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Em geral as aldeias que se tornam mais sedentárias têm as suas condições 

sanitárias precárias, pois há desde o acúmulo de lixo e vetores de doenças, até a 

contaminação da água.   

Não existe mais um padrão uniforme das aldeias e da organização do espaço 

entre as diversas terras Xavante. (Lopes Da Silva, 1981:47) nas T.I. onde atuam as 

missões as aldeias também apresentam outras configurações distintas da tradicional em 

forma de ferradura.  

Entretanto várias aldeias, nas diversas T.I. Xavante, ainda mantêm o padrão 

tradicional do semicírculo com abertura voltada ao rio (pano’u) e com casas feitas de 

palha de indaiá.  

 

Quintais –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Através das fotos das aldeias Xavante de antes do contato, vêem-se a 

distribuição das casas e em frente a estas os t´sirã – cestos, suspensos em estacas, onde 

se armazenavam as sementes de milho e feijão Xavante. Este tipo de armazenagem172 já 

                                                 
172 De acordo com Maybury-Lewis (1984), as sementes de milho eram guardado nas cestas-tsirã e o feijão 
e sementes de abóbora em cabaças.   

Figura 54 –  Aldeia Xavante na década de  1940 

Fonte: Mazon (1944) 
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não é mais feito, apenas em poucas aldeias ainda se encontra o t´sirã, mas sendo 

guardado no interior das casas e não no pátio em frente das casas. Este tipo de celeiro de 

grãos era utilizado para proteção contra incêndios que são freqüentes em épocas de seca. 

Estas são evidências sobre as práticas da agricultura antes do contato, e que seria 

ampliada após a demarcação das terras indígenas. (Lopes Da Silva, op.cit. 360)  

 Também observa-se que atrás das casas não existiam os quintais como hoje são 

comuns na maioria das aldeias das diferentes terras indígenas Xavante.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 –   Fotografias mostrando os quintais atuais (Aldeia Idzou`hu –  
                      T.I. Sangradouro (2007)- fotos -Maria Lucia Gomide  
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Antes da sedentarização em terras demarcadas, os “quintais” das aldeias Xavante 

tinham árvores frutíferas que nasciam ao se “jogar” as sementes daquelas espécies que 

haviam sido consumidas.  Algumas plantas como algodão, urucum e outras ervas 

medicinais eram eventualmente plantadas nesse espaço.173  

Assim, antes de viverem em terras demarcadas a fartura de alimentos vinha  

principalmente das coletas e caçadas, nos movimentos pelos cerrados como explicado 

por Maybury-Lewis:  “Havia pouca variação sazonal na vida dos Xavante, tanto nas 

águas como na seca era possível caçar e coletar, só era preciso uma condição, a de 

estarem sempre andando (...) ” (Maybury-Lewis, 1984)  

Desta forma os quintais atuais são resultado da sedentarização e por isto também 

adquiriram uma importância maior na dieta alimentar. Neste depoimento, Luciana  

Xavante de T.I.Sangradouro comenta sobre os alimentos tradicionais Xavante e sua 

abundancia na região da T.I.Parabubure, lembra também como no passado existia essa 

alimentação saudável e farta.  

 
“ a comida nossa tem de tudo lá em Parabubure.... o nosso avós 
comiam de tudo era paraíso de comida do Xavante ...A terra é boa 
Tem, babaçu, palmito, cará mooni, mooni hoiré, a terra boa para 
fazer a roça. Agora os novos, nosso filhos e nós desacostumamos 
comida nossa. 
Como nosso pais criaram nós, com suor deles  nós éramos  fortes. 
Comida quando criança 
Comia muito cará, abóbora, milho mandioca. Dessas coisas eu gosto 
mais  de caça é o tamanduá a saliva fica mais gostoso, caça come um 
pouco da anta, veado, Não é todo dia depois de trabalhar plantar 
tudo nossos pais fica contente, sai par caçar e quando a roça vai 
crescendo saía. Fazendo acampamento da mata . até meu pai saia 
com nós enquanto ta crescendo as plantas na roça. 
Ia na roça para ver e chega contente, contado que o que ele plantou 
já esta crescendo.Agora ninguém  acampa mais[refere-se aos 
movimentos das caçadas longas]. Pensamento dos velhos eu sinto 
muito saudades, nosso filhos só quer a comida já feita. Esta  muito 
difícil ...Eles pedem a bolacha, agora já acostumou.  A história 
sempre falava, sobre a lagoa. Nasceu duas crianças lá . fica um 
tempo. Assando o peixe.  Nesse tempo só tinha uma aldeia em 
sangradouro. Só no tempo de seca, abaixa a água  e bom par secar, 
também batia o cipó. A nossa sogra conta. Antigamente ninguém 
pensava naquela época a Lagoa Encantada. Não tinha fazendeiro.”  
(LUCIANA, 2004)  

 

 

                                                 
173 Informação dada pelas mulheres Xavante das T.I. Sangradouro e São Marcos.  
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 Os quintais possuem uma mistura de espécies de plantas nativas e exóticas. 

Figura 56 – A roça Buru - Roça de toco na aldeia Idzo’uhu,  

                    sementes Xavante de milho – nodzou , e feijão uhi  – T.I.Sangradouro (2006) 
  

   

 

A roça Buru   

 

Fotos: Maria Lucia C. Gomide, 2006 
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Frutos do cerrado como pequi, jenipapo, mangaba, jabuticaba do cerrado, jatobá, 

bocaiúva, e algumas ervas medicinais, são encontrados em meio a exóticas como: 

manga, banana,laranja,abacaxi entre outras. Algumas espécies são cultivadas nos 

quintais e/ou nas roças como mandioca, urucum, algodão, abóbora, batata-doce, cará. 

Os quintais assim como as roças são espaços onde pode-se considerar,( como na fala de 

um Xavante),  que o trabalho é “coordenado”  pelas mulheres.  

As roças são cultivadas nas matas de galeria, próximas aos córregos ou aos rios, 

onde encontram as terras com maior fertilidade. Estes são espaços nos quais há 

possibilidade de maior intimidade entre um casal, e mesmo entre os membros da família 

nuclear que aí trabalham juntos, “da mesma forma representam extensões da aldeia, no 

sentido de espaço domesticado, marcas da presença humana.” (Lopes Da Silva, 1981: 

45) Embora as tarefas mais pesadas da derrubada e queima fiquem por conta do 

homens, os casais novos trabalham juntos nas roças; em geral são as mulheres que 

cultivam e ‘cuidam’ do crescimento das plantas cultivadas tanto na roça como no 

quintal.  

Maybury-Lewis (1984), explica que a colheita do milho era feita para a 

realização de cerimônias de iniciação. Antes do contato destacavam-se principalmente  

roças de milho, feijão e abóbora. As variedades de milho Xavante, hoje em fase de 

recuperação das sementes são : “Nodzö, nodzöpré, nodzöb´á, nodzöwawe, nodzöpmrãri, 

nõnömö´ubutí, nõnömöhöby. Estas variedades são consideradas como milho Xavante e 

importantes para fazer os bolos que são trocados nos rituais.174  

Os Xavante dedicavam-se às suas roças cerca de três semanas por ano, “partindo 

para as expedições de caça e coleta na maior parte do tempo”. (Maybury-Lewis, 1984) 

ou seja, quando praticavam o zomori,175 a caçada longa um movimento pelo território 

(ver quadro 33).  

Maybury Lewis (1984) comenta sobre a atuação do SPI, em relação à tentativa 

de fazer dos Xavante agricultores sedentários, desta forma,  

“O SPI tentou persuadir os Xavante a cultivar outras plantas, especialmente 
mandioca, arroz e bananas. [...] As razões para isso são facilmente reconhecidas: 
enquanto eles continuassem sua existência nômade, não explorariam seu território 
do ponto de vista econômico.” (Maybury Lewis ,1984) 

 

                                                 
174 Como pudemos observar durante a realização do ritual de “padrinho novo” em outubro/novembro de 
2006 na T.I.Sangradouro.  
175 O termo Zomori  significa caçada longa, quando os Xavante realizavam uma grande movimentação em 
seu território durante o qual  eram transmitidos os ensinamentos sobre os cerrados, os animais e ervas , e 
espécies alimentares coletados, e que será discutido no capitulo 04.  
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Forçando os Xavante a adotarem as roças como meio de sobrevivência , o SPI 

tinha o objetivo de que assim eles deixariam seus movimentos e o território Xavante 

poderia ser finalmente ocupado pela sociedade envolvente. Desta forma insistiu-se para 

que plantassem mandioca e bananas, que não faziam parte de seus cultivos tradicionais.  

