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NOME DA ALDEIA/ T.I./ PORTUGUÊS NOME EM XAVANTE  E SIGNIFICADO  

1. Aldeia Aparecida- T.I.Parabubure Rowatsétédzépa- lugar onde aconteceu uma 
guerra (conflito) ou doença grave  

2. Aldeia Auxiliadora  Norõtsutetepa – parte da folha de babaçu que 
é mais dura 

3. Aldeia Couto Magalhães  Norõtsurã folha de babaçu mais escura  
4. Aldeia Cristo Rei  Waradzunho’ retidzé – lugar onde os brancos 

enforcaram os xavante  
5.Aldeia Dom Bosco  O’re,owawe – lagoa, rio das mortes  
6.Aldeia Garças  Tsiba’aro – lugar das garças  
7.Aldeia Meruri  U’rébéro – lugar com abismo  

Tepebonhib’ ene – pedra da arraia  
8. Aldeia Namuncurá  Ub’rãtãwawe- bambu grande  
9. Aldeia Pizzato Î tehutunhitsipri morro onde a casas ficou em 

cima  
10. Aldeia Sangradouro – T.I.Sangradouro  Tsõ’rehipãridzé- enfiar a faca  na garganta do 

gado  
11. Aldeia Santa Maria  Parawãdza’radzé – lugar onde deixou a que 

sobrou da lenha queimada  
12.Aldeia São Domingos Sávio  Wedetede – arvore  
13.Aldeia São Jose T.I.Parabubure Wairene – lugar com montanha de pedra 

baixa  
14. Aldeia São Jose –T.I.Sao Marcos Etedzahöpö’ri – lugar onde tem pedra em 

cima  
15. Aldeia São Luiz-  Ötõmodza’rob’a – água de olhos brilhantes  
16. Aldeia São Pedro Dzéirépa – lugar onde argila no rio  

 
 
 
 
 
 
 
  

NOME DA ALDEIA  XAVANTE  NOME EM PORTUGUÊS  

Dunári  Casa de capim 
Marãtobre  Mata fundo 
Wede´ú  Coluna de arvore 
Itsorepré Pescoço vermelho 
Eterã´urãwawe Grande pedra escura de coluna branca 
Wabdzere´wapré Arvore de espinho vermelho 
Wedetede Arvore dura ou aricá  
Oniudü  Córrego fundo ou peito de água ou T.I 

Ubawawe 
Parawãdzaradzé Brazeiro, lugar de brasa 
  

Tabela 15– Nome das Aldeias Atuais e Significado 

Fonte: Maria Lucia C. Gomide - T.I.Sangradouro em outubro /novembro de 2006  
 

Tabela 16 – Nomes das Aldeias Antigas 
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´rituwawe    T.I.Parabubu ? Aldeia grande- aldeia grande abandonada 
Öwarare água corrente 
Tsiwaweñiradzé Lugar de pássaro grande caído 
Roóredzaódzé  Macaco pendurado 
Parabubu  Parabubu- se parece com a mandioca 
Ete´rãurã  Pedra escura de coluna branca 
  

Ariwede´rapa  Tucum de cabeça comprida 
Norowedena´rada Começo de pé-de-babaçu 
Arobonipó  Unha do morcego 
Etetsiwató Pedra redonda 
Du´aaró  Capinzal branco 
Bo´u – Marãiwatsede  Urucum  (muitos pés no local) – coluna de 

urucum. 
We´de´omo´re – Marãiwatsede  Nome de espinho vermelho que existia em 

grande quantidade- arvore espinhosa   
Ub ´donho´u –m- lugar de capivara Capivara (havia um lago repleto de lama , um 

barreiro preferido pelas  capivaras)  
Tsib´to´mo tse –m/ datõmodzé Olho vermelho (neste local surgiu uma doença 

que deixava os olhos avermelhados)- dor dos 

olhos 
Tse -m  
Éte´tsimã´rã -m Pedra-mata 
Ire´pa –m- dzé’apa/argila/barro, então, seria 

barro comprida ou rio argila, pois  

PA: significa comprida ou rio. 

Barreiro (barro onde as antas e otros animais 
retiram o sal, local apreciado pela caça. Havia 
muitos barreiros na região ) 

U´dzu´rã´wawe-m  Local onde tem muito buriti – grande fruta de 

buriti. 
Monipá –m  Lugar onde tem muito inhame e cará nativo/ 

cará comprida ou rio cará  
É´nté´po -m Pedra larga 

U´bre´hu –m  Cabaça , abundante no local  
Tsõténho´u   (T.I. Parabubu) Ninho de arara – local de arara 

  
 
 
 
 
 
 
 

NOME DO RIO 
XAVANTE  

NOME EM PORTUGUÊS E SIGNIFICADO DO NOME 
XAVANTE  

Ö pré  Rio Araguaia – rio vermelho 
Öwawe  Rio das Mortes – rio grande 
  
Horö´repá Córrego do grito seco 

Pehöyrepá  Ribeirão mantrinchã 

Tsõrehiparipa rio sangradouro-  córrego de cortar pescoço 
Dapãripa  Mortandade- córrego mantança 

Ö´A´Apa  Córrego das Malas- córrego da cachoeira 

Fonte: Ferraz  (1992), organização Maria Lucia C. Gomide  

Tabela 17 – Nomes dos rios /córregos e lagos  
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Uhöbopa-Córrego  

 

Couro de Porco- córrego do porco 

Atserérepa- Ö´Repa  

 

Córrego Alminha- córrego buritirana ou córrego da lagoa 

encantada 

Uiwede Pa; Darópa; 

Tsiptipa   

 

Córregos das Aldeias-  
Córrego de buriti 

Öwatsetépa  

 

Lagoa Perigosa- lagoa feia 

Ötsipépa  

 

Lagoa espalhada 

Mã´rã ´watse´pa  Suia missu (afluente do Xingu) – rio mata feia ou mata 

perigosa 
Pe´u´tse Peixe , lambari  - rio estiva –  

U´brã´tãn bu´wa´we Bambu grande 

U´b´ntsipa  Rio onde tem muito pati Pati- Corrego gameleira-  

We´de´tse´ipa  Córrego da grota – local de fruta nativa – córrego da árvore 

gostosa 
Wa´bu´nãu´ba  Corrego jaraguá – local com muito buritizal- ponte com buriti  

