubure (nomes anteriores: P.I Culuene e Couto Magalhães)  
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Tipo (%) Área 
Domínio dos  Cerrados 100 
Bacia do Xingu 100 

Tipo de Pressão e Ameaça Ocorrência 
Pretensão Minerária - 

Pressão por Exploração de Recurso Pesca, Madeira 
Ameaça de Exploração de Recurso Garimpeiro, Caçador 
Ameaça por Problemas Fundiários Fazendeiro, Sem Terra 

Tipo Situação 
Situação Jurídica Atual homologada (Registro de Criação e SPU - 30/08/2000) 

Documento Decreto sem data - data de publicação - 31/08/2000 
Administração Regional da FUNAI Nova Xavantina 

Extensão da Área 52.234 hectares 
População em 2002 - FUNAI (Fonte: ISA) 349 habitantes 

Municípios / Área (IBGE) Santo Antônio do Leste / 359. 679 hectares 
Obras de Infra-Estrutura - 

Missão Católica e Missão Evangélica - 

Tipo (%) Área 
Domínio dos  Cerrados 100 
Bacia do Xingu 100 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Quadro 23 – Caracterização Ambiental da Terra Indígena Parabubure 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Quadro 25 – Caracterização da Terra Indígena Ubawawe 

Quadro 26 – Caracterização Ambiental da Terra Indígena Ubawawe 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Quadro 24 – Pressões e Ameaças existentes na Terra Indígena Parabubure 
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História do movimento dos grupos que formam a T.I. Parabubure  
 

 

Os Xavante que buscaram apoio dos salesianos eram originários de 

Wabdzerewapré, aldeia localizada na região do rio Couto Magalhães . Wabdzerewapré, 

teve a duração de dois anos, após os quais seus moradores mudaram-se para a nova 

aldeia, Wedetede (pau de aricá) (...) onde foram vítimas de uma epidemia que provocou 

varias mortes (Giaccaria e Heide 1972).  

 
'Desta aldeia saíram os grupos que se situaram um em ‘Rituwawe, no 
rio do Couto Magalhães e outro na aldeia de Öniudu no rio Kuluene 
(...) Subgrupos voltam a cindir –se e novas composições entre os 
moradores dos três locais, em idas e vindas, resultaram na ocupação 
de novos sítios, entre os quais estão os que os Xavante chamaram de 
Parawadza’radzé (lenha seca ) (...) e de Parabubure (folha de cará do 
mato).”( Lopes da Silva,1992:370)   

 
Em junho de 1951, a aldeia Parabubure foi invadida pelos brancos, por este fato 

regressam para Parawadza’radzé. Estes dois grupos, que já estiveram juntos em 

Wedetede, permanecem unidos durante um ano. Após este período nova cisão vai fundar 

a aldeia Ariwede’rãpá (coco preto do mato) próxima ao rio das Mortes(atual 

T.I.Areões).  

O grupo que ficou em Parawadza’radzé, volta a viver próxima ao rio Couto de 

Magalhães e ai se estabelecem até o ano de 1956, quando voltam a sofrer nova 

epidemia. Partem daí para as margens do rio Noidore (afluente da margem esquerda do 

rio das Mortes), este grupo, juntamente com  um grupo de Oniudu viverão algum tempo 

depois nas missões salesianas localizadas mais ao sul (atuais T.I.Sangradouro e São 

Marcos). Desta forma, estes últimos grupos são aqueles que fizeram parte do segundo 

momento do contato permanente com os brancos. (Lopes da Silva, op.cit. 370) 

Tipo (%) Área 
Domínio dos  Cerrados 100 
Bacia do Araguaia 5,18 
Bacia do Xingu 94 ,82 

Quadro 27 – Caracterização Ambiental da Terra Indígena Chão Preto 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
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O território Xavante nesta região da atual T.I. Parabubure próximo as 
nascentes do rio Culuene era considerado como terras devolutas pelo 
governo do Mato Grosso. Foi então grilada e em 1960 estava ocupada 
por fazendas. Assim, em seu retorno os Xavante tiveram que exercer 
uma grande pressão para conseguirem uma área de apenas 10.000 
hectares em 1975 passando a  13.800 hectares em 1976. Nesta 
pequena área demarcada os Xavante passam a viver e mesmo parte 
daqueles que estavam junto ás missões salesianas retornaram.”  
(Lopes da Silva, op.cit. 370) 

 
 
 A partir de 1972 grupos saem da missão de São Marcos e voltam para a área do 

rio Couto Magalhães, retomando as suas terras que haviam sido temporariamente 

deixadas por terem sido expulsos à força.  

 Entre 1975 e 1980, ocorrem grandes conflitos na disputa pela terra, a própria 

Funai tendo o General Bandeira de Mello (1962-72) como seu presidente, expediu 

“certidões negativas aos proprietários da fazenda Xavantina S/A relativas a uma área 

aproximadamente dezoito vezes maior que a área então recuperada pelo índios.” (Lopes 

da Silva, 1986)  

 Os grupos de Couto Magalhães e de Culuene  aproximaram-se e foram aliados 

ao enfrentarem os ‘brancos’ da fazenda Xavantina, revelando a intenção de união das 

terras que formavam Parabubure e Culuene, que se tornaram uma reserva contígua. 

 

  

(...) Os moradores de Couto Magalhães diferem pois são um grupo 
que se forma lentamente com a adesão de novos membros em 
períodos distanciados desde 1962. (...)Pertence também ao terceiro 
grupo, que é formado por São Marcos e Sangradouro. Aos grupos 
originais juntaram se sobreviventes de Marãiwatsede  e Öto, que 
perderam suas terras”.(Lopes da Silva, op.cit. :39-40)  
 

Durante  décadas de tentativas de recuperação do território até retornarem em meio a 

grande tensão e embates com fazendeiros e posseiros repetindo a História das outras terras 

indígenas Xavante na retomada do território. (idem) 

A fazenda  Xavantina criada sobre o território tradicional Xavante, destruiu sítios 

arqueológicos de antigas aldeias e cemitérios, com tratores que removeram a terra. Diante da 

intensificação dos conflitos o governo resolve ceder uma área maior e em 1979 foi decretada a 

Reserva de Parabubure.(ver mapa)  
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Decretos da T.I.Parabubure  
 

 

A T.I.Parabubure foi criada em 1969, não foi, no entanto, demarcada (Decreto n. 

65.212 de 23/09/1969) e dessa forma foi reduzida pela  

 
 portaria ministerial de 19/02/1972 e confirmada pelo decreto n. 
75.426 de 27/02/1975. Em 1976, através do estudo Funai/Incra foi 
proposta a criação da reserva kuluene com área de 51.000 hectares. 
(...) em 1977 outro grupo Xavante, somando um total de 111 pessoas 
deixa o PIN Marechal Rondon indo também para a reserva Kuluene. 
As tensões continuavam e seu agravamento levou, em 21/12/1979 à 
demarcação pelo governo da reserva indígena  Parabubure através do 
decreto n. 84.337, que incluía a reserva do Couto Magalhães e reserva 
kuluene em área contígua totalizando 226.556 hectares, bem como a 
fazenda Xavantina.” (CALAÇA e LASMAR, 2000: 24)  

 
  

Em 1996 foi constituído outro GT Funai para a delimitação da T.I Ubawawe 

(paraíso), posteriormente outra portaria incluiria as terras da aldeia Chão Preto.  