 Maybury- Lewis (op.cit.1984), comenta que os Xavante logo entenderam as 

intenções do SPI, e por algum tempo se recusaram a aceitar as novas roças,  até pelo 

menos 1958.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57 – variedades de Milho Xavante -  nodzou 

   

Fotos: Daniela Lima (2006)   

Figura 58 – Desenho feito por jovem Xavante  

                     representando os alimentos tradicionais 
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 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Clima Chuvas Fortes Chuvas Fracas Estação seca Chuvas Fracas Chuvas Fortes 

Residência Migração Aldeia 
1º de Maio  
Migração 

24 de junho 
16/7 

Aldeia 
Caçada 

Comunitária 
28/7 

Aldeia 

7 de 
agosto 

Migraçã
o 

1º de 
Outubro 

20 de 
Outubr

o 

Migraçã
o 

Agricultur
a 

Colheita de Milho 
Colheita de Feijão e Abóbora 

Queimada 
Roça do Terreno e Plantação 

Alfarroba Milho  

 
Feijão e 

Abóbora 
 

 Alfarroba 
 Babaçu  

 Manga  

Alimentaç
ão 

Básica 

 Buriti  

 Pequi 
Pequi  

Palmito 
Raízes 

Corridas 
Cerimoniais 

Final Principiantes 
Exercício 
Aquático 

 

Perfuraçã
o de 

Orelha 

wai’á 
(flechas) 

24 de 
junho 

30 
de 

julh
o 

     
Cerimonia

l 

Iniciação (1) Iniciação (2) Iniciação (3) 

Quadro 33 – Atividades Sazonais do Grupo Xavante de São Domingos (1958) 

Fonte: Maybury-Lewis (1984) 
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(ver fotos da figura 57 e 58) As sementes do milho Xavante , feijão e abóboras 

eram guardadas por cada grupo local, que  conservava em cestos (tsirã) as sementes de 

milho, em cabaças as de feijão e abóbora. Hoje em geral utilizam alem das cabaças , 

sacos plásticos e garrafas pet, os cestos não são mais encontrados. (os cestos tsirã, 

embora alguns possam ainda tê-los , como pude observar em São Marcos , mas já não 

era utilizado).   

O cultivo das roças de toco tornou-se de grande importância aos Xavante pós-

contato. No entanto com as mudanças da vida cotidiana e depois dos projetos da Funai, 

alteraram –se as práticas agrícolas em algumas aldeias.  

Certas aldeias Xavante chegaram a abandonar as roças tradicionais e com isto sementes 

nativas se perderam. Entretanto são feitos esforços no sentido de reverter esta situação, 

e entre os próprios Xavante realizam intercâmbios de sementes.  

 
 
Como se cultiva a roça de toco  
 

O tempo é acompanhado pelos astros , como as estrelas – watsitópre, 
é tempo de fazer o roçado.Geralmente é o genro que prepara a roça e 
plantio.As covas eram feitas com borduna comprida , instrumento 
feito de pau pelos próprios A’uwe, as sementes plantadas de  Milho- 
nodzo, feijão- uhi, abóbora- udzoné, mandioca- upa,cará -mo’oni. O 
plantio de abóbora é na cinza em terra boa e espalhada na roça 
(TOP’TIRO,2006).  

 
 

À origem da roça de toco estão relacionados os mitos da descoberta das sementes 

do milho e a descoberta do fogo.  

 

A origem da roça de toco é desde a descoberta do milho Xavante 
(nodzo). Quando era adolescente, ou depois de se tornar ´ritéi´wa 
(jovem iniciado) começa trabalhar para os sogros. As mulheres 
ajudam os maridos a trabalhar na roça. Antigamente se não 
trabalhava não havia alimentos, só comiam pau apodrecido.O 
surgimento da roça de toco é só depois da descoberta do fogo. A 
historia do milho Xavante apareceu no pé de jatobá e é a origem da 
roça de toco  (Mulher Xavante da T.I.SÃO MARCOS,2006). 

 

 
Os mais velhos comentam do tempo em que “só comiam pau podre”, porque não 

havia ainda os alimentos cultivados nas roças de toco(não conheciam as sementes), e 

nem o uso do fogo (os alimentos não eram cozidos). Assim à origem das roças estão 
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relacionados a origem do fogo e dos alimentos cultivados, estas historias são relatadas 

nos mitos: ‘o roubo do fogo da onça’, ‘ a mulher estrela’ e ‘os periquitos’.  

Resumidamente estes mitos contam da seguinte forma,de acordo com Giccaria & 
Heide (1972 :70-72)   
 
 
 
O rapaz e a estrela  
“certa noite dois irmãos estavam deitados admirando as estrelas. A beleza de uma delas 
conquistou um dos rapazes que ficou desejando ardentemente que ela descesse. Adormeceram. 
Quando despertou notou a presença de uma linda moça a qual disse ser a estrela que ele 
admirava . O jovem ficou longo tempo com ela, esquecido até da própria alimentação. 
Combinou com a moça de se encontrarem perto de uma palmeira. 
Levantou-se e saiu com o irmão para a floresta. Lá chegando, encontrou –se com a moça que o 
levou para o céu com o auxilio da palmeira. O irmãozinho voltou para casa e contou para os 
pais e que ficaram com muita saudades.  
Esta mulher entregou sementes da roça para os pais do rapaz.” (GICCARIA & HEIDE op.cit.)   
 
 
 
 
A mulher os periquitos e o milho  
“ uma mulher entrou na mata e viu pedaços de milho embaixo da árvore, estava cheio de milho 
misturado ao estrume do periquitos. [...] ela olhou para cima e viu os milhos que estavam nos 
alhos da arvore, os galhos que estavam no meio do tronco davam pequenas espigas, e aqueles 
que estavam mais por cima davam espigas maiores.  
Então  ela encheu o cesto com as espigas e tampou para ninguém ver.  
Chegou em casa foi debulhando, debulhando, debulhando e guardando. 
O pai perguntou o que era aquilo, ela disse comida dos periquitos.  
No outro dia ela voltou e pegou mais espigas, voltou para casa e foi trançando a palha e depois 
coloca u num pau para suspender.  
E assim se repetiu durante  vários dias...  
Depois disso  o pai falou que o genro tinha que fazer o tsirã (cesto de palha onde se guardam as 
sementes). 
Agora deixaremos de lado o wede tsuy´re (pau podre de folhinha pequena) e a wede parepa 
(raiz de mandioca do mato).  
A mulher fez um bolo de fubá e daí os outros da aldeia também quiseram experimentar e 
acharam muito bom.  
O que é isso de que é feito? 
De milho branco. É o alimento dos periquitos.  
Depois disso toda aldeia quis experimentar e começaram a plantar as sementes do milho.” 
(GIACCARIA & HEIDE, 1972: 70-72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 304

Wapté- robtsamriwa – o fazedor de maravilhas   
“havia um wapté que fazia coisas maravilhosas. Foi ele quem conseguiu todas as qualidades de 
alimentos :cará, abóbora do jacaré etc. quando ele tirou as abóboras do jacaré, o pai pintou –o e 

mandou-o distribui -las por todas as casas. Esta é a qualidade de abóboras que os Xavante 
plantam em suas roças. 