U´hu tsire´tipa  Córrego três pontes – córrego com muito jacaré –  

We´de´nha´mri´pa Tipo de madeira de uma arvore grande – córrego de arvore 

grande. 
Otóbra  Corrego comandante fontoura –quer dizer água escura-  

Onhi´udu (t.i.parabubu) Córrego fundo- peito da água   

 
 
 
 
 
 
 
   

NOME DA REGIÃO/ T.I.  XAVANTE  NOME EM PORTUGUES  

Marãiwatsede  Mato feio  
Parabubu  Onde tem muita batata (cará grande) 
No´rote´pehoirã  Onde tem muito babaçu  
Tsi´no Lugar onde pegavam o pequi  
Mã dza tse  Local onde as emas eram abundantes 
Noro´ho´tsu´rare Local onde havia muito de uma planta usada 

para embira de arco 
Ente´rodzaro  Morro preto  
Parabubure Batata redonda  pequena  

 

Tabela 18 – Nomes das  regiões   
 

Fonte: Ferraz  (1992), organização Maria Lucia C. Gomide  
 

Fonte: Ferraz  (1992), organização Maria Lucia C. Gomide  
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3.3. Etnoclassificações  dos Cerrados – Ró  

 
A concepção xavante dos cerrados remete à importância e dependência dos 

Xavante em relação aos cerrados, assim como dos cerrados em relação aos Xavante.  

O conhecimento profundo sobre os cerrados é “definido e orientado por concepções 

cosmológicas que norteiam a visão e a ação dos índios em relação à natureza e que são 

parte constitutiva de sua maneira de ver o mundo e situar-se no universo.” (Carrara, 

1997:121)  

As etnoclassificações são abordadas a fim de conhecer a interpretação xavante  

sobre os cerrados, mas deve-se lembrar que “na realidade o conhecimento indígena está 

profundamente interligado aos diversos níveis da sociedade e da cultura.” (Carrara, 

op.cit.:120). Sendo assim, são os pesquisadores que realizam a divisão dos 

conhecimentos.  

 Como parte dos segredos guardados através de gerações, apenas divulga-se 

aquilo que é permitido pelas linhagens que compõem cada clã da estrutura social 

xavante.  Desta forma as informações aqui apresentadas são apenas pequena fração 

desse conhecimento.  

  Ao se tratar dos conhecimentos xavante sobre a natureza, em particular das 

plantas e dos animais, é necessário que se remeta aos Tede’wa189, ou seja, os “donos” 

dos animais, plantas, do tempo, dos sonhos. Tede’wa são encargos que alguns 

indivíduos podem exercer, determinado pelo clã e, em alguns casos, podem ser 

hereditários.  

  O Wamaritede’wa é o “dono do wamari”, árvore que possui propriedades que 

fazem sonhar; sua função é sonhar, prever o futuro e ainda pacificar conflitos. Esta 

função era hereditária, porém era necessário que o pai desejasse transferir ao filho este 

encargo. A transmissão é feita quando o pai prepara um pedaço de wamari, uma 

madeira especial que tem a propriedade de fazer sonhar – e a amarra no cesto-berço do 

filho recém-nascido; o wamari deve acompanhá-lo por toda a vida (cf. Giaccaria & 

Heide,1972:108-9). Os  wamari tede’wa (dono dos sonhos) pode ser de qualquer clã, na 

verdade pertence à linhagem A’uwe  uptabi.   

 Pertence ao clã po’redzaõno o Wahubtede’wa  é o “dono do tempo” e só pode 

exercer este encargo aquele que nasceu no período da seca. Ele deve impedir que chova 

                                                 
189 Como bem comentado por Carrara 1997:123, os  tede’wa  foram pouco estudados, podem ser 
considerados especialistas no controle ritual dos recursos naturais.  
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durante as caçadas na estação seca, antes do surgimento da constelação denominada 

tsiruru (Plêiades) e também tem controle sobre os raios por outro lado ele também pode 

trazer a chuva.   Existem ainda : o “dono das águas” correntes- Ötede’wa  que permitem  

a pesca. 

O clã Öwawe  são os “donos de utötede’wa” (dono da anta);  também passado 

de pai para filho. O dono da queixada : uhötede’wa , sua função é encontrar as pistas do 

queixada, e dois deles vão descobrir o lugar exato onde se encontra o bando dos 

queixadas, para avisar aos outros que podem caçar. Também é do clã Öwawe, o “dono 

das cobras- wahitede’wa”  sabem preparar remédios de ervas contras mordidas de 

cobras. (cf. Giaccaria & Heide,1972:108-9)   

O “dono dos lagos “uutede’wa, mito sobre o dono do lago que afoga as mulheres, 

podem ser de qualquer clã. E o “dono do veneno”: tsimiötede’wa  são aquelas pessoas 

que provocam tragédias na comunidade, independente a que clã participam.  (Giaccaria 

& Heide, op.cit. ,113)  

Assim, é a partir das concepções cosmológicas que são feitas as classificações dos 

seres da natureza. A morfologia de plantas e animais não é suficiente para que se 

entenda todo o processo de conhecimento da natureza pelos Xavante. 