 A população total de Parabubure em 1996 era de 3.316 pessoas vivendo em 41 

aldeias.   

 

Reivindicações  da  T.I.Parabubure no ano de 2000 : 

Área 1 – Aldeia Paraíso  

Área 2 – Aldeia Chão Preto  

Área 3- Wai’re (Jaboticabal) 

Área 4- Norõ’tsurã  

Área 5- Carapato (Cacique Abraão) ou Hu’uhi (Nome de Morro, Cacique Josué)    

 

As áreas 1 e 2 foram identificadas no ano de 1997, e denominadas Ubawawe e 

Chão Preto. As T.I.s Parabubure, Ubawawe e Chão Preto, formam um contínuo de 

terras, e foram conquistadas em diversos momentos da História Xavante. A primeira 

área a ser demarcada foi Parabubure em 1979; posteriormente, entre 1997 e 1998, foram 

regularizadas Ubawawe e Chão Preto, “grande parte das lideranças mais velhas (com 

mais de 60 anos) tem gravado na memória todo o processo de expulsão dos grupos 

locais Xavante da atual região de Parabubure  ainda na década de 1950.” (Paula, 

2007:65)  
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 De 1985 até 2005, foram feitos vários pedidos de revisão dos limites da T.I. 

Parabubure. Em 1996 foi autorizado pela Funai o primeiro grupo de trabalho; houve 

então uma mobilização regional contra a revisão e suspensão do GT. Foi entregue à 

Funai o estudo feito pelo GT contendo as três áreas pretendidas pelos Xavante. 

Aconteceram articulações entre órgãos federais e regionais contra a revisão.  

Entre os anos de 1997-1998 a Funai atende parte do pedido de revisão,demarca e 

homologa as T.I.S Ubawawe e  Chão Preto.  A pressão dos Xavante continua e Funai 

autoriza novo GT, em 1999 e 2000. O relatório de identificação e delimitação das áreas 

IV e V  é entregue para a Funai, a mídia regional faz campanha contra a revisão, e 

ocorre uma desistência por parte de alguns Xavante. Autorização da Funai e do GT de 

identificação exclusiva para as  áreas II e III , em 2003-2005;  uma nova campanha da 

mídia contra a revisão das terras, articulação entre os órgãos estaduais e federais que 

conseguem suspender o processo de revisão. (Paula, 2007:30)  

  A Terra Indígena Ubawawe está  localizada próxima ao rio Paraíso, e é uma área 

limítrofe ao sudoeste da T.I.Parabubure. “Essa área atingiria uma superfície aproximada 

de 49.576 hectares [...] localizando –se no município  de Novo São Joaquim, à margem 

direita do rio Culuene , confrontado –se com o rio Paraíso, de onde por um linha seca 

atinge-se o marco demarcatório da T.I.Parabubure, situado na cabeceira do rio dos 

Patos.” (Calaça & Lasmar, 2000:27)  

 Esta terra receberia o nome de Terra indígena Paraíso, mas foi denominada  

Ubawawe (ponte grande),  pois é assim que os Xavante reconhecem o local que era 

utilizado em seus movimentos pela região. Em agosto de 1997 foi reconhecida a 

superfície de 51.000 hectares , foi publicado no diário oficial da união em 04/09/1997, e 

DOE/MT em 30/09/1997.  A portaria n.456/MJ de 25/06/1998 declarou como posse 

permanente dos Xavante a área de Ubawawe. 
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2.6.1.6. Terra Indígena Marechal Rondon  

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo Situação 
Situação Jurídica Atual homologada (Registro de Criação e SPU - 03/10/1996) 

Documento Decreto sem data – data de publicação - 04/10/1996 
Administração Regional da FUNAI Barra do Garças 

Extensão da Área 98.500 hectares 
População em 2005 / FUNAI (Fonte: ISA) 500 habitantes 

Municípios (Área – IBGE) Paranatinga / 2.417.783 hectares 
Obras de Infra-Estrutura - 

Missão protestante e FUNAI sim 

Figura 49 – Localização da Terras Indígena Marechal Rondon 

Org.: Maria Lucia C. Gomide & Marcelo M. Silva (2007) 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 

Quadro 28 – Caracterização da Terra Indígena Marechal Rondon (nome anterior: P.I. Batovi) 
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A terra indígena Marechal Rondon, originalmente denominada Batovi encontra-

se localizada no município de Paranatinga. Esta terra Xavante possui uma população de 

cerca de 500. pessoas, em 1996 era de 220 habitantes e  sua área  de 98.500 hectares  

Atualmente possui nove aldeias, sendo a principal Marechal Rondon, onde atua 

a missão protestante, que tem forte presença inclusive na área de educação, pois 

controlam a escola.  

Uma das características deste grupo Xavante é a mistura com os Bakairi .  

O entorno desta T.I. tem também influências das monoculturas da soja e possui 

próximo um armazém da Bunge, mas o que predomina ao seu redor é a criação de gado. 

A aldeia Alvorada arrenda terras para um fazendeiro criador de gado.  

 
 
 
Regularização fundiária  
 

Com o Decreto n. 929 de 04/05/1965, inicia-se a regularização desta terra 

indígena reservando 50.000 hectares para o posto indígena Marechal Rondon. No ano 

de 1972 foi realizada a demarcação e constatou se uma área de 67.078 hectares, foi 

observado que haviam erros na definição do limite sul , na demarcação este limite ficou 

definido pelos córregos Arroz e rio Barreiro, enquanto no decreto de 1965 este mesmo 

limite seria pelos córregos das Pedras e Gavião.  

Em 1982 a Funai fez a “materialização dos limites propostos pelo decreto de 

1965”, verificou-se nesta ocasião que os limites reais conformavam uma área de 98.500 

hectares. (Calaça & Lasmar, 2000:28) 

Os Xavante reivindicaram que o “limite sul partisse da mais alta cabeceira do 

córrego Gavião em direção ao rio Batovi”, houve por parte da comunidade indígena 

Tipo (%) Área 
Domínio dos Cerrados 100 
Bacia do Xingu 100 

Quadro 29 – Caracterização Ambiental da Terra Indígena Marechal Rondon 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
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tentativa de impedir a demarcação, funcionários da Funai entenderam como ilegal a 

reivindicação dos índios ,e estes  acabam por aceitar a demarcação. (op.cit.)  

A partir de 1985 os Xavante reivindicam alterações nos limites da terra indígena. 

Nesse mesmo ano a liderança Xavante Otaviano reclama “um acréscimo no limite 

sudoeste entre o rio Curisevo e o córrego Gavião” (op.cit.), também está registrada o 

pedido em relação a área  de 282 hectares da missão South América Indian Mission, no 

limite oeste da T.I.  

Novamente em 1987, os lideres  Xavante Otaviano e Paulo César, reivindicam 

junto à Funai um acréscimo do limite sul.  A fim garantir os 98.500 hectares 

demarcados, “a comunidade assinou um termo de anuência em 10/04/1996” aceitando 

os limites da terra indígena. Com o Decreto ns/n de 02/10/1996, é homologada com 

superfície de 98.500 hectares. (op.cit.)  