Há gente que vive debaixo das águas, por cima tem cabeça, olho, mão e igual aos homens e por 
baixo não tem pernas é  peixe. O jacaré a  sucuri são criação deles. Esses seres vivem nos 

grandes rios.” (GIACCARIA & HEIDE,op.cit., 74-5) 
 

 

 
 

O rapaz , a onça e o fogo  
 
“um rapaz saiu com seu cunhado para caçar filhotes de arara. No alto de um rochedo 
encontraram um ninho e dispuseram-se a tirar os filhotes. Para subir , utilizou –se de um pau 
que o cunhado segurou. Disse que só havia ovos. Mas, ao invés de jogar ovos, ele atirou uma 
pedra branca que o cunhado tentou apanhar ficando com isto machucado.  
Enraivecido por haver sido enganado, retirou o pau, deixando o outro sozinho a gritar e partiu. 
Após vários dias, o rapaz, já faminto e sedento choramingava.  
Passou por aí o velho onça, que após receber as ararinhas, ajudou o rapaz a descer e levou-o ao 
rio par saciar a sede. Para que pudesse matar a fome , o velho onça levou-o ate a sua casa e 
deu-lhe para comer queixada assada. 
Após comer e beber a vontade, a avó chamou o para que viesse ao seu colo para ela pudesse 
catar piolhos. Quando apanhava um piolho, a velha abria bem a boca e o neto gritava de medo. 
Esta cena repetiu-se varias vezes.  
O vovô cansado com isso preparou uma varinha de buritirana para o neto fincar na boca da 
velha quando catasse piolhos. A velha abriu a boca pela quarta vez, o rapaz fincou o pau no 
centro da boca com bastante força : ela começou a gritar e corre para o mato. Transformou-se 
em tamanduá e ate hoje vive comendo formigas.  
Quando o rapaz sentiu saudades dos seus, o velho mandou-o de volta, dando lhe bastante carne 
assada. Recomendou –lhe porem que não contasse que ele possuía o fogo. Seus pais ficaram 
contentes em revê-lo e distribuíram por toda a aldeia a carne de queixada. [..] toda aldeia ficou 
estupefata em constatar que a carne trazida pelo rapaz era assada, visto que até aquele dia os 
Xavante não conheciam o fogo e só comiam pau podre. O rapaz não queria contar o segredo , 
mas depois revelou tudo. Imediatamente reuniram-se ao centro da aldeia todos os índios 
decidiram que iriam roubar o fogo do velho onça. Para tanto se dispuseram ao longo do 
caminho, o fogo seria passado de um para outro ate a aldeia. Esta foi a primeira corrida do 
buriti realizada pelos Xavante, costume que continuou ate hoje.  
Enquanto a  onça dormia, o primeiro a anta, foi buscar, foi devagar , para não perceber o 
barulho. Quando tirou, ele passou para o segundo, o cervo, e o segundo passou para o terceiro , 
veado mateiro, ... esse passou para o veado, que entregou para a ema. A ema entregou para o 
veadinho que atravessou a mata, entregou ao caititu que o deu para o wapté mutum, passou 
para a cotia. A paca pegou para atravessar o rio, mas o fogo quase caiu na água, a andorinha 
depressa suspendeu. Eles fizeram como a corrida do buriti, e assim como fizeram estamos 
continuando para sempre...  
A onça era gente, ainda não tinha pelo. 
Nas caçadas usava borduna, só virou bicho depois que lhe roubaram o fogo. Quando era gente, 
nas caçadas amarrava na cintura Wedenõrõ rudu (embira de abrudu e ayhoywede), daí é que 
saiu o rabo, cobria a cabeça com um pedaço de esteira velha , daí ficou com a cabeça redonda.  
- de agora em diante vou devorando-os! Não tenho mais o fogo. Vou dormir na escuridão , vou 
sentir o frio, estou sem o fogo. [...]” (GICCARIA & HEIDE,1972 : 13-26) 
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As roças de toco são feitas nas matas ciliares176, a parte da derrubada e queima 

fica por conta dos homens, as mulheres se encarregam da limpeza posterior, da 

semeadura, plantio e dos cuidados com as plantas. Essas roças são familiares, cada 

família nuclear cuida de seu espaço.  

Por exemplo, o manejo do cará (mooni), feito por uma mulher mais velha  e sua 

filha que explicaram que era para  “aumentar o cará”, assim  coletaram-se   na mata os 

carás selvagens, em seguida levou para cultivar em suas roças, (como pode-se observar 

nas fotos).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Nos levantamentos realizados nas terras indígenas Sangradouro e São Marcos,  

verificou-se que o cará apresentou cinco espécies,  denominados mo’oni pré (cará 

roxo), mo’oni á (cará branco), ubdizawá (cará com espinho, com tubérculo roxo), 

mo’oni rãré (foi explicado que era do cerrado, e foi trazida para a roça para ser 

cultivada) e ubdiressu (nome genérico para duas variedades de tubérculo roxo e 

branco),  o que demonstra sua  importância  na dieta alimentar.  No entanto nem todas 

as roças tem esse cultivo. ”Esse fato é explicado pela dificuldade de se obter mudas 

dessas plantas. Nem todas as famílias guardam material vegetativo destas plantas para 

plantio posterior.”( Ming, 2005)   
                                                 
176 Na abertura de roças, a escolha do local tem certos cuidados, por exemplo, como foi relatado por uma 
liderança referindo-se a uma área  conservada de cerrado, próxima às roças de toco que : “este pedaço de 
cerrado, não deixei que fosse derrubado, o pessoal pediu, para fazer a roça, mas aqui neste trecho o 
cerrado é rico, de espécies  medicinais e de frutas, por isso não pode ser derrubado.” 
(T.I.Sangradouro,2006) 
 

Figura 59 – Manejo da Cará 

Fotos: Maria Lucia C. Gomide (2006) 
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Nos depoimentos a seguir mulheres de São Marcos, comentam as etapas do 
trabalho da roça:  
 

Queimar as arvores, capinar capim com borduna e depois levar para 
a beira da roça com baquité(cesto). Trabalhavam junto com o 
namorado (a) . 
Os capins que já secaram são levados para a beira da roça com 
baquité.  
Atualmente se usa ferramenta para trabalhar são : enxadas , 
machados, facas, mas ao contrario de antes só há preguiça. Só 
querem namorar e dinheiro.”  

 
Na roça se faz: Queimar os pés das árvores e assim se derrubam. 
Para a roça se derruba as arvores e depois colhem os galhos e leva 
até a beirada.  
A roça mecanizada vem do desmatamento, estudo e dinheiro.”  

 
Os capins que já foram arrancados são levados para beirada da roça 
nos baquité. Antigamente trabalhavam muito ... antigamente , os 
namorados ou recém casados  já se conhecem bem , trabalhavam 
juntos e não é como hoje que ficam conversando na roça.  ... só viam 
trabalho.  
Se a roça esta pronta , dividia a roça pra : mandioca, milho Xavante e 
também tem um terreno de moça recém casada.  E no outro terreno 
do outro filho , outra plantação e assim o pai dividia a roça. O 
namorado dessa moça , planta milho Xavante com Brudu , tipo a 
borduna. E assim que secarem vão colhendo e trançando, o milho 
Xavante. ( nodzo)  
Dentro da casa tem a madeira para pendurar o milho-nodzo que já 
trançaram as palhas. Esse pau onde se amarram os milhoséÉ muito 
alto, chega quase na ponta da casa. E depois debulhavam a semente e 
armazenavam no “Tsi’ra” e os velhos faziam mesmo o tsi’ra. Depois 
pegavam madeiras com forquilha para pendurar muitos tsi’ra na 
frente das casas.  
Ah ! O feijão Xavante colhiam também junto com o milho Xavante. Os 
filhos recém casados levavam para casa em grande quantidade para 
dentro da casa. Antes tinham muitos alimentos. Quando acabavam 
distribuíam novamente para cada casa.” (Mulher Xavante da T.I.São 
Marcos,2006) 

 
Antigamente os Xavante caçavam os waradzu e quando encontravam, 
tomavam das ferramentas deles. Quando era machado cortavam 
pedacinho e distribuíam entre eles. Depois faziam com cabo de 
madeira o pedacinho de machado. Se chamava Hotoratamá . E com 
ela trabalhavam sentados muito rápido.. 
Os Xavante que pegavam facas dos waradzu cortavam com Rodoi’a – 
Ete’A ( pedra branca) e mesmo com pedacinho de faca trabalhavam 
rápido.  
Antes cortavam a faca com a pedra branca. Tsinhõtse´e´upa. 
Atualmente já usam essas ferramentas no trabalho e ficam em pé, mas 
ao contrario, trabalham menos.” (Mulher Xavante de são 
marcos,2006)  
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“o povo antigo trabalha muito na roça,também vai caçar para 

sustentar seus filhos” (Bernardina Renhere Xavante,2006:9)  

 
 

As ferramentas de metal como machados e facas eram bastante valorizados no 

passado, antes do contato permanente com a sociedade nacional. Assim os Xavante 

explicam que procuravam os “brancos” e em contatos esporádicos para adquirir estas 

ferramentas,que cortavam em pequenos pedaços e refaziam seus instrumentos de 

trabalho. Com a introdução de ferramentas de metal mudou o trabalho das roças, pois 

podiam trabalhar mais rápido. Embora,  atualmente  tenham facilidade com as 

ferramentas e poder trabalhar em pé (já que antes trabalhavam sentados), isto não levou 

a um aumento de produção.   