(Carrara,1997:120,281)  

Conforme visto, as cosmologias indígenas possuem um aspecto fundamental que 

é o “fato de não fazerem distinções ontológicas absolutas entre os humanos, de um lado 

e um grande número de espécies animais e vegetais, de outro.” Assim todos os seres 

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

1999:249) 

  
3.3.1. Classificação das Fitofisionomias do Cerrado  A’uwe Xavante  
 
 

Existe uma abundante terminologia para a classificação das fitofisionomias dos 

cerrados, onde se distinguem várias graduações da vegetação. O número de categorias 

xavante pode chegar a ser maior do que aquelas dos botânicos que estudaram estas 

formações. (Carrara,op.cit.:92)  

A etnoclassificação xavante dos cerrados é estabelecida de acordo com as 

características ambientais e fisionômicas das áreas.  A primeira categoria de 

classificação xavante dos cerrados é o táxon – rob’udzé - que corresponde ao reino 

vegetal, formando um conjunto de todos os vegetais.(idem) 
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Classificação dos cerrados de acordo com 

 
Termos da etnoclassificação 

Xavante do Ró – Cerrado 
(cf. CARRARA, 1997) COUTINHO (1992) RIBEIRO & WALTER 

(2001) 

O termo para cerrado é Ró . 
Ró é um conceito amplo do qual 

entende se a importancia do 
cerrado para o Xavante, pois 

este significa também mundo, 
terra, junto com os espíritos . 

 
todo o  verde da natureza é 

chamado de rob´udzé. 
os seres naturais, plantados ou 

fixos por raízes no chão são 
classificados como rob´re. 

 

Para o autor  o cerrado é 
como um complexo de 

formações, formas 
savanicas  que variam as 

suas características 
fisionomicas  estruturais, 
aproximando – se por um 
lado do ótimo campestre e 

por outro lado do ótimo 
florestal. 

Para estes autores o Cerrado 
comporta formações 
florestais, savânicas e 
campestres. 
Formações florestais 
subdividas em : mata ciliar, 
mata de galeria, mata seca, 
cerradão. 
Formações savânicas 
subdivididos em: cerrado 
típico, cerrado ralo, cerrado 
rupestre, 
veredas, parque de cerrado, 
palmeiral. 
Formações campestres ; 
campo sujo, campo limpo, 
campo rupestre.  
O Cerrado sentido amplo 
abrange : 
Cerradão, Cerrado típico, 
cerrado ralo, cerrado 
rupestre, campo sujo, campo 
limpo, campo rupestre.  
O Cerrado sentido restrito 
apenas as Formações 
savânicas: cerrado típico, 
ralo e rupestre.  

 
Tabela  20- Termos da etnoclassificação Xavante e da ciência de acordo com Riberio & 
Walter  
 

Termos da 
etnoclassificação Xavante 

do Ró – Cerrado 
(cf. CARRARA, 1997) 

Classificação dos cerrados 
de acordo com 

 
(cf. Ribeiro & Walter, 2001) 

1. Rob´nã - o campo 
limpo do cerrado. 

1.2 as gramíneas - ´du 

campo sujo 
Não existem árvores, apenas 
arbustos. Dominam as 
gramíneas  
 

2. tsirãpré - campo limpo 
sobre um solo de coloração 
vermelha e plano. 

campo sujo 

3.itehudu é um cerrado Campo cerrado  

Tabela 19 – Comparação entre as classificações Etnoclassificação Xavante dos  
                    cerrados – Ró 
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ralo ou com poucas árvores. Ou cerrado ralo, é um pouco 
mais aberto do que o cerrado 
típico, as arvores não 
ultrapassando 2 a 3 metros de 
altura, cobrem de 5 a 20 % do 
solo. 

4. amhunã e aptsenã  
categorias de cerrado (não 
identificados) 

cerrado sentido restrito, 
cerrado típico  
Estrato arbóreo descontinuo, 
as arvores e os arbustos 
apresentam tortuosidade. 
Também apresenta espécies 
gramíneas ,ervas e 
subarbustos.  
 

5. rob´dzapódo cerradão 
ou estágio intermediário 
entre o cerrado denso e a 
mata seca 

Cerradão 
Formação florestal, com 
dossel contínuo, arvores em 
geral finas com altura media 
de 8 a 15 metros.  

6. ubratanã é a mata de 
bambus, que se mistura ao 
cerradão e à mata seca. 

cerradão 

7. marã rowi - mata seca. Mata seca 
 
 
 

8. rowarã formações de 
cerrado próximas aos 
cursos d´água. 

Mata ciliar ou mata de galeria 
 

“Mata Ciliar é definida 
como a vegetação florestal 
que acompanha as margens 
dos rios de médio e grande 
porte.[...] Em geral esta mata 
é relativamente estreita em 
ambas margens, dificilmente 
ultrapassando 100 metros de 
largura." 
 
“A Mata de galeria é a 
vegetação florestal que 
acompanha os riachos de 
pequeno porte e córregos dos 
planaltos do Brasil Central, 
formando corredores fechados 
sobre o curso de água. Essas 
matas geralmente encontram 
se encravadas no fundo de 
vales ou nas cabeceiras de 
drenagem onde os cursos de 
água ainda não escavaram o 
canal definitivo. 
[...] possível identificar certa 
individualidade florística da 
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fitofisionomia Mata de 
Galeria como sendo 
característica e única da 
região do Brasil Central. Por 
essa razão seria pertinente 
aceita-la como típica do 
bioma Cerrado.”  
 
 

9.  tsadarã ou tsõwahunã, 
pode ser encontrada ao lado 
da mata de galeria. 

Mata de Galeria 

10. tsaputunã - pequena 
mata de interflúvio. 

Mata Ciliar 

11. buru´rãnã   margem da 
mata seca. 

Mata Ciliar 

12. marã´u ou öwawe 
maranã - mata de galeria 
que margeia o rio das 
Mortes. 

Mata Ciliar 

13. ´panã - floresta de 
galeria 

Mata de Galeria 

14. marã rãihö  pequena 
formação florestal do tipo 
amazônica com árvores de 
mais de vinte metros de 
altura. 

Mata Ciliar 

15. uiwede ´hu - vereda ou 
buritizal 

Buritizal/vereda 
Local onde aglomeram-se os 
buritis (Maurutia flexuosa), 
misturados com arvores 
típicas de matas de brejo. 
 
 

 
 
 
 

As etnoclassificações podem apresentar diferentes versões e variações entre os 

próprios Xavante, ou seja, o resultado de uma pesquisa não representa o conhecimento 

de todos, e não esgota outras possíveis classificações ou complementações da 

apresentada.  (Carrara, op.cit. 122) Neste sentido traz-se outras etnoclassificações, uma 

coletada na T.I.Areões e outra em T.I.Pimentel Barbosa.  