Outra reivindicação de 1997 é no sentido de reaver os limites ao norte da t.i., 

entre o córrego Arame e o rio Batovi , este pedido justificasse pois esta seria uma área 

doada em 1959 ao Xavante Gregório pelo então governador do estado de Mato Grosso 

Pedro Pedrossian, a área ficando fora dos limites demarcados impossibilitava as 

mulheres Xavante de coletarem pequi, pois eram ameaçadas pelo fazendeiros, sendo 

que o proprietário da fazenda Castelito ameaçava de morte os Xavante.  

Os missionários da South América Indian Mission informam que os Xavante 

tinham liberdade para usar a área enquanto esta não tivesse ocupada por uma entidade 

Terena (UNiedas) que havia recebido a área como doação.  
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2.6.1.7. Terra Indígena Marãiwatsede  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50 – Localização da Terras Indígena Marãiwatsede 

Org.: Maria Lucia C. Gomide & Marcelo M. Silva (2007) 
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A palavra Marãiwatsede (mata alta/mata ruim) tem um significado 

correspondente à biogeografia da região, pois esta é uma área de transição do cerrado 

para a floresta amazônica.  

Marãiwatsede  localiza-se entre os rios Araguaia  a leste e rio Xingu a oeste, seu 

limite norte é o rio Tapirapé (afluente do Araguaia ), o divisor de águas é a Serra do 

Tipo Situação 
Situação Jurídica Atual homologada (Registro de Criação e SPU - 11/12/1998) 

Documento decreto sem data – data de publicação - 14/12/1998 
Administração Regional da FUNAI Barra do Garças 

DSEI FUNASA Xavante ~700  
Extensão da Área 165.241 hectares 

Municípios / Área (IBGE) Alto da Boa Vista/ 611.903 hectares 
São Félix do Araguaia / 1.893.504 hectares 
Bom Jesus do Araguaia / 427.908 

Obras de Infra-Estrutura Rodovia (BR 158) Federal - construída  
Rodovia (BR 080) Federal – construída 

Missão Católica e Missão Evangélica Não  

Tipo (%) Área 

Domínio dos Cerrados 35 
Bioma Amazônia 65 
Bacia do Araguaia 43,42 

Bacia do Xingu 56,58 
Tipologia: Savana 2,28 

Tipo de Ameaça Ocorrência 

Ameaça por Problemas Fundiários Posseiros 
Ameaça por Problemas Fundiários Fazendeiros 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Quadro 30 – Caracterização da Terra Indígena Marãiwatsede 

Quadro 31 - Caracterização Ambiental da Terra Indígena Marãiwatsede 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
 

Quadro 32 – Ameaças existentes na Terra Indígena Marãiwatsede 
 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental 
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Roncador. “a Serra do Roncador faz parte do território tradicional Xavante” e era uma 

área rica em caça e outros recursos utilizados pelos Xavante.  

Nesta região o cerrado está localizado entre a área inundável do Araguaia  e as 

matas de transição da Serra do Roncador  e é na faixa de cerrado que se situam as 

aldeias Xavante. As áreas limítrofes são parte de seu território e utilizadas para caça e 

coleta. Marãiwatsede engloba estes diferentes fitofisionomias. (FUNAI, 1992:2,3)  

 
A trajetória histórica dos diversos grupos Xavante foi bastante distinta, o caso de 

Marãiwatsede caracteriza-se pela extrema violação dos direitos indígenas, pois este 

grupo  foi expulso de suas próprias terras e transferido para outra terra indígena 

Xavante.  

A área da T.I. Marãiwatsede  quando usurpada dos Xavante, na década de 1960, 

ficou conhecida como Fazenda Suiá-Missu, este é o nome de um afluente do Rio Xingu 

que nasce na Serra do Roncador e é denominado de Marãiwatsede’pa pelos Xavante.   

A implantação da fazenda culminou com a expulsão dos Xavante em 1966 e sua 

transferência para São Marcos,  feito que contou com o apoio do SPI e da FAB e dos 

missionários salesianos.(idem) 

Os Xavante desde então reivindicaram o retorno a esta parte de seu território 

usurpado por grileiros, e que passou a pertencer a empresa italiana Agip159 , a qual 

depois de 25 anos fez a “devolução” da área aos Xavante, após intensos conflitos e 

campanhas, mas na verdade ainda atualmente esta questão não foi definitivamente  

resolvida pois ainda existem invasores dentro da terra indígena. (FUNAI,,op.cit.)  

Em 2004 os Xavante conseguem retornar para sua terra, embora até o presente 

ainda enfrentem constantes conflitos com os posseiros que não saíram de seu território .  

 

                                                 
159 O Observatório de Impacto Ambiental da “Campanha Norte/Sul, Biosfera,Sobrevivência dos Povos, 
Divida Externa”, apresentou os resultados de uma pesquisa feita no Brasil em 1990, o qual entre outros 
assuntos destacou as grandes propriedades de terra italianas na Amazônia e entre estas o caso da Suia-
Missu. (...) A Agip na Itália respondeu positivamente à solicitação da “Campanha Norte/Sul” e um 
primeiro encontro foi realizado em julho de 1990. Houve então algumas reuniões com a Agip no Brasil , e 
em 1991 realizou –se a reunião com o então presidente da Funai,S. Possuelo, e representantes Xavante 
entre eles Mario Juruna e Damião Paridzané(lideranças), e representantes da ong CTI, e da Agip do Brasil 
, foi o inicio da longa negociação para que os Xavante pudessem retornar ao seu antigo território. 
(Mariano Mampieri, 1992:11- A Campanha Norte/Sul e a Agip Petroli In Relatório funai,1992 )  
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A intenção dos Xavante era o retorno para as áreas das antigas aldeias, no 

entanto a situação ambiental e fundiária160 da área em 1992161 foi decisiva para a 

definição dos limites, pois a região do território tradicional sofreu alterações profundas.  

 
Desde os anos 1960 as fazendas recortam o território Xavante, no entanto a 

Suia-Missu não só invadiu o território como retirou a população indígena. A história da 

formação da fazenda Suia Missu começa quando Ariosto da Riva, adquiriu terras no 

município de Barra do Garças, que segundo ele “era totalmente desabitada, exceto por 

uns poucos índios Xavante”. As terras  adquiridas por ele chegaram a 1,8 milhão de 

hectares.  

Para a implantação da fazenda, Ariosto da Riva associa-se ao grupo Ometto, que 

recebendo incentivos da Sudam162 criam a Agropecuária Suiá- Missu, de 1962 e até 

1964 implantaram a fazenda. Anos mais tarde Ariosto da Riva se retira da sociedade e 

as terras ficam nas mãos do grupo Ometo, que logo inicia a retirada dos Xavante. 