Estas considerações lembram que o  trabalho realizado nas sociedades indígenas   

fornece o suficiente para se alimentar e ainda realizar cerimônias abundantes. Portanto, 

suas necessidades são plenamente satisfeitas, o que permite considera-las como  

 “ sociedade da abundância”(Sahlins, 1978 :10-11)177  

No entanto os povos indígenas já não têm “abundância” e segurança alimentar, 

pois suas terras não são suficientes para tanto. Os Xavante observam e se preocupam 

muito com as mudanças em hábitos alimentares, introdução de dinheiro levou à perda 

de interesses pelo conhecimento tradicional, assim como pelo tipo de trabalho que antes 

era realizado:  

 

A diminuição dos conhecimentos tradicionais com as ervas, mesmo 
transmitidas para os filhos,eles não decoram, porque só querem 
comida waradzu, e não se preocupam.Conheça esta planta para você 
estar curando seu filho e para você estar usando também. Atualmente 
os jovens e adultos não conhecem as ervas medicinais, então, do que 
vão estar trabalhando com os filhos?São preguiçosos, por isso não 

                                                 
177 Este autor através de um levantamento de etnografias de povos indígenas da Austrália, África, 
América, analisa cuidadosamente o tempo gasto na obtenção de alimentos e de lazer,  questiona então 
aqueles que pensam (de maneira etnocêntrica) que estes povos vivem à beira da desnutrição ou da fome 
crônica.  
“ esse paradoxo é minha questão principal. Os caçadores e coletores por força das circunstancias têm um 
padrão de vida objetivamente baixo. Mas, vistos de dentro de seus objetivos e dado seus meios de 
produção, todas as necessidades materiais das pessoas podem ser facilmente satisfeitas. A evolução da 
economia portanto, conheceu dois movimentos contraditórios: enriquecimento ao mesmo tempo que 
empobrecimento, apropriação em relação à natureza e expropriação em relação ao homem. Naturalmente, 
o aspecto progressista é tecnológico. Ele tem sido louvado de varias formas: como aumento na quantidade 
de produtos e serviços necessários, crescimento na quantidade de energia domesticada a serviço da 
cultura, aumento de produtividade, aumento da divisão de trabalho e maior liberdade do controle do meio 
ambiente.” (Sahlins,  1978:41,42)   
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aprendem nada, não conseguem andar e buscar as ervas, mesmo que 
fique muito perto.”  

 
Quando os sogros ou mãe  não dão dinheiro para o genro jovem ai 
fica mais preguiçoso ainda.Atualmente mesmo que tem o conselho dos 
velhos, os jovens não escutam, são preguiçosos. Os velhos são 
pacientes, mesmo que não entendem, são melhores. Antes se cura na 
aldeia, não levavam para cidade a criança.  No grupo Etepá que 
começou a levar as crianças na cidade.” (Mulher Xavante da T.I.São 
Marcos,2006) 

 
 
 

 
Atualmente as roças das T.I.Xavante, apresentam-se distintas formas. Tanto 

existem roças tradicionais de toco, onde são cultivadas as sementes nativas de milho, 

feijão, cará, abóbora (entre outros, e também algumas frutas) como as roças 

mecanizadas. Estas são projetos da Funai, do governo estadual, ou ainda da missão 

salesiana, onde são plantadas grandes áreas de arroz.  

A roça mecanizada (projetos da FUNAI178 da década de 1970 e nos anos 1980 a 

indenização pelo asfaltamento da rodovia  BR-070 nas T.I.Sangradouro e São Marcos) 

foi entendida inicialmente pelos Xavante como um importante meio de subsistência, 

onde haveria fartura e autonomia. No entanto, foi objeto de reflexão e crítica anos mais 

tarde, pela própria comunidade Xavante. 

Entre os problemas que surgiram está a divisão entre grupos e a perda das roças 

de toco tradicionais, onde se mantinham toda a diversidade de sementes nativas, como  

milho, feijão, cará; importantes fontes de dieta alimentar Xavante, perda da saúde, 

desmatamentos do cerrado, diminuição de biodiversidade. A seguir trechos do relato de 

Ruriõ179 (Xavante de Sangradouro), expõe sobre a questão da roça mecanizada  na T.I. 

Sangradouro:  

 
 
 

(...)  projeto da FUNAI,  e também aquele projeto foi com a iniciativa 
da comunidade pensando que roça mecanizada era o único meio de 
adquirir o auto sustento e também achávamos que roça mecanizada 
dava mais, produção maior,  mas sabendo que não tinha diversidade 
não tinha assim produção variada só cultura arroz.  (...)  
Então são problemas que vão aparecendo, por causa da roça 
mecanizada, era desvantagem se tornou um fator de divisão entre 

                                                 
178 De acordo com Lopes da Silva (1986:46), a partir de 1978 foram implantadas as roças comunitárias mecanizadas 
com a intenção de se produzir arroz em escala comercial, embora as roças de toco continuassem, o arroz tornou-se 
básico na alimentação cotidiana Xavante.  
179 Depoimento coletado por mim em 2002, na T.I.Sangradouro.  
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grupos isso era desvantage. Então quem quisesse podia trabalhar e 
por outro lado algumas famílias  ainda mantinham a roça de toco eles 
mantinham, e depois também essa roça de toco foi desaparecendo. 
Porque  quem optava pela roça mecanizada desvalorizava a cultura 
de trabalho braçal. Porque se eles continuassem essas pessoas 
faltariam, para se integrar na roça  mecanizada diminuía, isto é o 
ponto de vista de  quem se interessava na roça mecanizada  por outro 
lado essas pessoas eles falavam que eles preferem a roça de toco 
porque na roça de toco  você não precisa gastar, o trator não precisa 
usar adubo não precisa usar combustível, não precisa gastar nada 
mas você  vai desgastar  a sua energia, quanto mais trabalha mais 
estraga mas isso compensa porque mais para frente vai ter produção 
na roça mecanizada não tem.(...) assim,  a ansiedade para  ter sempre 
roça mecanizada  era forte mas em si as dificuldades foram 
aparecendo, essa dificuldade fez com que  a própria comunidade 
começasse a refletir e começasse a mudar a forma.”  

 
 

Apesar da consciência da maioria da população Xavante, alguns ainda hoje se 

iludem ou aceitam projetos como forma de “acalmar” a tensão entre Xavante e 

produtores e passam a participar de projetos agricultura mecanizada. 

 Em contraste com as roças mecanizadas, as roças de toco não causam nenhum 

tipo de impacto ambiental. Ao contrário, promovem a manutenção da 

agrobiodiversidade; sendo também um banco de sementes nativas. Possuem  caráter 

sazonal e são feitas em pequena proporção, com queimadas controladas, por tudo isto  

estas praticas promovem a saúde da população indígena.  

O projeto de rizicultura da década de 1970, imposto nas terras indígenas Xavante  

no qual foram utilizados tratores, caminhões, colheitadeiras, e secadoras de arroz,alem 

disto construíram depósitos e oficinas, não teve resultados positivos, pois o trabalho nas 

roças que tradicionalmente são realizados pelas famílias, tornou-se “comunitário” , e 

novas relações de produção foram introduzidas. Este projeto da Funai contou com o 

apoio dos missionários salesianos, que também administravam o trabalho dos Xavante. 