 

 

 

 

 

Org: Maria Lucia C. Gomide (2005)  
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NOME XAVANTE NOME PORTUGUES  
Marã Mata  
Amhu´u Cerrado 
Tehudu Campo Cerrado 
Tsa´idi Capoeira/Murundum 
Itsipti Cabeceira d´ água  
Padzaihö Beira de Córrego 
Tsadarã Brejo 
Rowariri Clareira  

 
 

 

A classificação dos cerrados a seguir foi dada por Tsidanere da aldeia Wederã, 

T.I.Pimentel Barbosa (2006). Segundo ele, os Xavante nomeiam as diferentes 

fisionomias dos cerrados de acordo com a vegetação predominante. Em sua 

classificação também há os solos correspondentes, e cita as principais espécies frutíferas 

que servem de alimento à fauna. Esta  é descrita  de acordo com cada formação vegetal.  

 

 

 

 

 
NOME 

XAVANTE 
FITOFISION

OMIA 

NOME EM 
PORTUGUÊS 

VEGETAÇÃO/ 
WEDE 

SOLO /TIA ANIMAIS / 
ABADZE 

RÓ uburé 
romnori 
nhitsidzé 

para qualquer lugar da natureza 

1.AMHU Cerrado sentido 
restrito 

rarehu, tsatede, 
uibró, 

protetewede,abaret
u, tirire, aptsi, 

wabdzere. 
 

tsuparana 
iwadzau - 

solo arenoso 

uhöre, padi, hu, 
uhodo,poné’ 

ere,dzöhuru,wa’ 
ridi,mã,podzé 

2.ITEHUDU Cerrado ralo wedérãpó, wederã, 
watsa 

tsuparadza’é u’a,uhore,aiho,uhodo
,podzé.padi,wara 

hobo 

3.APE Formação 
campestre 

a’ra’y, itsir’are 
udzé,’rere,buru’rã,

rope aiwa,pasto 
néhã 

rópto, ti’arã uhore, 
padi,aiho,uhodo,uho,

warahobo’uã. 
 

Quadro 34 – Etnoclassificação das Fitofisionomias dos Cerrados 

Fonte: Marimom,1998 

Tabela 21 - Etnoclassificação Xavante dos cerrados  associação aos  diferentes tipos de  
                   solo e a fauna típica de cada fitofisionomia 
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4.TSIRÃPRÉ robdzapodo- 
local onde 
forma um 
circulo de 

arvores , rope- 
campo limpo 

 

nõrõre, irãihã tia tsuparana 
iwadzai 

uhore,pone’ 
era,poné, uhodo,padi 

5.MARÃ 
padzaihöna 

hütsidzé,marãh
ã 

Formação 
florestal 

a’õ, 
wa’utõmowede, 
tsihu, wede’a, 

aptsi,ariwede,ub’r
ãtãnhi, watside 

 

ti’a’rã uhodo, uho, pone, 
uhove, padi 

6.TSÕWAHU Local próximo 
as matas de 

galeria 

önhimidzahori, 
marã’remhãitsuru, 

ariwede, 
noriwedewa’ 
waönhitsidzé 

 

rop’ tó podzé,aihö,uho, 
abadzé, uhué 

7.TSA’ 

ITE’RE  

marãdzapodo 

mata circular wedea, a’õ, 
wedehöpré, wetsu, 

uiwede 

ti’a rã uhodo, uhore, padi, 
poné, 

8.BURU’RÃ 
apetsené aiwa, 
önhimidzahori’

rénhitsi 
aptsenahã 

se parece com 
campo limpo é 
o nome do lago 

que fica no 
ape:campo 
limpo do 
cerrado 

 roptó, ti’arã uhore, uho, 
uhodo,padi, 

‘wa’õ,uhure’ abadze 

9.TSINÕ’ 

RÕTO 
marã’rotõ, 
uiwede rehã 

mata pequena 
limitada onde 
tem buriti  
 

 roptó uhodo,uhore,padi 

10.PAPRÉ barreira nas 
margens do rio 

padzaihöpre, 
padzaihöna, ti’a 
rere’imono,wareip
adzaihö’repré, 
dza’ramononhitsi 

ti’apré 
solo 
avermelhado  

Uho, uhodo  

11.ÖTÕ 
ötõhã,önhimidz
ahori,rówa’wa 
Tebe:wa’wa, 
dzu’u’é,tsiwara
tomoné,pehoire
’are,penható 
 

água parada 
lago 

   
uho, uhodo 

12. OWAWE 
owawe 
dzaihönahe 
marã´raiho 
nori  
 

Rio grande ou 
rio das Mortes  

  uhodo, ubdo, ‘rawa, 
wa’o ,ro’ore,ho’õrã, 
aihoi’re,ti’i, uho,  
tebe: tebe uhuré 

 
 Org. Maria Lucia C. Gomide (2006) 
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Os termos da tabela acima estão explicados e traduzidos a seguir 
 
 
AMHU- É o lugar onde as árvores são baixas e fechadas, os animais utilizam este lugar 
e muitos dormem aí, são os seguintes: anta, veado, tatu, queixada, cotia, ema. 
As frutas do cerrado que são alimentos dos animais, são: baru, coração de anta e muitas 
outras frutas no Ró. 
 
ITEHUDU- Neste lugar as árvores são altas, tem buriti e lago. Os animais que vivem 
são: veado,  tamanduá-bandeira, queixada, anta e outros. 
As frutas que eles comem no cerrado: wetsu’a, uwai’re e outras. 
Tsa’iti’ré fica dentro do Itehudu e recebem os mesmos nomes dos lugares dos animais. 
 
APE- É o campo limpo do cerrado que se parece com pasto. O lugar do veado,anta, 
ema, tatu, seriema e quase todos os animais ocupam lugares do Ró.  
Frutas que são: uwai’re, tirire, wetsu’a, itsadzapó, ‘rere, e muitas outras. 
 
TSIRÃPRÉ- se deu nome porque o cerrado fechado e grande, mas as árvores são baixas 
e são iguais. As frutas neste lugar, tirire, wetsuirã e outras. 
 