(FUNAI,1992: 15,17) 

Os depoimentos que seguem contam como se deu a invasão das terras e a 

“atração” e dominação dos Xavante : 

 
 

“ficamos três anos abrindo a mata. Os Xavante tavam lá .. bravos! 
Sem conhecer civilizado, começamos jogando comida e presentes de 
um aviãozinho sobre a aldeia deles, todo dia a mesma hora: carne 
seca, bala, rapadura, roupa, panos vermelhos, coberta de pano 

                                                 
160 “Na definição prática dos limites da área indígena procuramos aproveitar o máximo de limites 
naturais existentes, visando inclusive facilitar a defesa do território por parte dos Xavante. [...] 
Os limites em sua maioria são feitos de estradas, cursos d’água , divisor de águas e picadas abertas e 
demarcadas pela própria fazenda Suia Missu. 
A delimitação da parte de cerrado, contudo, abrangeu pequenas fazendas e posses fora dos limites da 
fazenda Suiá por constituir a região das aldeias antigas e da qual cada milímetro deixado de fora foi 
sentido com grande pesar pelos Xavante. A parte sudeste da fazenda Suiá contígua à parte do cerrado 
situada fora da fazenda e que foi incluída na área também é de cerrado, havia aldeias antigas nessa área. 
[...]” 91  Com a criação da t.i. indígena as cabeceiras do rio Xavantinho e afluentes  ficaram situadas 
dentro  da área o que permite a sua preservação.  91Um dos problemas na definição da t.i. foi a criação da 
cidade de Alto da Boa Vista (por volta de 1980), situada no limite sul da fazenda Suia, mas que seria o 
centro do território Xavante. (Funai, op.cit. 91,92)  
 
161 A situação da fazenda Suiá-Missu, em 1992, era uma área de 232 mil hectares, metade da anterior pois 
foi vendida (240 mil hec.) em 1989; 103 mil ha desmatados e 50 mil como pastagens. Ainda em 1992 
possuía um rebanho de 32 mil cabeças de gado. (Funai, 1992:71)  
 
162 A Agropecuaria Suiá-Missu S.A. é uma das empresas que obteve incentivo da Sudam no estado do  Mato Grosso, 
pertencia ao Grupo Ometto (Grupo : Ometto-Dedini, Orlando Ometto, Dr. Hermínio Ometto, Luiz Ometto, Antonio 
Ometto,Armando Dedini e outros – São Paulo)  
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vagabundo ... não podíamos dar coisas boas .. tudo isso para distrair a 
tribo e fazer os índios ficarem fixos no lugar onde jogávamos os 
presentes. Enquanto isso, o Telles abria a picada que saía de São 
Felix163 ... e fizeram o primeiro acampamento. Logo que os índios 
perceberam a formação do acampamento, foram se aproximando. 
Vieram em grupos. Em pouco tempo, os índios haviam feito a sua 
aldeia em frente ao acampamento dos mateiros. E continuaram 
recebendo a comida da mão dos civilizados ..” (entrevista de 
trabalhador da fazenda, Jornal da Tarde SP,21/07/1971 apud FUNAI, 
1992)  

 
“Aqui era terra Xavante !! naquele tempo (inicio da implantação da 
fazenda), eles festejavam! A gente procurava incentivar eles pra 
‘amansar’ ... na época eles começaram a vir na sede ... tinha bastante 
índio! Todo final de semana a fazenda matava 4,5 gado ... e dava para 
eles! Eles fazia a maior festa! Eles levava muito mais. Na época – que 
era do Ariosto Da Riva – eles davam a maior assistência aos índios, 
davam de tudo : roupa, botina, açúcar ,arroz ... inclusive eles fizeram 
até um barracão perto e tinha um cozinheiro só para os índios . .. era 
uma saca de arroz por dia que eles comiam.. e assim foram dominando 
eles , para ver se incentivava a trabalhar ...para eles entenderem...” ( 
depoimento de ex-empregado da Fazenda Suia-Missu, dezembro de 
1989, Dossiê Itália –Brasil  1990)  

 
 

Entretanto, após uma fase de tolerância inicia-se os conflitos por acharem a 

presença indígena muito custosa ,então decidem “livrar-se dos Xavante” e “ foi quando 

tiraram os índios de suas próprias terras, em aviões da FAB ... chegava 3,4, avião e 

enchia de índio, cachorro, galinha, papagaio,tudo que eles tinham levavam nos aviões..” 

(Dossiê Itália –Brasil  1990 apud FUNAI,,1992 :17)  

Assim foram obrigados os Xavante a se mudarem para missão de São Marcos,em 

agosto de 1966, chegando lá uma epidemia de sarampo matou grande parte da 

população. Este grupo foi se movimentando pelas áreas Xavante e em 1979 

transferiram-se para a atual T.I. Parabubure, mais tarde mudam-se para Areões  em 

1985 acabam por situar -se em Pimentel Barbosa fundando a aldeia Água Branca ( 

existe ainda atualmente ). 

Por reiteradas vezes o funcionário do SPI solicita a criação do posto para atender 

o grupo de Marãiwatsede, mas não é atendido. (FUNAI, 1992:27)  

A autorização de 11.07.1966 assinada por Nilo Oliveira Vellozo chefe do serviço de 

assistência ao índio, declara que: 

 
“pela presente fica autorizada a missão salesiana São Marcos a 
transportar índios Xavante da aldeia próxima a São Felix, Mato 

                                                 
163 São Felix do Araguaia , município do Mato Grosso.  



 282

Grosso, até aquela missão desde que os mesmos assim o 
desejem ficando a permanência dos referidos índios 
condicionada a vontade dos mesmos.” (FUNAI, op.cit. 28)  

 
 

A invasão do território Xavante começou com a chegada de posseiros na região 

de São Felix do Araguaia e entraram em conflitos com os Xavante, mas foi a “fazenda 

Suia-Missu o primeiro latifúndio escriturado que se instalou nessa região.” (FUNAI, 

op.cit.29) 

Nos depoimentos a seguir um morador relata como foi a invasão do território Xavante :  

 
“até 1958, o rio Xavantinho era lugar mais avançado onde 
haviam chegado os primeiros moradores não- índios.” 

 
“ ... os índios mandavam de São Felix para lá. Lá só tinha índio , não 
tinha cristão lá. Aí foi povoando começou São Felix começou a fazer 
esses povoadinhos ,sabe? Os índios atacavam. Atacaram São Felix 
atacaram as fazendas ... então o pessoal foi entrando, entrando... Os 
índios atacavam, eles juntavam um grupo e atacavam os índios. Ai ia 
entrando mais. Os índios tornavam a atacar. Mas até que os índios 
mexiam mais se eles fizessem qualquer grosseria com eles. ... o 
Tapirapé, o Xavantinho, o Gameleira, as cabeceiras do Xavantinho, 
aquilo tudo era habitado só por índios, só tinha índio . índio que 
mandava ali tudo ... nessa época de 1958 e 59 só tinha gente ate ali a 
beira do Xavantinho, certeza! Te digo até o nome das pessoas que 
tinha na beira do Xavantinho.... ...”  (Depoimento a Iara Ferraz , 
FUNAI,1992)  

 
Nesse período os posseiros começam a entrar alem deste córrego em território 

Xavante e passam a viver juntas várias famílias com medo das represálias. Conseguem 

então instalarem-se no córrego Capuxu, e algum tempo depois outras famílias de 

posseiros vão adentrando cada vez mais perto das aldeias Xavante.  

 
“ ... a Serra do Roncador passa uma parte por dentro da mata e outra 
parte no campo. A mata cruza a serra. ... o Xavante só mora no campo 
... nas cabeceiras do Xavantinho mesmo. É onde eles moravam desde 
muito ... onde sempre eles moraram ... nas cabeceiras do Grotão. Eles 
tinham aldeia aí. Eles atacavam o pessoal lá e o pessoal atacava eles 
aqui ...” (idem)  

 
Vários relatos contam sobre o extermínio aos Xavante organizados pelos 

moradores locais, ainda na década de 1950.  