Com estas roças foram desmatadas áreas de cerrado e de matas ciliares. 

(Menezes,1985:417 ) “as raízes do cerrado, que preenchiam a alimentação Xavante no 

período de entresafra, perderam o lugar para o arroz consumido diariamente em grandes 

quantidades pelos Xavante.” (Carrara ,op.cit.:85)  

Os  depoimentos das mulheres Xavante explicam como era o trabalho nas roças 

do projeto:  

 
Eram três tratores que trabalhavam, gradeavam, plantava e depois 
para capinar , toda comunidade vai lá trabalhar e era só 
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obediência.” [...]“Em São Marcos tudo aconteceu, houve grande roça 
mecanizada para toda a comunidade, quando foi colhido, tem 
vantagem de sobrar para a semente.A roça mecanizada era muito 
grande e que cada grupo de classe de idade tinha grande terreno para 
limpar ou capinar a plantação. Por exemplo: um grupo de  Tsada´ro 
ou A´irere, limpava para um terreno e assim também quando colhiam, 
distribuíam para quem era do grupo. E mesmo que trabalhavam na 
roça mecanizada, faziam as suas roças de toco. Saia bem a colheita, a 
distribuição, e repetiu três vezes na mesma área e daí já estava 
diminuindo muito. A roça acabou e agora só capim  braquiaria.  

 
  
Afinal em que consistiu e quais intenções do famoso “projeto Xavante” ou 

desenvolvimento da “nação Xavante “? antes de mais nada a intenção deste era a 

manipulação da política indígena e uma forma de fazer as reivindicações Xavante serem 

abafadas; havia ainda uma conotação “desenvolvimentista” onde à Funai caberia o 

papel de levar o “progresso” para o interior das terras indígenas, como explica LOPES 

DA SILVA, (1992), no ano de 1977, ao se implantar o projeto  

 
(...) o projeto implicava a aplicação de quantias vultosas para a 
finalidade publicamente declarada de dar aos índios autonomia 
econômica e garantir sua ‘autodeterminação’,[...]. Na pratica o 
empreendimento combinava duas tendências dominantes da política 
indigenista nacional no período: de um lado, a preocupação 
desenvolvimentista (...); de outro a manipulação política dos grupos 
indígenas, mediante o jogo entre suas necessidades de sobrevivência , 
sua informação muitas vezes insuficientes sobre a sociedade, o 
governo e a economia nacionais e os recursos financeiros e humanos 
que, de direito lhes caberiam de qualquer modo.” (Lopes Da Silva, 
1992: 358-9)  

 
Como resultado deste projeto de agricultura intensiva de arroz da Funai, 

ocorreram conflitos e vários impactos negativos entre os quais uma maior dependência 

dos Xavante em relação à Funai e aos salesianos. Trouxe também  interferência nas 

relações políticas internas e nas atividades da economia tradicional, que acarretaram 

problemas na dieta alimentar e consequentemente na saúde indígena, alem dos 

desmatamentos e empobrecimento de áreas de cerrados. (Lopes Da Silva 1992:359.)  

Como citado, o jogo de manipulação feito pelos órgãos governamentais, utiliza 

das necessidades de sobrevivência dos povos indígenas para realizar uma política de 

dependência e que, ao mesmo tempo, se torna um meio de calar suas reivindicações, 

(idem) principalmente no tocante a revisões de terras, tem sido ainda na atualidade 

praticado. Como pode –se notar ocorrido na T.I.Areões, em 2005 foi feita uma roça 

mecanizada e plantio de arroz, este porem foi um projeto do governo estadual, com 
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objetivos de “tornar as terras indígenas produtivas”; no entanto sua intenção é a de 

acobertar a não realização de novas demarcações ou revisões de terras indígenas em 

todo o estado do Mato Grosso. Nesse sentido é que foram implantados projetos de 

grandes roças mecanizadas de arroz, principalmente próxima à BR 158, com 

escoamento fácil da produção. Outras tentativas de se fazer roças mecanizadas e 

arrendamentos de terras ocorrem constantemente, seja por parte de fazendeiros vizinhos, 

ou de organizações de agricultores como  a Asprin –Primavera do Leste (que já 

realizaram parcerias com a T.I.Sangradouro), e ate mesmo da Funai. Enfim existe uma 

grande cobiça sobre as terras indígenas Xavante no leste matogrossense.  

Nas palavras dos Xavante: 
  

Se nós destruirmos todo o cerrado, nós vamos perder tudo 
mesmo... Assim mesmo alguns estão querendo derrubar [a 
mata] para fazer roça mecanizada grande: 50 hectares, 100, é 
muito. Eles não estão pensando bem sobre o Ró. Porque aqui 
tem aqueles Xavante que têm algum dinheiro e eles pensam que 
com a roça mecanizada vão ganhar mais. Mas é uma ilusão. 
Para começar, roça mecanizada precisa de óleo para funcionar 
o trator. Começa assim, já na dependência. Nós, aqui de 
Idzô'uhu, não queremos isso, queremos  fazer roça de toco, 
deixar assim mesmo, como está, para poder investir no manejo 
e melhorar ainda mais a qualidade de vida do povo.” 
(Top’tiro,2006) 

 

Assim os Xavante, embora participando de projetos de agricultura intensiva, têm 

optado pela manutenção de sua cultura e portanto, não se dedicarão às atividades 

econômicas como trabalhador “branco” capitalistas e assim jamais deixarão de ser 

Xavante.  
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3.1.2 Ró - Cerrados –  Lugar  e Mundo  
 
 

 
 Antigamente o Ró era assim: havia a aldeia, em volta a roça, 
em volta as frutas, em volta a caça junto com os espíritos, em 
volta mais caça e mais caça sempre junto com os espíritos. Os 
espíritos ajudavam a descobrir os segredos que o Ró escondia: 
onde estava a força do caçador, onde estava a caça, onde tinha 
cobra e outros segredos”.[...]“O A’úwê (Xavante) depende do 
cerrado e o cerrado depende do A’úwê (Xavante). Os animais 
dependem do cerrado e o cerrado depende dos animais. Os 
animais dependem do A’úwê (Xavante) e o A’úwê (Xavante) 
depende dos animais. Isso é o Ró.” (TOP'TIRO e  TSERETSU, 
2000) 

 
Como o Ró significa os Cerrados e o próprio mundo, é evidente que a preservação 

dos cerrados é vital para o Xavante viver segundo sua cosmologia: 

 

Ró significa tudo para os caçadores A’úwê (Xavante): o 
cerrado, os animais, os frutos, as flores, as ervas, o rio e tudo 
mais. Nós queremos conservar o Ró. Através do Ró 
garantiremos o futuro das novas gerações” (TOP’ TIRO, 2000) 

 
Os cerrados são concebidos pelos Xavante como a condição indispensável para o 

exercício de seu modo de vida.  Neste sentido, a importância dos Cerrados na cultura 

Xavante, é entendida, pois os Cerrados são “apropriado material e simbolicamente pelos 

Xavante que, através dessa interação, sobrevivem física e culturalmente.” (Carrara, 

1997)  180   

Para se compreender o Ró é necessário que se conheça o mito181  Parinai’a182, e 

sua relação com a construção do território e dos cerrados Xavante. Estes são wapté 

(adolescentes), os criadores, são aqueles que renovam. Também está ligado com a 

resistência dos wapté, experimentam a sua própria força, aqueles são alvo da superação 

                                                 
180 Para aprofundar no tema ver Carrara. – Tsi Tewara um vôo sobre o cerrado Xavante – (mestrado) 
FFLCH-USP1997 
181 A analise dos mitos Xavante não é o propósito deste trabalho, e extrapola os limites desta pesquisa, no 
entanto é importante sua leitura para melhor compreensão da construção do território e das relações entre 
os Xavante e os cerrados.  
 