MARÃ- são as diversas formações florestais. Neste lugar que comporta mais animais 
durante inverno, ficando na sombra, é também lugar de reprodução. Animais típicos 
desta formação são : anta, caititu, tamanduá, veados, tatu e tatu-canastra e outros que 
vivem nas matas.  
 
TSÕWAHU- O lugar onde veado  costuma ficar e também caititu, queixadas. 
Os bichos se alimentam no tsõwahu. 
 
BURU’RÃ- Este lugar se localiza dentro no campo limpo do cerrado –APE, é um tipo de 
bebedouro onde os caçadores e os animais costumam tomar água como: veado e anta.  
 
TSINÕ’RÕTÕ- Nesse lugar os animais são anta e queixada. 
 
PADZAIHO’REPRÉ- é a barreira amarela é uma localização dos caçadores. 
 
ÖTÕ-  Lagoa é um lugar dos peixes onde se desenvolvem e recriam, como: piranha, 
tucunaré, traíra, peixe-elétrico, arraia, jacaré, sucuri e esses são donos desse lago, mas 
tem outros peixes.  
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Este mapa mental (figura 60) feito por Jorge Xavante da T.I.Pimentel Barbosa, 

(2006), representa a hidrografia e as diferentes fitofisionomias do cerrado deste a aldeia 

Pimentel Barbosa ate chegar no rio das Mortes- Öwawe, numa  seqüência : marã, ape, 

amhu, marã, amhu, ape, uiwedehu, ape, marã,amhu, ape,amhu.  A hidrografia da área, 

iniciando do córrego Warepá , próximo a aldeia, em seguida Uiwedehupa córrego do 

buritizal, depois marã’raiwatobró  córrego e por ultimo Öwawe ou rio das Mortes.  

 

 

Figura 60 - Desenhos de Jorge da T.I.Pimentel Barbosa  (2006)  
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3.3.1.1. Levantamentos  nos Cerrados 190 
 

 

Em três levantamentos da vegetação dos cerrados, nas T.I. Areões, Sangradouro 

e São Marcos, com duração de apenas três a quatro horas cada, foram coletadas cerca de 

75 espécies em cada um destes, portanto num total em torno de 200 espécies de plantas, 

que  foram posteriormente nomeadas e classificadas quanto ao uso alimentício ou 

medicinal.  

 Estes levantamentos mostraram a riqueza de conhecimentos xavante sobre os 

cerrados.  Observa-se também a própria biodiversidade que ainda se mantém nessas 

terras indígenas, apesar das pressões ambientais e sociais a que estão submetidas.  

Apesar das diferenças fitofisionomias dos cerrados entre as terras indígenas, 

observa-se que nas três áreas os cerrados permanecem com biodiversidade tanto de 

plantas medicinais como alimentícias. No entanto, as plantas comestíveis não são 

suficientes para a alimentação da população xavante; as frutas nativas e os tubérculos, 

importantes ítens da alimentação tradicional, têm atualmente um consumo restrito 

   Na tabela 22, parte do levantamento realizado na T.I.Areões, (nome xavante, 

uso e local de coleta). Neste levantamento, é importante frisar o conhecimento - neste 

caso, em especial, que as mulheres xavante - mantém sobre os cerrados. Pode–se 

observar que as plantas são de diferentes fitofisionomias dos cerrados, desde campo 

limpo até as formações de mata, e da mata ciliar; portanto, os saberes dos Xavante 

dizem respeito aos cerrados como um todo, correspondem ao movimento das 

caminhadas pelos cerrados e à aprendizagem do uso dos recursos, aliados ao seu valor 

simbólico.  

 O mito Parinai’a explica a relação entre os Xavante e a construção dos cerrados 

, pois é neste mito que são criadas os seres e as fitofisionomias dos cerrados, assim 

como os alimentos importantes da dieta xavante como frutos, tubérculos e raízes.  

Todos estes valores e conhecimentos eram transmitidos de geração a geração, 

durante as longas caminhadas (zomori)191 pelos cerrados( ró), caçadas e coletas tiveram 

de ser restringidos devido, sobretudo, à retração territorial.  

                                                 
190 As informações a seguir, foram extraídas durante a minha participação nos projetos “Capacitação dos 
Agricultores e Agricultoras Xavante no uso e Conservação da Agrobiodiversidade no Cerrado” e 
“Valorização das Práticas Culturais das Mulheres Xavante: Dieta Alimentar e Medicinal na Gestação e 
Parto”,  desenvolvidos em quatro T.I.Xavante : São Marcos (aldeia Guadalupe), Areões (aldeia 
Cachoeira) e Sangradouro (aldeia Idzo’ uhu), Pimentel Barbosa (aldeia Wederã, Etenhiritipá).  
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Em relação ao sentido simbólico, ligado a cosmologia, Carrara (op.cit: 57-8) 

explica que o conhecimento sobre o uso das plantas, em especial das medicinais, em 

geral pertence ao dawede’wa (curador), homem ou mulher que frequentemente é o mais 

velho do núcleo doméstico. Este saber é compartilhado com sua esposa que também 

pode curar as doenças. Estes conhecimentos são segredos transmitidos para a próxima 

geração que tenham a mesma ascendência patrilinear (sendo assim do mesmo clã), 

Outra forma de apreender estes conhecimentos é por meio dos sonhos, quando os 

antepassados transmitem esses saberes. ( idem)   

Em geral os velhos (ihi) são os que têm maior conhecimento, tanto das histórias antigas  

como da  “natureza” .Os homens e mulheres consultados são pessoas que viveram sua 

juventude antes do contato com a sociedade envolvente e, portanto, viveram em amplos 

espaços de cerrado, ricos em biodiversidade - e não como hoje, em espaços limitados 

onde, ao redor de suas terras192,  os cerrados estão destruídos (intensamente desmatados) 

ou menos diversificados.  

Mas deve-se lembrar que as andanças e coletas pelos cerrados atualmente 

deixaram de ser realizadas, pelos motivos da restrição territorial e abandono de uma 

territorialidade específica e, por este motivo, parte dos conhecimentos pode ser perdida 

no futuro.   