 
“eles juntavam um grupo e atacavam.geralmente não iam nas aldeias. 
Eles saiam e onde encontravam, como nessas cabeceiras do Grotão 
mesmo, teve lugar que eles mataram muito índio lá. Era perto de 
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aldeia dos índios. Eles chegavam atacavam os índios caçando por ali 
... o índio não fica na aldeia ele fica um tempo, mas ele sai e faz as 
barraquinhas aqui, acolá, fazem para ir caçar. Dali ele vai até quando 
chega um tempo e eles voltam tudo de novo para a aldeia. Então onde 
eles encontravam esses agrupamentos deles , eles atacavam e 
matavam. ... no riozinho também morreu muito índio ... isso foi talvez 
na década  de 1940 para 50.” (FUNAI, op.cit. 31,32) 

 
Nestes depoimentos da população local também são relembrados os contra-

ataques feitos pelos Xavante.   

 
“... olha, naquela época , o Xavante  eles não tinha muita liderança 
assim com a gente, sabe? Porque eles eram revoltos, então o povo 
tinha medo deles demais, sabe? Porque na hora que eles achavam o 
branco também no jeito, eles não alisavam não. Agora, por que nem 
por que não, a gente não sabe. Mas eles não topavam no jeito assim, 
metia o cacete e matavam os brancos. E aí o povo tinha medo. O índio 
aqui que eu tenho mais contato, conhecimento mesmo é aqueles ali 
do, dos Carajás. Esse tem muitos anos, os Xavante nós tivemos pouco 
contato porque a gente era novinho, ficava sempre por aí e tal, e 
quando sabia que eles faziam uma danazura assim, o povo “Ave Maria 
do céu!”, mudava até pra praia, do outro lado do rio. Com medo deles. 
Porque os Carajá também têm medo deles que se pela! “ (Ribeirinho 
do rio das Mortes, 2006)164  

 
 

Diante desses conflitos violentos o grupo Xavante de Marãiwatsede teve parte 

de suas terras ocupadas por posseiros. Em seguida a invasão deu-se a implantação da 

fazenda Suia- Missu que expulsou tanto índios como os posseiros.  

O depoimento de um ex-trabalhador  esclarece que a área onde foi instalada era toda 

dentro da mata do Serra do Roncador. A sede ficava na Boca da Mata, sendo o limite 

leste da fazenda.. (FUNAI,op.cit. 33)  

 
“a Suia foi invadindo dizendo que a terra era dela, foi abrindo 
para lá. Mas aí o Ariosto já tinha vendido (...) começou a invadir 
a parte do cerrado. (...) o pessoal ficava com medo e ia embora.”  

 
Em 1961 foi a abertura da picada ao sul da fazenda, por esta época já não tinham 

medo dos ataques indígenas. Os posseiros já estavam situados próximos à aldeia, e 

assim os Xavante já estavam cercados em sua própria terra. Por este motivo aceitaram 

de se mudar perto da sede.  Nesse processo de invasão e ocupação do território 

indígena, a população Xavante se via a cada dia mais confinada. Ao seu redor posseiros 

                                                 
164 Depoimento coletado pela pesquisadora e Associação Warã em 2006, no rio das Mortes  próximo a 
Novo Santo Antonio.  
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e muito gado, que inclusive foram postos dentro de suas roças com a intenção de 

destruí-las.  

 
 (...) quando os índios concordaram de ir para lá, já tinha muito gado. 
Foi em 1963 mais ou menos que os índios foram pra lá. Depois ... 
passaram pouco tempo lá, mudaram eles para o rio Tapirapé, mas 
depois que esses lá já tinham convencido essa aldeia do Roncador ir 
para lá. (...) os mais mansos já estavam lá. Foram eles que vieram e 
levaram os outros (...) (chegaram) a pé tudo carregando nas costas ... 
as mulheres faziam a mudança , eles tudo pintado e pelado. (...) eles 
não conversavam (...) passaram direto para a sede , e ficaram lá. (...) 
quando fizeram as casas passaram um tempo, uma temporada. Ai a 
Suia pegou eles e levou para o rio Tapirapé. [...] (na aldeia perto da 
sede) continuaram caçando ... a Suia matava gado para eles. Todo 
final de semana... eles faziam as festas deles mas a gente não podia ir 
lá não” (Raimundo, ex –empregado da Suia)  

 
Por este tempo os índios foram levados a se mudar para uma área alagadiça , perto 

do rio Tapirapé, “mais certo era para onde eles estavam, onde eles moravam, na Serra 

do Roncador, para cima da Serra do Roncador. Para a Cabeceira do Gameleira, onde era 

a aldeia velha deles...” daí voltaram para a sede da fazenda , quando são transferidos 

para a missão de São Marcos . (FUNAI,1992:36,37, 39)  

Ferraz (1992:40) observou que os moradores locais conheciam bem a história da 

expulsão dos Xavante, assim como reconheciam áreas que pertenciam ao território 

tradicional indígena. Também foi comentado que os Xavante retornavam sempre a este 

local visitando os cemitérios e coletando recursos materiais. 

Um dos depoimentos coletados revela toda a violência que foi cometida contra 

este grupo Xavante, pelos ‘caçadores de índios’,  reproduzimos a seguir :  

 
“ – o que você sabe dele? Ele matava índio ? 
- ele chegava nas aldeia aí, quando tinha índio pequeno assim, menino índio, 
chegava atacava a porta aldeia ...  “  (FUNAI, op.cit. 41) 
 

A seguir depoimentos165 sobre a implantação da fazenda Suiá Missu e os Xavante de 

Marãiwatsede, em relatos coletados em São Felix do Araguaia (2006) :  

 
“ Suia Missu é diferente ....  Na Suia Missu é diferente... para o  Grupo 
Ometo começou a fazenda aqui, grupo financeiro, foi uma compra eu não me 
lembro... houve um acordo com o SPI, não era nem FUNAI , e com os índios 
de Suiá Missu.  

-acordo com os índios ?  
É houve um acordo com os índios, SPI década de 50 ou 60. 

                                                 
165 Estes dois depoimentos foram coletados por mim em São Felix do Araguaia  ,  em 2006  
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... o que eu sei era uma fazenda muito bem administrada um grupo financeiro 
muito forte, né. Foi a primeira fazenda que teve o incentivo da Sudam no 
Mato Grosso. Era movimento monstro. Hoje onde tem o Alto da Boa Vista , 
era a portaria da Suia Missu, era um botequinho, que chamava de “bate 
papo” era onde os peões vinham porque dentro da fazenda era proibido 
vender bebida alcoólica. ... então depois o grupo Ometo vendeu para a 
Liquifarm que é do Vaticano. Aí o gerente era o Mario Gorlan, italiano ele 
voava muito comigo. Ele era o chefão da máfia deles. Mas eu voava muito aí, 
tinha o Dr. Manuel que era muito bom.... na fazenda não tinha nada de índio. 
Depois que o Vaticano resolveu desativar a fazenda a Liquifarm tinha 
prometido devolver a área para os índios Xavante.”166 

 
Entrevista com ex-trabalhador da fazenda, Mestre 167 barqueiro que navega à 

muitos anos os rios Araguaia  e das Mortes, fala sobre a formação da  fazenda Suia 

Missu: 

  