182 Lopes da Silva (1986), analisa o mito Parinai’a  no sentido de esclarecer a categoria de seu estudo, 
i’amõ  ou seja, as relações  que existem entre duas pessoas que se chama mutuamente por i’amõ, 
companheiros. Esta é uma “relação inter-pessoal ligando indivíduos de metades diversas ,eventualmente 
de segmentos residenciais diferentes senão opostos (espacial e politicamente).” (op.cit.:230)  
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espiritual. Aos wapté são associados à criatividade, fertilidade e potencia sexual. 

(Maybury-Lewis, 1984)  

A importância deste mito deve-se à criação do território e ao mesmo tempo dos 

cerrados do Ró, onde são criadas as diferentes fitofisionomias dos cerrados, “não é 

agricultura, mas uma relação de construção [não somente dos alimentos mas sim do 

próprio teritorio]  com que vai criando.”  (HIPARIDI,2007)  

Os wapté não pode ter contato com as mulheres e por isto criavam longe da 

aldeia. Eles deixavam o rastro, as mulheres procuravam a comida. 

 

o Parinai’a determina o território porque é a marca da comida, onde 
foi criado, por exemplo onde estão os carás nativos (moõ’ni) que são 
alimentos importantes na dieta Xavante.” (Top’tiro 183, 2007)  

 

 
Lopes da Silva (1986) analisou a importância deste mito, e escreveu sobre os  

aspectos relacionados aos wapté no mito, Parinai’a. “... criadores porque imaturos. 

Criadores porque mediadores entre natureza e cultura. Criadores porque cristalização de 

uma aliança entre opostos” .  

Numa sociedade controlada pelo grupo, a permanência é enfatizada e assim a 

criatividade está relacionada aos wapté que ultrapassam os limites. As suas criações são 

identificadas com vários elementos fundamentais da cultura Xavante, como os 

alimentos, a belicosidade, e por fim definem a configuração do território  e mundo 

Xavante ; 

 

a) criam a Serra do Roncador que fecha o trilheiro, gente não precisa 
passa mais, delimitando o território próprio do grupo; 
 b) criam rituais – a corrida de tora de buriti – elementos vitais para a 
organização social do grupo, a classificação das pessoas e para a 
permanencia da sociedade como um todo.  
(Lopes da Silva, op.cit. 226-8)   
 
 
 

 
No  mito Parinai´a, em versões coletadas  por Giaccaria & Heide (1975),  Lopes 

da Silva (1974), e a narrada por Sereburã (1999), são narradas as criações dos dois 

heróis Xavante. Assim,criam os Cerrados, desde os frutos, os animais até o próprio 

relevo são obras suas. Neste sentido é que se forma a configuração do território 

                                                 
183 Depoimento coletado pela pesquisadora em 2007, na T.I.Sangradouro, Aldeia Idzou’hu.  
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Xavante, pois através destas criações são formadas as fisionomias do cerrado, as águas e 

as matas até a Serra do Roncador, nas relações com este espaço que os Xavante tem o 

exercício da territorialidade.  

De acordo com Giaccaria & Heide (1975:45) neste mito “ dois rapazes eram 

dotados de um dom especial. Podiam, em conjunto e com o poder da palavra, criar tudo 

o que desejassem, inclusive transformarem -se, tomando formas de animais.”  

Seguem –se  trechos deste mito, o primeiro na versão de Giaccaria & Heide 

(1972) do livro “Jerônimo Xavante Conta”:  

 

 há muito tempo, nossa gente vivia na selva, e dela tirava seus 
alimentos. Todos os dias os homens e os rapazes saíam à sua 
procura. Essa tarefa não era fácil, pois as árvores não davam 
frutos. Colhiam pau mofo e caçavam. À noite, reencontravam se 
num lugar predeterminado e aí acampavam, distribuindo em 
seguida os resultados da batida. Estes eram os alimentos de 
nosso povo no início. 
Ora, entre os rapazes, dois eram dotados de um dom especial. 
Podiam em conjunto e com o poder da palavra, criar tudo o que 
desejassem, inclusive transformarem se tomando formas de 
animais.Eles saindo para as caçadas, usando deste dom, 
começaram a criar ora uma coisa, ora outra. Colhiam em 
abundância e comiam. Depois levavam grandes quantidades 
para o acampamento para todos que lá estavam.” (...)  
Então vamos. 
Amigo o que você deseja? 
Não sou eu quem manda, é você. 
Você não quer a bocaiúva? 
Eu quero. 
Vamos, vá procurando. 
E viram uma porção de bocaiúva. 
Foram catando e experimentando, havia muitos cachos. 
Como vamos levar? 
Ah, eu vi lá um broto de buriti, vá buscar. 
E os dois fizeram um cesto para levar bocaiúva ..... 
(...) agora não sentiremos mais fome. 
Talvez tem alguma coisa que esta existindo? 
Tem sim, só que vocês não enxergam. 
Essa bocaiúva  é gostosa. 
Venham aqui os dois wapté trouxeram a bocaiúva  o alimento 
para nós. 
Onde é que pegaram?  
Nós a vimos bem na beira do trilheiro onde vocês  passaram. 
... e foram distribuindo para todos. 
E outra vez continuaram a viagem, e marcaram o lugar onde 
iriam parar. 
Pararam no lugar marcado. Os homens saíram caçando ... 
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E os dois wapté ficaram por último e combinaram entre si o que 
iam fazer agora. 
Os dois saíram juntos. 
Amigo o que esta desejando? 
E você o que esta querendo? 
Estou desejando o coco de babaçu. 
Então vamos, vai vendo a matinha grande. 
Um chegou na palmeira de babaçu, entraram na mata para ver 
o que havia. 
Viram uns cachos de coco, e foram experimentando, uma 
imensidão de palmeiras. 
Vamos embora. 
É preciso levar para  os colegas(...)  os homens ficaram muito 
admirados quando viram o coco. 
Sabe porque? 
Porque não conheciam nada. 
Onde arranjaram esses cocos? 
Tiramos onde tem a unha de morcegos na cabeceirinha, lá no 
meio tem coco. 
Primeiro encontramos na beira da mata, depois ficamos mais 
para dentro e tem muito. 
...As mulheres diziam entre si: 
Agora estão descobrindo alimento gostoso. 
Amanhã vamos parar onde os dois acharam uma porção de 
babaçu. Pararemos alguns dias para que o alimento mate a 
fome. Nós não vamos tirar tudo, vamos deixar alguns. Assim 
podem se multiplicar  as palmeiras de babaçu. 
Foram acampar mais perto.  
As mulheres foram fazendo as casas e as filhas foram tirando o 
coco de babaçu. Quando as mulheres acabaram de fazer as 
casas, todos foram catar cocos ...” 

 
 

Nesta versão de Lopes da Silva (1986:285 coletada em 1974, na aldeia Paraíso), 

reproduzimos trecho deste mito onde descreve a criação da Serra do Roncador:  

 

 então Parinai’a  falou para o companheiro: 
- Como que nós vamos fazer? 

- Deixe os outros sair na frente, nós não precisamos sair juntos. 
Então todo mundo saiu. Depois saíram os dois rapazes. Um 
perguntou para o outro: 

- Como podemos fazer agora? 
- Eu não sei não, que você está achando? 
- Vamos criar a mina, a serra, assim fecha trilheiro, gente não 

precisa passar mais. Vamos criar varjão também. 
- Aí, depois, todos os dois aceitaram. Vai colocar mesmo a mina, a 

serra. Depois fez muito comprida a serra assim.[referência á 
Serra do Roncador]. 
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- Aí, depois começou a corrida de buriti. Aí, vai entregando 
para o outro, para  o outro, entregando, entregando, até 
encontrar a serra. 
- Como tem serra aqui? Nós passamos aqui e era tudo campo 
limpo, agora tem serra? O que é isso? 
- Ninguém tinha percebido que eram os dois rapazes que 
estavam criando as coisas...” 

 
Sereburã et. alii(1999) contam a história dos criadores, como ocorre a criação dos 

cerrados Xavante, neste trecho está narrando a criação da macaúba, do cará e de peixes. 

Também reitera a condição de que percorriam o território em zomori, sempre andando...  