A seguir os levantamentos realizados na T.I.Areões, o primeiro deles (tabela 22) 

foi feito com a participação de mulheres das T.I.:Sangradouro. São Marcos, Pimentel 

Barbosa e Areões. O segundo é de autoria de Marimon (  ) do qual participaram homens 

da T.I.Areões.  

 

  

  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
191 Zomori será discutido no capitulo 04   
192 É possível entender ainda a extensão e o significado das mudanças que vêm ocorrendo na vida dos 
Xavante, como já sofreram com os projetos de roça mecanizada, criação de gado, entre outras e como 
estes aspectos estão relacionados à restrição territorial e mudanças na territorialidade.  
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Figura 61 – Mulheres Xavante coletando frutas e ervas dos Cerrados (2006) 

Fotos: Maria Lucia C. Gomide (2006) 
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N° NOME XAVANTE USO LOCAL DO 

CERRADO 
ONDE SE 

ENCONTRA 
(TERMO EM 
XAVANTE ) 

LOCAL DO 
CERRADO 
ONDE SE 

ENCONTRA 
( 

PORTUGUÊS)  

1 Wede’rãpó Comestível/ alimento Rob’nã/Amhunã Campo 
limpo/cerrado 

não identificado 
2 Wedehu’udzé Remédio para menino 

magro. Folha cozida e 
depois passa no corpo 

de pessoa fraca. 

Marã  Mata ciliar  

3 Ratsu Folha para afiar um 
pedaço de bambu- 

Tibu’wa 
para riscar o corpo. 

Rob’nã Campo limpo  

4 Dadzadai’réwede Para dor de garganta Amhunã e 
Aptsenã 

Cerrado não 
identificado  

5 Dadzeréradzé Para passar na 
gestante, na hora do 

banho. 
O cabelo do nenê fica 

bem preto. 

Rob’nã Campo limpo  

6 Wedehu’udzé Passa a raiz na pele  Rowi Mata seca  
7 Dadzépu’u’odzé Fazer a cama do nenê 

com essa planta para 
não ficar doente. 

Tsadarã ou 
Tsõwahunã, 

Encontrado ao 
lado da mata de 

galeria  
8 Tsorona’ratapré Cordinha para criança 

ficar forte.  Fibra /que 
defende contra doença 

Rob’nã Campo limpo  

9 Wamari hoi’ré Para colocar na porta 
da casa para proteger 

das doenças. 

Rob’nã Campo limpo  

10 Wetsuire Para limpar e banhar o 
nenê. 

Rob’nã Campo limpo  

11 Wetsuirã Para banhar nenê Rob’nã Campo limpo  
12 Parate Para banhar o nenê Rowi Mata seca  
13 Wede’uware Mistura com óleo de 

coco para cabelo ficar 
preto, se usa semente. 

Tsadarã ou 
Tsõwahunã 

Encontrado ao 
lado da mata 

galeria  
14 Sem nome Grávida passa para o 

cabelo nenê ficar 
preto. 

- - 

15 Rênhô Semente se come. Marã´u ou 
Öwawe Maranã 

Mata ciliar 
beira o rio das 

Mortes  
16 Wedewa´udzé Remédio para gripe – 

raiz 
Rob’nã Campo limpo  

Tabela 22 - Nome das plantas, uso e local do cerrado onde são encontradas. 
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17 A´õ Comestível Rob’nã/Maranã Campo 
limpo/mata 

ciliar  
19 Dadzadairewede Tomar raiz para dor 

de garganta 
Amhunã e 
Aptsenã 

Cerrado não 
identificado  

20 Wetsutede Para fazer o bolo. 
Usa folha como forma 

Marã´u ou 
Öwawe Maranã 

Mata ciliar a 
beira do rio das 

Mortes  
21 Parate Remédio criança Rowi Mata seca  
22 Wede´uwarã Remédio para  picada 

de cobra 
Rob’nã Campo limpo  

23 Wetsuirã tsupá Para coceira de 
criança 

marã/Rob’nã Mata galeria 
/campo limpo  

24 Wetsuirã Remédio para gripe Rob’nã Campo limpo  
25 Wede´uwarã Riscar o corpo Rob’nã Campo limpo 
26 Dzara’ re Pneumonia –usa raiz Rob’nã Campo limpo 
27 Wetsuiratsupó Para colocar no 

baquité para nenê 
dormir 

Rob’nã Campo limpo 

28 Wedepá Semente remédio de 
vomito 

Amhunã e 
Aptsenã 

Cerrado não 
identificado 

29 A’utenhimiwarawede Tomar no pós –parto Rob’nã  
30 - Cama de criança   
31 Wetsuirã Sabonete Rob’nã Campo limpo 
32 datóptódzé Remédio para gripe Rob’nã Campo limpo 
33 Wetsuirã Vitamina para criança Tsadarã Encontrado ao 

lado da mata 
galeria 

34 Wetsuirã  Rob’nã Campo limpo 
35 Wetsupá Para dor de costas Rob’nã Campo limpo 
36 Uhötetepa Dor barriga e para 

picada de  cobra 
Rob’nã Campo limpo 

37 Wetsuirã tehipré Para criança Tsadarã ou 
Tsõwahunã 

Encontrado ao 
lado da mata 

galeria 
38 wamoni hoire Planta que fica na 

porta de  casa. 
Rob’nã Campo limpo 

39 - p/ cabelo   
40 Wederãpó Comestível/alimento Rob’nã Campo limpo 
41 Utötsiri Pra fazer cordinha 

para o nenê 
Rob’nã Campo limpo 

42 Dzörâiró Para cansaço Rob’nã Campo limpo 
43 Tsipahutuhiné Passa na perna p 

criança andar 
Amhunã e 
Aptsenã 

Cerrado não 
identificado 

44 Dzömhupréwede p/ passar na mão do 
menino na luta do 

oió193 

Ubratanã Mata de 
bambus  

45 Wedepáwará Passa depois de riscar 
as pernas 

Rob’nã Campo limpo 

46 Wetsuirã Usa p/ lavar o doente Rob’nã Campo limpo 

                                                 
193 Oíó – é um ritual onde participam meninos e pré-adolescentes, neste acontece uma luta onde cada 
participante pertence a um dos clãs Owawe e Poredzaonõ.  
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47 Wetsunhiptsada p/ passar no rosto p/ 
não dormir 