 “ Ariosto da Riva vendeu as terras para Orlando Ometo, 666 mil 
alqueires paulista, é chão demais... Ariosto ‘comprou’ as terras do 
estado do Mato Grosso. Em 1961, começou a abertura da fazenda , 
ele chegou em 1962, fazia um ano da abertura, chegou em São  Felix. 
Tinha muita gente trabalhando, pessoal vinha do Nordeste, Pará, São 
Paulo, Maranhão, contratava por meio do gato, empreitava certa 
quantidade de terra e ia para os lugares e trazia caminhão de gente , 
naquele tempo era no machado e  foice. Eram muitos gatos dividindo 
a terra, por exemplo 1000 alqueires divididos em 10 gatos, 100 cada 
um , por isso tinha muito peão.  
Chegavam na Suiá de barco de Xambioá, Couto Magalhães, alguns 
chegavam de avião de Gurupi. A suiá tinha balsa muito grande, e um 
barco grande também.  
Desembarcavam em São Felix, e daí iam de caminhão, inclusive eles 
que abriram a BR 158. o Zé Do Pito, o empreiteiro da estrada de Suiá 
ate Barra do Garças. A Suiá emprestou equipamento para estrada, 
para ser descontada imposto do estado, terminou em 1968 .colocava 
pasto, chegou a 60 mil cabeça de gado, dividido em varias áreas.  
Fizeram frigorífico local Liquelandia, funcionou mal, ate acabou. 
Atividade era só isso, gado, gado. 
Tudo isto foi tempo do Ometo, o Ariosto Riva só vendeu as terras 
quem explorou foi o Orlando(Ometo). Nessa época tiraram os 
Xavante, 1961/62. 
Com o objetivo de que quando eles precisassem da terra eles 
devolviam como cumpriram porque já era da Liquigás-Agip. 
Quando Liquigás comprou, os Xavante reivindicaram, e se retiraram 
ficou pequena área  do Posto da Mata, ficou sem ninguém, lá era 
município de São Felix, Antonio Almeida Baú-prefeito,entregou 
aquela área como posse para varias famílias, posseiros entraram ano 
de 1989. [outros informam 1992] 
Os Xavante voltaram para visitar, ai diziam Xavante não volta mais. 
30 anos reivindicaram então tinham intenção de voltar. Os Xavante 
ficavam em São Felix quando visitaram a área.”  

                                                 
166 Entrevista realizada por mim em São Felix do Araguaia  em 2006  
  
167 Entrevista realizada por mim em São Felix do Araguaia  em 2006 
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A versão dos Xavante conta a História de Marãiwatsede 

  
 
Em depoimentos das lideranças Xavante à Ferraz (FUNAI,1992), contam a triste 

história da perda de suas terras. No depoimento do velho Davi168 Xavante recordou que 

“estava presente às primeiras lutas com os brancos. Seus avós lutaram com armas para 

defender o povo, a terra e a natureza. Natureza essa que não é mais como antes(...) 

naquele tempo defendiam a terra para ninguém entrar. Veio de Goiás subindo os rios ate 

chegar em Mato Grosso.” (FUNAI, 1992:43)   Antigamente era o tempo da liberdade, 

quando tomavam conta de seu território que se estendia : até o rio Tapirapé, ao norte, o 

rio das Garças ao sul, e o rio Xingu a oeste.  

A maior e mais antiga aldeia era Bo’u (lugar de muitos pés de urucum), quando 

foi criada ainda não havia brancos dentro do território Xavante, com as invasões esta 

aldeia foi dividida e fundaram-se novas aldeias.  

Nos tempos que ainda tinham o domínio  de seu território os Xavante exerciam 

seu movimento, denominado zomori, e nestas longas caminhadas chegavam próximo ao 

rio Xingu, e Tapirapés. Após estas perambulações voltavam às aldeias.  (Ferraz op.cit. 

50,51,52) Por este tempo os Xavante receberam muitas agressões dos moradores 

regionais, como o ataque na aldeia Udzurãwawe (local com muito buriti), ocorrido na 

década de 1950 :  

 

“ (as crianças) estavam no meio da aldeia, jogando flechinha (...) nós 
vimos os brancos iam atacar , estavam em cima de nós. Então nós 
corremos (...) dez crianças que foram tiradas para massacrar, para 
matar (...) os pais vinham tirar as crianças mas já estavam nas mãos 
dos brancos para matar ...” (depoimento de Paulo Xavante apud  
FUNAI, 1992 )  

 
 

   

 

Os Xavante reagiram a estas invasões e conflitos com uma dispersão em varias 

aldeias menores, entre estas Monipá (lugar com muito cará nativo). Foi nesta aldeia que 

Caetano Rua’we  conheceu Ariosto da Riva, quando este já implantava a fazenda Suiá 

Missu. Com suas terras cercadas e com as pressões de Ariosto da Riva lhes impunha os 

                                                 
168 Depoimento feito ao  grupo de trabalho para a demarcação da T.I. Marãiwatsede , ao chegarem a 
fazenda Suia Missu ( Ferraz ,1992)    
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Xavante se viram numa “encruzilhada histórica” necessitando decidir entre “a guerra e a 

aliança” e acabaram aceitando a proposta de Ariosto, assim fundaram uma aldeia 

próxima a sede da fazenda.  

A aldeia Wede’omo’re (nome de uma planta com espinho vermelho), foi feita perto 

da sede, antes porem os Xavante tiveram muita dúvida se deveriam fazer essa mudança 

para perto dos brancos, no entanto, por pressões que vinham sofrendo decidem-se 

mudar para lá por entenderem que estariam mais seguros.( FUNAI,op.cit. :56,58).Então 

tiveram que trabalhar na construção de duas pistas de pouso de avião, sob ordens de 

Ariosto da Riva, por este período os Xavante ainda não tinham domínio do português e 

não compreenderam as intenções dele. 

Neste depoimento Damião (1992) conta que trabalharam sem receber nada apenas a 

comida: 

 

“ ... foi trabalhando como empregado, como escravo, morreu muita 
gente. Trabalhando sem receber dinheiro, sem ganhar nada, sem 
assistência de saúde nenhuma. (o Ariosto) só dando comida, arroz 
limpo. Não é arroz inteiro, é quebradinho. Aí fizeram roça, abriram 
esse campo, a pista da sede ... picada, tiraram madeira, puxaram com 
caminhão ... tudo esparramado, trabalhando.”  

 
Devido aos conflitos com Ariosto da Riva, os Xavante resolvem se mudar e 

fundam outra aldeia denominada Ubre’hu (local onde tem muita cabaça), entretanto esta 

ficava numa área de enchentes periódicas próxima ao rio Tapirapé, local bastante difícil 

para sobreviverem. 