 
Antigamente o povo A'uwe era nômade, vivia em zomori, andando 
sempre, percorrendo todo o território. Naquele tempo ainda não 
existiam muitas coisas e os dois wapté criadores forma povoando a 
terra, criando alimentos e animais ... O povo estava em zomori. O  
grupo de wapté seguia junto com as famílias. (...) 
Pela manhã as mulheres saíram com seus cestos. Voltaram carregadas 
de norõ! Depois de todos se alimentarem , seguiram em zomori.os 
dois i’amõ distantes do restante do povo conversam: 
- ah! I’amõ o que nos vamos criar agora? 
- você  escolhe. 
- agora tem que ser a’ódo.  
Trouxeram os cestos cheios de a’ódo para o acampamento. 
Os padrinhos chamaram todos para ver o que os dois i’amõ tinham 
trazido,agradecendo : hepari,hepari,pari... 
- onde vocês conseguiram a macaúba? Onde pegaram? 
-ora bem ali perto. Tem muito a’odo. 
os padrinhos disseram que as mulheres na manha seguinte iriam 
coletar a macaúba.  
Pela manha as mulheres saíram com cestos presos a cabeça e voltaram 
carregadas de a’odo. Depois todos comeram e seguiram em zomori.  
-ah! I’amõ o que nos vamos criar agora? 
- você escolhe. 
- agora tem que ser mo’õni uptabi.  
E então criaram mo’õni. Levaram muito mo’oni par ao acampamento 
e mostraram para os padrinhos. 
Os padrinhos agradeceram e chamaram os outros p ver o que os wapte 
haviam trazido. 
E os dois perguntaram de novo : 
- o que as mulheres esta fazendo? Por onde estão andando? Tem muito 
mo’oni lá ...  
 
Os  padrinhos disseram que as mulheres na manha seguinte iriam 
coletar mo’oni. E assim elas fizeram. Trouxeram muito mo’oni. Todos 
se alimentaram e o grupo seguiu em zomori, mudando o acampamento 
de lugar. [...] e os padrinhos disseram que elas iriam buscar no dia 
seguinte. E pela manha lá foram as mulheres coletar mo’onihöiré para 
alimentar toda a aldeia. Estes foram os primeiros alimentos que os 
ti’amoimé criaram para o povo A'uwe. O zomori seguiu. Andaram 
muito e fizeram novo acampamento. 
[...] 
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No dia seguinte o povo já estava em outro acampamento e os dois 
conversam : 
- i’amõ vamos tomar banho? 
-vamos! 
-e agora o que vai ser? 
- você escolhe. 
-tem que ser pewatõ.  
Já era final de tarde. Estava quase anoitecendo. Os meninos estavam 
brincando no rio quando um deles se afastou um pouco do grupo e viu 
dois peixes muito grandes se movimentando lentamente dentro 
d’água. Ficou admirado e chamou os companheiros. Os meninos 
correram então para o acampamento para avisar o povo que os pewatõ 
estavam no rio. Naquele tempo ainda não existia pewatõ.  
O povo seguiu até o rio  quando lá chegaram não havia mais peixes. 
Nesse momento os dois ti’amoimé saiam de dentro da água como se 
não soubessem o que estava acontecendo. O povo não percebia que 
eram os dois que criavam as coisas.  
O tempo passou. 
Era época de seca. O zomori seguia. Todos estavam com sede e não 
encontravam água. O povo se espalhou ,procurando água. Mas estava 
tudo seco. Não havia água. Os caçadores gritavam de longe : 
-tem água aí?  
-não esta tudo seco. 
Um dos wapté criadores desmaiou de tanta sede. De seu nariz saiu 
uma secreção. O liquido saindo, fazendo barulho e se transformando 
em água.  
Ele acordou e chamou os outros , avisando que havia água.todos 
vieram e mataram a sua sede. Algumas pessoas já tinham passado 
naquele lugar antes e disseram não havia água ...” (SEREBURÃ et 
alii, 1999: 39,40,43,44)  

 
 

O mito segue contando a seqüência de criação de animais, mais alimentos, como 

as palmeiras de indaiá, acuri, insetos e até chegar na onça (hu) quando os criadores são 

descobertos e mortos.. A sociedade determina sua morte, como único meio de controle 

sobre suas atividades, “e os homens ficam donos do criador”, negando aos heróis a 

possibilidade de super abundância de bens e poder. (Lopes Da Silva 1986: 225)  

É interessante nestas passagens do mito Parinai´a, compreender a visão Xavante 

da construção do Ró. Podemos, portanto, entender como salientou Maybury Lewis, 

“aspectos mais gerais da cosmologia Xavante”, pois, neste importante mito, temos a 

construção do  próprio mundo Xavante, ou o  Ró,  já que este tem um sentido maior que 

engloba além dos Cerrados, o Território, Nossa Terra, Mundo e os espíritos.  
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3.2 - Toponímias e representação do Mundo  

 
Para Claval (1999, apud Ladeira 2001:63), a nomeação dos lugares faz parte do 

“processo de apropriação do espaço onde orientar se, ou situar os lugares num espaço de 

referencia mais amplo e mais abstrato, é o primeiro passo.” Assim foram as  primeiras 

ações empreendidas pelos colonizadores: nomear as regiões e com isso,  

 

 “um verdadeiro tapete de nomes recobre a terra que se torna assim 
objeto de discurso. O batismo do espaço de todos os pontos 
importantes não é feito somente para ajudar uns e outros a se 
referenciar. Trata-se de uma verdadeira tomada de posse 
(simbólica ou real) do espaço” (Claval,1999:189 apud Ladeira 
2001:63).  

 

  A apropriação do espaço pela nominação é uma forma de esconder as presenças 

anteriores de tempo-espaço184. Esta foi uma prática sem dúvida muito freqüente em toda 

a América que tentou apagar todas culturas ameríndias. Ao negar “a identidade 

toponímica de um espaço-tempo” recria-se uma virgindade e sua apropriação anterior. 

(Hiernaux Nicolas,1994:87) No entanto,“o espaço, como estrutura social, dá conta de 

uma reação e recupera a materialidade que se havia produzido e conseqüência da 

apropriação anterior, para impor algumas regras de funcionamento à nova 

apropriação...” (idem)  

Em “Pensando o espaço do Homem”, Milton Santos (2002) escreve sobre a 

relação tempo- espaço:   

 
“O passado passou, e só o presente é real, mas a atualidade do espaço 
tem isso de singular : ela é formada de momentos que foram, estando 
agora cristalizados como objetos geográficos atuais; essas formas –
objetos, tempo passado,são igualmente tempo presente enquanto 
formas que abrigam uma essência, dada pelo fracionamento da 
sociedade total. Por isso o momento passado está morto como tempo, 
não porém como espaço...” (Santos, 2002:14)   

 

Neste sentido pode-se observar as tentativas de imposição de nomes às aldeias 

Xavante pelos missionários salesianos, além de outros locais de seu território como rios 

e córregos também rebatizados pelos missionários católicos.  

Sobre a importância da toponímia ainda vale lembrar que “os grupos humanos 

aprendem, pois, a explorar o espaço e a encerrá-lo em sistemas de representações que 
                                                 
184 Como exemplo, quando Hernan Cortez invade e arrasa Tenochtitlán, nomeia como México, criando 
um novo espaço e nova identidade. (Hiernaux Nicolas,1994) 
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permitem pensá-lo. Batizando os lugares e os meios, eles se transformam em objeto de 

discurso, impondo-lhes suas marcas e instituindo-os, fazem deles uma categoria social” 

(Claval,1999 apud Ladeira, 2001:63) 

O conhecimento histórico–geográfico de um povo tem como uma das formas de 

expressão a toponímia, pois são referências do passado e da natureza local. ( Birraux-

Ziegler,1995:182)  

Seguindo esta mesma linha, outros trabalhos que enfocam a concepção de 

espaço entre povos indígenas, também sugerem que por meio da analise da toponímia 

pode se conhecer uma história espacializada, um mapeamento das territorialidades 

históricas. Assim se refere Novaes (1998) sobre os Bororo, Birraux-Ziegler (1995) 

sobre os Yanomami  e Baines(1993) sobre os Wamiri-Atroari, estes foram tomados 

como exemplos para o entendimento das representações territoriais por meio da 

toponímia.  