Rob’nã Campo limpo 

48 Pôpaihö gestante usam para 
ganhar filha. 

Tsadarã ou 
Tsõwahunã 

Encontrado ao 
lado da mata 

galeria  
49 Wede’uware Para passar no cabelo 

do homem para 
arrumar mulher 

(remédio do homem ) 

Tsadarã ou 
Tsõwahunã 

Encontrado ao 
lado da mata 

galeria 

50 Umnhi’atsinhorô’u’rédzé Para  vomito Rob’nã Campo limpo 

 

 
 

Outro levantamento, realizado por Marimom (1998) na T.I.Areões, pesquisou os 

conhecimentos e usos xavante das espécies vegetais da área da floresta de Brosimum,  

existente nessa terra indígena. Registrou-se 57 espécies vegetais que são utilizadas 

como: uso tecnológico (40,6%), uso alimentício (31,3%), medicinal (15,6%), 

construção (3,1%), outros (9,4%), 24% das espécies foram citadas como importantes 

para a alimentação da fauna (insetos, peixes, aves, mamíferos). As madeiras e embiras 

são úteis na confecção de objetos, como as bordunas, a de madeira vermelha, feita da 

espécie Brosimum, denominada brudu e a de madeira preta, feita de sucupir,a 

denominada uibro.  

 São utilizadas as diversas partes194 das plantas como ; frutos, flores, folhas, 

casca, látex, resina, madeira, sementes. Este levantamento demonstra parte dos 

conhecimentos xavante das plantas e seu manejo, neste caso da área com uma cobertura 

vegetal especifica, a floresta de Brosimum.  

A nomenclatura das espécies vegetais levantadas demonstra como os nomes têm  
relação com as características de uma parte ou aspecto característico da planta;   

 
Frutos :  
1.  i’rãihã wede- árvore de fruto cheiroso (Buchenavia capitata) 
2. tõmoti rã rudu – fruto marmelo crespo/áspero/irregular (Alibertia 
verrucosa) 
 
Folhas  
3. itsu’ré – folha seca (Licania blackii) 
4. itsu’a – folha branca (Miconia holosericea)  
5.itsu’ro’wa’ré- folha com espinho seco (Sorocea guilleminiana)  

                                                 
194 As partes e órgãos dos vegetais lenhosos tem as seguintes denominações Xavante, para árvore : copa-
wedepapo, galho-wedepanhipti, tronco–iwede, raiz secundaria – ipa, raiz principal- wedepa. Ramo com 
flor, fruto e semente e folhas: itsirãrã -flor, itsu –folha, ro’wanhipré – broto, i’rã- fruto, idzö – semente. 
(Marimon,1998) 
 

Org.: Maria Lucia C. Gomide & Daniela Lima (2006) 
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Madeira  
6.wede ipré – madeira vermelha (Brosimum rubescens)  
 
Propriedades medicinais  
7. a ma ré – resina para tosse (Protium pilosissimum)  
 
Associada a animais  
8. arobore nhipto wede – árvore com unha/dedo de morcego (Sloanea 
sinemariensis) 
9. waihöo mana uptsõdzé – coisa com se lava o rabo de papagaio 
(Simarouba amara) 
10.rob’rã tsi’rã – fruto do pássaro preto (Vitex panshiniana) 
11.A’a apré tsutu’ rã ne – fruto semelhante a glande de mutum ( 
Diospyros sericea)  
 
Odores  
12. wedehu udze – galho de cheiro gostoso (Siparuna guianensis) 
 
Outros  
13. wede tob a – árvore com olho branco (Xylopia sericea) 
 
14. wede itsaipro –árvore com espuma (Platypodium elegans)  
 

 
 
  

NOME XAVANTE  DESCRIÇÃO DO USO  

Adzo waihi Os ramos são utilizados como 
vara de pescar  

Wede tob a  Retiram a embira para 
confecção de cordas, usadas 
para amarrar a caça ou 
amarrar na cintura e prevenir 
dor nos rins.  

pawi Madeira usada como cabo de 
ferramenta. Embira confecção 
de pulseiras que tem 
finalidade de proteger contra 
picada de cobra. 

Da tob todzé Folhas e cascas fazem cha 
para gripe, látex usado na dor 
de estomago, passado no 
tórax dá força.  

I´rubu Látex branco consumido 
como leite 

Wede hi´rãti Chá das folhas para dores no 
corpo. 
Frutos – alimento para 
animais (queixada, veado, 
paca, tatu peba, cutia, vários 

Quadro 35 – Espécies de arvores e descrição dos usos 
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pássaros)  
Abawadzi wa irã  Alimento para abelhas  
Wedehu hi´õ - 
Itsu po - 
Abadzi umone Retiram embira da casca e 

utilizam como enfeite de 
artesanato, para carregar 
objetos e a caça ou amarram a 
corda em volta do pescoço 
para evitar insônia . 
Frutos são alimento para 
araras.  

A ma ré  Utilizam a resina (seiva) 
como cola ou como remédio 
(massagear o corpo) contra 
gripe e pneumonia. A 
madeira é usada como lenha 
para perfumar ambientes e os 
frutos são usados como 
alimento. 
Frutos são alimento para 
animais   

A ma ré  Fazem chás com as folhas ou 
usam a resina para tratar 
resfriados, gripes , febre. 
Os frutos são alimento da 
fauna.  

A´õ wede  Fruto útil como alimento. 
Também serve de alimento 
para a fauna.  

Watéi wede A madeira é útil em 
construção  

Awã na rã wede Retiram a embira da casca e 
amarram em volta do pescoço 
para acabar com soluços. 
Queimam as folhas e usam o 
carvão para fazer pinturas no 
corpo em festas e cerimônias.  
Diversos pássaros se 
alimentam.  