  

“Quando encheu de água dentro da casa, eles foram para o campo de 
aviação que tem cascalho. Foi Tiburcio que mandou fazer a pista no 
meio do cascalho. Fizeram e mudaram de novo (...) Ariosto mandou a 
comida de avião. Repartiram, aí começa dar tristeza, judiando  ... e 
sofremos também. Nós, quando era pequeno, sofremos! Passando 
fome, não tem campo, mata, mas só varjão. Só varjão mesmo. E 
cerrado de cascalho ... assim que estou dando depoimento, porque eu 
lembro tudo. Por isso que até hoje lembro quero voltar para essa 
região de Marãiwatsede.” ( Damião,1992 apud FUNAI,1992:62) 
   

Foi então que num acordo entre salesianos, Ariosto da Riva e  SPI , FAB que 

decidiram transferir  os Xavante para a missão de São Marcos, a mais de 400 km de 

Marãiwatsede. Desta decisão os Xavante não participaram, mas foram obrigados a 

aceitar. Neste trecho o Xavante Tiburcio conta como foi transportado para a missão sem 

saber para onde estava sendo levado : 



 288

 
“ entrou no avião e o avião voou direto (...) primeiro foram só eles 
dois (...) aterrissou em Merure foram direto para São Marcos . de São 
Marcos  lá perguntaram para Tiburcio se ele gostou da missão. Para 
deslocar o pessoal de lá para cá. Tiburcio ficou sem jeito, se podia vir 
ou não. Aí o pessoal, os padres, padre Mario Panziera, que era diretor 
da missão salesiana em São Marcos, convidou Tiburcio se poderia vir. 
Que aconteceu? O Tiburcio ficou sem jeito, mas assim mesmo entrou 
de acordo. Porque? Porque os padres sabiam que o pessoal já estava 
com processo para ser expulso, alem do Orlando Villas Boas. 
Também exigiu para tirar o pessoal daqui (...) o pessoal do SPI que fez 
o documento , foi eles que queriam que o pessoal fosse acabado aqui 
dentro, o Orlando Villas Boas, aquele Ismael e o Chico Meireles. 
(...)Orlando Villas Boas veio aqui na sede, só ele (...) conversar com 
Ariosto e com o Tiburcio. (...) naquele tempo ninguém do SPI falou 
“nós não devemos retirar os índios daqui.tem que permanecer aqui. 
Ninguém foi a favor...” (Tiburcio,tradução Paulo 1992 apud FUNAI, 
1992:62)  

  

Como parte desta tragédia, uma epidemia de sarampo matou muitos Xavante que 

chegaram em São Marcos, em poucos dias morreram mais de cem pessoas.  

Devido a todo esse sofrimento, perda da terra e das pessoas, os sobreviventes se 

dispersaram, e os pequenos grupos foram viver em diferentes aldeias, em “terras 

emprestadas pelos parentes”. Ainda em 2008, um grupo vive na aldeia Água Branca 

situada na T.I. Pimentel Barbosa.  

  O retorno para Marãiwatsede iniciou-se em 1980 devido a desentendimentos 

entre o grupo de Couto Magalhães e de Marãiwatsede.     A primeira tentativa em 1981 

foi fracassada, pois não foi possível reunir os Xavante que estavam dispersos.  Apenas 

em 1984, conseguem criar a aldeia Água Branca e com isto unem-se novamente.( 

FUNAI,op.cit. , 65-67)  

A T.I.Maraiwatsede foi enfim homologadas em 1998, mas isto não significou a 

recuperação total dessa parte do território Xavante, pois os conflitos continuam com  a 

permanência  de posseiros dentro da terra indígena e a pouca vontade política do 

governo brasileiro em resolver a questão de Marãiwatsede.  

 Todas as Terras Indígenas Xavante foram demarcadas em meio a intensos 

conflitos, e numerosas vezes foram reivindicadas revisões dos limites, que por vezes 

resultaram em decretos de demarcação, no entanto seu território encontra-se 

fragmentado e ilhado. Mas, mesmo cercados pelos “waradzu”, os Xavante ainda tentam 

manter a sua cosmologia e as representações de mundo, estas serão discutidas no 

próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 - AS REPRESENTAÇÕES DO MUNDO 
A'UWE XAVANTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 290

3. As Representações do Mundo A'uwe Xavante 
 
 

Paul Claval (1995) aponta para as perspectivas em Etnogeografia, o método 

etnogeográfico reconstrói a apreensão  que os homens têm do mundo, neste sentido vai 

em direção a novos horizontes para a geografia (Claval, 1995) e é um procedimento 

para se compreender o espaço do homem.  

Para se entender a organização do espaço nas quais nos achamos confrontados, é 

indispensável colocar três questões :  

“1.como o meio é percebido pelos habitantes? 
2.graças a que o meio é apreciado? 
3.como conceberam a ordem social e as regras e nomes com os quais dão 
conformação ao espaço?”   
 

 Assim para uma interpretação “o método etnogeográfico reconstitui inicialmente 

a percepção que os homens têm do mundo. Quais são os fatores que ligam os elementos 

da cultura? Quais são os princípios que estruturam o espaço e se superpõe ao caos 

original uma ordem inteligível?” (Claval,  op.cit.:368).  

Seguindo esta trilha elaborada por Claval, na tentativa de compreensão da 

etnogeografia Xavante, os levantamentos e análises são relacionados aos seguintes 

aspectos: o homem e a vida social, a representação do mundo, as relações com o meio.  

 
3.1. Ró - Do lugar ao território (mundo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51–  o Ró – o mundo Xavante (desenho de Owau Xavante,2000) fonte: Associação Xavante Warã 
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Dentro da análise da territorialidade Xavante, um conceito importante de   

discutir-se é o complexo Ró -  representação de seu território/mundo, configurando uma 

espacialidade por meio de círculos concêntricos, numa organização do espaço que vai 

desde o lugar – a aldeia até o - território ou em sua concepção o mundo.  

 Os Xavante estabelecem uma ordem quando descrevem o Ró (cerrado,mundo), 

como um complexo concêntrico onde o mais interior é a aldeia, o quintal, e logo depois 

as roças seguido pelos cerrados (com as plantas e animais e com os espíritos) ... mas 

embora exista essa configuração dos círculos concêntricos,  é ao mesmo tempo um 

continuum, no sentido de que cada uma das partes tem limites fluidos.  

O círculo tem uma simbologia especial para as sociedades Jê 169 O círculo 

representa a figura ideal de igualdade e de intensidade da vida social. (Lopes da Silva, 

1983). Nas palavras dos Xavante encontramos a importância das formas circulares, “O 

povo Xavante preza muito as formas circulares. O circulo simboliza a coletividade, 

assim as danças são realizadas em roda, as casas são redondas e a própria aldeia é 

arredondada. na verdade a aldeia tem a forma de ferradura, é um circulo que não se 

fecha.” (Ruriõ & Biase, 2000) 

Ró é o conceito fundamental para entendermos a noção de território Xavante, 

associado à noção de mundo e, portanto, a onde se estabelecem relações que 

determinam um modo de ser, ou gênero de vida. (Ladeira, 2001:109)  

O Ró não é apenas uma fonte de recursos mas deve ser entendido como a 

espacialização das relações entre os diferentes sujeitos que habitam o cosmos...  