   Uma interessante representação e apropriação do espaço é aquela dos Bororo 

(MT). Este povo por meio de seus cantos e mitos constrói e mantém viva na memória a 

descrição de seu território que é assim significado, memorizado185 e controlado. 

(Novaes, 1998:231)  

Baines assim se refere aos Waimiri -Atroari, “todas as  referencias históricas dos 

Waimiri–Atroari estavam assim mapeadas na paisagem da floresta.(...) O local de 

moradia indicava aos ouvintes Waimiri–Atroari como situar certo incidente numa 

seqüência maior de acontecimentos do passado. Assim cada referencia espacial estava 

marcada com uma dimensão histórica.” (Baines, 1993:224-6)  

Birraux-Ziegler (1995:181), citando Bruce Albert, concluiu em sua análise que 

são as cadeias de montanhas, que guardam a memória Yanomami e através dos 

topônimos é que se relacionam a história e geografia186 do grupo.  

                                                 
185 “Os cantos que precedem uma caçada ou pescaria ritual contêm os nomes de importantes acidentes 
geográficos. (...) as palavras iniciais os nomes das diferentes casas  que constituem os clãs Bororo, 
seguidas de nomes de rios, cachoeiras, montanhas rochosas, diferentes pontos da abóbada celeste, lugares 
nomeados em função da abundância de peixes, tartarugas ou outros animais e outros locais conhecidos. 
(...) o cantador deve ter boa memória pois estes nomes devem ser cantados numa ordem geográfica 
específica”. (Novaes, 1998: 229) Para os Bororo a característica principal de sua toponímia está 
relacionada ao seu gênero de vida, ou seja ao fato de serem caçadores. “Dos 55 nomes a morro 50% 
referem se a animais, de 168 nomes de rios, 78 são alusão a animais.” (Novaes, 1998: 241)  

 

 
186 “A partir dos nomes desses lugares os Yanomami se lembram dos principais eventos históricos, tais 
como conflitos, cisões, assim como momentos particularmente felizes...” (Birraux-Ziegler, 1995:181)  
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Entre os Xavante, nota-se que existe uma relação entre  o acontecimento e o local 

determinado, espacializando desta forma a sua história construindo uma cartografia 

Xavante  :  

Wededze essa é uma aldeia mais antiga que existe na história ainda, 
nós continuamos morar aqui, porque a história não acaba. ... 
guardo as idéias e histórias. (...) De São Felix do Araguaia um pouco 
para cima tem a foz de Etewarapa (Rio Pedra-Escura), esse rio 
também é grande.  
Padzaihopré- (Barreira –Amarela) tem na frente do Rio Pedra-Escura 
(eterapa) e no outro lado era casa antiga dos moradores de 
Mãrãiwatséde. O grupo de Ãnarówa e Tsada’ro fizeram esse rito de 
passagem para os jovens iniciados, ou, maduro. Esse lugar fica na 
costa de Ti’airó-( terra de fogo). E neste lugar que caçávamos, 
caminhávamos, é que vocês passaram perto (...) O meu criador onde 
matou dois padres é no Itehudu e ao lado de buriti. Ele era grupo de 
tsada’ró e se chama Tsere’uwa’rã. No lugar onde vocês comeram de 
um pouco para cima, ali, o machado foi dado para meu criador e 
aquele lugar para outras pessoas se chama de Waradzu Dzadaipró 
Wara Hore ( cuspe longo do waradzu). 
E depois vem um pouco para cá, que atravessávamos do Rio das 
Mortes se chama Padzaihopré ( Barreira-Amarela). E, ali, do outro 
lado do rio os waradzu deram muitas facas, machados ao meu criador 
e isso eu já estava acompanhando. Viemos vendo os lugares para 
Wededze e chegamos em Uiwede Hu Na’rada. Naquele lugar que 
vieram waradzu para nos encontrar e foram para aldeia quando 
morávamos na aldeia Aróbónhipó, Chico Meireles, Xerente e outros 
foram fazer contato na aldeia. (...)”  
[...]  
Naquele lugar tinha muito animais e tartarugas. Isso quando o cerrado 
era virgem, antes que os waradzu nos cercarem, não tinha nenhum 
waradzu por aqui, mas agora estamos cercados. A origem dos A’uwe 
e waradzu é nessas duas aldeias antigas que eram:Aróbonhipó e 
Tsõ’repré. ...  no lugar se chama: Hotorã Dza’radzé -onde os 
Machados Foram Deixados e dali os a’uwe começaram ter 
ferramentas, isso ocorreu na aldeia Tsõ’repré. [...] (Tsereburã187 
Xavante, aldeia Etenheritipá, T.I.Pimentel Barbosa, 2006) 

 
Outro depoimento, que também relaciona eventos históricos com os lugares e aldeias :  

 

 

Na aldeia Ete’rã’urã que teve primeira divisão do povo A’uwe 
por causa da guerra  e daí alguns foram para Maraiwatsede e 
outros para Norotsu’ra.O nosso ancestral com a outra parte da 
comunidade fez uma nova aldeia Tso’repre e a população 
voltou a aumentar. Passando tempo, nesta aldeia mesma que o 
povo se guerreou novamente, por isso outro grupo de A’uwe foi 

                                                 
187 Depoimento coletado pela  pesquisadora  juntamente com membros da Associação Xavante Warã  em 
2006; tradução para o português de Tseredzaró Xavante.  
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para Atserere e alguns foram para Norotsu’ra e para a 
Maraiwatsede. O A’uwe que morou em Aróbónhipó resolveu 
atravessar para Wededze. É assim a história antiga que nem 
todos sabem contar a origem do A’uwe e das aldeias” 
Tsidanéri188, aldeia Wederã –T.I.Pimentel Barbosa 2006     

 
 

Os Xavante de Marãiwatsede reconhecem todo o território e se lembram dos 

eventos históricos destes locais que atualmente foram tomados pelos waradzu e onde se 

desenvolveram cidades. Por exemplo citam o córrego Grotão, atravessado pela BR-242, 

e denominado de Monipa, onde existiu uma aldeia antes da chegada de Ariosto da Riva. 

Neste córrego foi um dos locais onde os Xavante saiam nas corridas de tora, até chegar 

na aldeia Wede’omo’re.  Outra localidade nomeada e reconhecida por eles é próximo à 

cidade de Alto da Boa Vista, um local com abundância de pequi, chamado Tsi’no onde 

as mulheres faziam suas coletas. A área onde existe a cidade é denominada pelos 

Xavante de Mã’dzatsé, (local de muitas emas), onde faziam caçadas com fogo. As emas 

foram domesticadas e esta lembrança é tida como referencial deste lugar.   

Na localidade da cidade de Serra Nova, os Xavante costumavam acampar em suas 

caçadas e próximo a aldeia Ire’pa, o córrego é denominado Nõrohotsu’rare, local onde 

havia muito espécie de planta para fazer embira de arco. Um dos afluentes deste córrego 

chamado Peu’tse, é a denominação do peixe tubarana (Pellona castelnaeana) 

encontrado nessas águas. (Ferraz, 1992: 75,76)  

A toponímia Xavante(ver tabelas a seguir) além de relacionar com acontecimentos 

também descreve locais onde existe abundância de certos recursos sejam vegetais, 

animais, ou certas características do solo ou da topografia. Desta forma também são 

denominadas suas aldeias, embora por influência das missões salesianas em muitas 

terras indígenas as aldeias podem ter nomes de santos católicos. Entretanto é 

interessante observar que mesmo nestes casos os Xavante nomeiam suas aldeias à sua 

maneira e estes possuem um significado interessante em sua geografia. (ver na tabela 

abaixo) A importância dos topônimos está relacionada à idéia do arranjo espacial que é 

dado pela nomeação dos lugares.  

Os topônimos das serras e principalmente dos rios  ajudam a consolidar a idéia de 

“território” Xavante que é muito maior do que as terras indígenas.   

 

                                                 
188 Depoimento coletado  pela pesquisadora  juntamente com membros da associação Xavante Warã  em 2006, 
tradução para o português de Tseredzaró Xavante  