 

 

 

 

 

                                                 
169 Esta questão já foi tratada pelos estudiosos dos povos Jê, entre eles citamos Maybury Lewis (1984), 
Novaes(1983), Ladeira,M.E.(1983), Da Matta (1976), Lopes da Silva, (1986,1983). A organização do 
espaço da aldeia expressa o dualismo desses povos, simbolizando a oposição entre público (centro) / 
privado (periferia), ritual / doméstico, homem / mulher. (Lopes da Silva 1986: 146, Gomide 2004)  
[...]  
 “A maior parte dos povos indígena do Brasil  Central dispõe as suas casas de modo  dar a aldeia uma 
forma circular. Da Matta demonstrou que, mesmo vivendo em casas construídas ao longo de ruas, 
alinhadas paralelamente, os Apinayé continuam a pensar a sua aldeia e a representa-la de forma circular 
(1976:61-8). [...] todos os timbira e também todos os Kayapó (Vidal 1978:60-76) vêem no circulo a 
disposição ideal de suas casas. Os  Xavante [...] levam a idéia um pouco alem : não só as aldeias, como a 
própria planta de suas casas tradicionais, são circulares.”  .” (Lopes da Silva, 1986 : 35-6)   
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3.1.1  O lugar  Aldeia :  o quintal, a roça   
 

Considera-se que simbolicamente os espaços do Ró são a representação do mundo  

Xavante onde  as relações /interações com ambiente são aquelas que acontecem no 

lugar: aldeia, quintal, roças, cerrados ... “os lugares são centros aos quais atribuímos 

valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas de comida, água,descanso, 

procriação.” (Tuan,1983:5)   

Brandão (1995:167) citando Tuan ensina que, “o espaço configura porções do 

ambiente, frações de uma extensão de terra passíveis de serem transformados em um 

lugar, mediante um trabalho motivado de uso, ocupação e sobretudo, de significação 

social.” Neste sentido, pode-se entender as áreas compreendidas da aldeia, quintal, roças 

como lugar nos termos de Tuan (1983:151).  

  

Aldeia  

 
“ o espaço mítico orientado tem outras características gerais. Organiza 
as forças da natureza e da sociedade, associando-as com localidades 
ou lugares significantes dentro do sistema espacial. Tenta tornar 
compreensível o universo através da classificação de seus elementos e 
sugerindo que existem influencias mútuas entre eles. Atribui 
personalidade ao espaço, consequentemente transformando o espaço 
em lugar. É quase infinitamente divisível – em outras palavras, não 
apenas o mundo conhecido , mas também  a sua parte menor, como 
um abrigo individual, é uma imagem do cosmos.” (Tuan, 1983:103)  

 
 
O  espaço da aldeia pode ser interpretado como uma representação do cosmos170. 

A aldeia Xavante possui um pátio central, chamado Warã, onde acontecem as reuniões 

do conselho dos homens e também espaço dos rituais. A partir do warã, há um espaço 

que o circunda, e chega até as casas. Na parte de trás das casas existem o quintal e os 

caminhos que vão à roça, este “ marca os limites entre o espaço social constituído pela 

aldeia e os domínios não domesticados, os campos cerrados.” (Lopes Da Silva, 1983) 

Na parte da frente das casas fica o rio, na mata de galeria perto da aldeia são abertas 

clareiras onde é realizado o importante ritual Waiá. Estes espaços são masculinos.( 

Lopes Da Silva, 1981: 45).  

Os Xavante procuram formar as aldeias em locais com os quais se identificam, e 

que lhes dêem condições de exercerem seu modo de vida.  A escolha do local para uma 

                                                 
170 Como já comentado por diversos autores que estudaram as sociedades Jê, entre estes Da Matta (1976), 
Lopes Da Silva (1983, 1986), M. Elisa Ladeira (1983) entre outros.   
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fundar uma nova aldeia deve ser numa área plana, próxima a um curso de água e onde 

tenha boa terra para se cultivar a roça e os cerrados com frutos para se coletar.  

 
“... somos caçadores, que já sabemos muito  bem  do  lugar.(...) A 
gente já sabe onde tem o rio,  que é plano (o local que é plano). ... 
Mas a visão que é muito bonito é  um pouco de cima um pouco 
inclinado. dá para ver do outro lado. ... onde tem  frutos, onde tem 
mata  para ter a roça onde tem húmus, terra preta. É só em volta 
desses lugares que a gente funda a aldeia. só encontra  esses lugares, 
onde tem o rio. onde não há rio, não dá a aldeia é sempre voltada 
para onde o sol nasce. A gente acredita que onde o sol nasce é o 
inicio de tudo. Lá é inicio das nuvens, do céu  das águas,  da  terra  e 
da  nossa força também.” (TSEREZARÓ, 2003)171 

 
A abertura da aldeia, que é em forma de ferradura, fica para o lado do rio onde o 

sol nasce, de acordo com sua cosmologia é de onde vem a força de ser Xavante.  

Nas casas nascem as crianças, e ali no “ponto onde manhã cedo o sol bate 

primeiro, que enterra a placenta e o sangue, selando assim, seu compromisso com esse 

espaço que é seu, e com a vida.” (Lopes Da Silva, 1986:55)  

Giaccaria e Heide (1972:43,44) descrevem a casa Xavante: 

 

 A casa Xavante é de planta circular, com o diâmetro de cerca de 5-6 
metros, forma que recorda a de uma cúpula. A única entrada, um tanto 
baixa, está voltada para o centro da aldeia. Um breve corredor conduz 
para dentro. No centro da cabana se encontra o fogo , comum a todas 
as famílias  que a habitam, geralmente em numero de duas ou três e 
até mais, todas aparentadas entre si. A posse da cabana [...] é atribuída 
a mulher mais velha que seja mãe de algumas ou eventualmente de 
todas as jovens que habitam  com seus maridos. A residência é 
matrilocal.”   

 
Ao se fixarem em terras indígenas ocorreram profundas 
transformações em sua maneira de morar, pois, a sedentarização 
trouxe a necessidade de aldeias e casas mais duráveis; e a situação do 
colonialismo faz com que “o povo dominado é levado a incorporar 
padrões  estéticos e sociais típicos da sociedade invasora (op.cit.:47).  

 
Em terras como Sangradouro e São Marcos, a falta de palha, indaiá, ocasiona 

transtornos como a necessidade de se procurar fora de suas terras delimitadas portanto, 

em fazendas vizinhas (embora no seu conceito de território, estão em terras A'uwe), o 

que por vezes ocasiona conflitos. As mudanças nas estruturas das casas fazem com que 

adotem casas de outros materiais como alvenaria, no caso das terras Sangradouro e São 

Marcos; com isto há proliferação de insetos, perda de higiene e consequentemente da 

                                                 
171 Informação coletada por mim em 2004 na T.I.Sangradouro.  
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saúde. A casa de palha proporciona uma temperatura agradável em seu interior, além do 

aspecto estético, contrastando enormemente com as casas de alvenaria atuais.   

No entanto, em relação às transformações das casas Xavante, observa-se que a 

organização do espaço permanece, o que pode mudar é o material ou sua forma.(muitas 

vezes passou de circular para o hexágono ou quadrado)., mais sua aparência do que sua 

essência. Neste sentido aponta Sá (1983:143), que “muito provável que esta importância 

venha do fato de reproduzir simbolicamente toda uma visão de mundo, que é diferente 

para cada grupo vindo a se constituir como tão necessária para a manutenção de um 

todo cultural coerente que não pode ser descartada sem afeta-lo. [...] atuando também 

como referência de comportamento e constituindo se em sistema simbólico não verbal 

de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonseca (1948), Valadão (Lopes da Silva, 1983) e Maria Lucia C. Gomide, 

2006, respectivamente.  

 

Figura 52 –  Construção da Casa: da atuais e antigas  

Fonte: Maria Lucia C. Gomide (2006) ; Fonseca (1948) 

Figura 53 –  Aspectos das Casas Xavante: 1940-1950, 1960 e atual 