Itsui ro  Alimento para pássaros  
Itsu´re  - 
Wede tsu dzu ´rã ´ré  Frutos servem de alimento- 

paca  
I´rã ihã wede Frutos alimentos para paca, 

cutia. 
abawadzi - 
Itsui ro - 
A´a´apré tsutu´rã ne Madeira usada para lenha. 

Frutos alimento para pássaros 
e veados. 

Arobore nhipto wede  Madeira útil na confecção de 
ferramentas. 
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Frutos são alimento para 
paca, papagaio e jacu.  

Tsõ ´u-dzé  Alimento para pássaros , 
curica 

Ihöiwa´une  As crianças sugam o néctar 
que escorre das flores. Os 
ramos finos são colocados nas 
orelhas furadas dos homens 
para dar –lhes força. 
Frutos verdes são alimentos 
para pássaros  

Wedenhi uwa Chá da casca contra 
indisposição; 

Itsõrõ udzé Retiram a embira da casca e 
usam corda par amarrar os 
animais caçados. 
Os pássaros alimentam-se dos 
frutos e flores.  

Wede rã pó  Fruto é alimento, a semente é 
torrada. Fazem chá da casca 
contra diarréia. 
Fruto e semente,  também  é 
alimento para a fauna, paca, 
cutia, anta, veado, campeiro e 
mateiro, caitetu.  

Wede itsaipro  Fruto alimetno - anta 
abawadzi - 
Iwaihi dza tébré  Madeira útil para ferramenta. 

O carvão da madeira é usado 
para fazer pinturas no corpo 
que protegem contra tiro de 
espingarda.  

Wede a´re  Abelhas visitam as flores  
Itsu´a  Pássaros  jacu, tucano, paca 

veados comem os frutos.  
Ö pini ré Fruto é alimento.  

Também animais como paca, 
cutia, pássaros e peixes se 
alimentam.  

´rënho Alimentam –se dos frutos . 
Tambem vários animais se 
alimentam.  

´rënho watsédé Frutos são alimento para 
fauna  

´rënho watsede Frutos são alimento para 
fauna  

Wedehu udze Amassam as folhas e cheiram 
ou tomam banho, serve para 
gripe e dor de cabeça.  
O banho aumenta apetite de 
doentes.  
Ramos confecção de arcos.  

Wede ipré Usam o cerne da madeira 
para confecção de bordunas. 
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Os frutos são alimento e o 
látex possui propriedades 
terapêuticas. 
Frutos também são alimento 
da fauna.  

Itsu ro´wa´ré  Retiram a embira da casca, 
queimam a madeira e usam o 
carvão para pintar o corpo em 
rituais.  
Peixes como pacu comem os 
frutos.  

I´rã to Frutos alimento da anta e 
veado mateiro.  

Abawadzi pré Frutos são alimento da fauna 
Dzömhupré wede  - 
Tõmoti rã rudu  Frutos alimento, e também 

para animais.  
Wede itsui höi´ré  Madeira usada em 

ferramentas  
Uwai´re wedene Frutos alimento de anta, 

caitetu, queixada.  
Waihörö mana uptsõdzé Frutos alimento da fauna.  
Rob´rã tsi´rã  Frutos são alimento. 

Fauna também se alimenta.  

 
 

 

 

Estes dois levantamentos apresentam tanto as espécies úteis como alimentos e 

medicinais, como também  aquelas com sentido simbólico, que apresentam 

determinadas propriedades como a de “proteção contra doenças”,  ou  “proteção contra 

perigos” como picadas de cobra, ou tiro de espingarda; outras têm o poder de dar 

“força” e ainda  de trazer aspectos como uma folha que pode ser utilizada como ‘fralda’, 

outras servem para passar na barriga da gestante como por exemplo para o cabelo do 

bebê ficar ‘bem pretinho’.. As espécies das quais se faz carvão para pintura corporal, 

com certeza possuem propriedades simbólicas, mas não foi possível registrar este 

aspecto. É também apontado pelos Xavante diversas espécies vegetais utilizadas como 

alimento pela fauna, o que demonstra o conhecimento dos caçadores.  

Enfim, estes levantamentos apresentam a riqueza dos saberes sobre os cerrados 

Xavante. Observa-se que os relatos foram tanto de homens como das mulheres, pois 

ambos guardam grandes conhecimentos sobre a vegetação dos cerrados.  

 

 

Fonte: MARIMOM (1998:174-76)  
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3.4- ABADZE NÕRI – a “caça” -  Nomenclatura e etnoclassificações da fauna  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

A caça é de grande importância na cultura xavante, não somente como alimento, 

mas principalmente nas relações de prestações e trocas cerimoniais. Além disso, caçar é 

o meio de expressar virilidade e de exibir a masculinidade; assim, entre as qualidades 

valorizadas pelos Xavante, estão a resistência  física, a rapidez, a agilidade (Maybury-

Lewis,1984:79,80,86). Outro aspecto importante na relação dos Xavante com animais 

são os tedewa ou donos de animais, já comentado anteriormente (p.326)  

Embora as caçadas sejam uma atividade central na cultura xavante, atualmente 

ficaram muito restritas, na maioria das terras xavante, estas atividades não ocorrem mais 

com a intensidade e freqüência requeridas tradicionalmente. No entanto, os Xavante 

ainda se esforçam para a realização de caçadas, tendo em vista as cerimônias como 

dabatsa-casamento, o ritual de cura-datsiwãiwére, e de iniciação o danhöno. Lembra-se 

que os animais como a anta, o queixada, o caititu, os veados, e aves são caçados em 

razão de prestações dos citados rituais. (Carrara,1997: 66)  

 

 

Figura 62 – Abadze nõri - Caça na T.I.Pimentel Barbosa e Capivara no Rio das Mortes 

Fotos: Maria Lucia C. Gomide & Daniela Lima (2006) 
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A onça é um animal representado em determinado ritual Xavante, 
quando os homens pintam em seus corpos as manchas da onça-pintada 
e dançam na cerimônia de imposição de nomes às mulheres. O homem 
que consegue matar uma onça é muito respeitado na sociedade 
Xavante por possuir força e coragem, vindo até a trocar de nome”. 
(Lopes da Silva, 1986:87) 
  
 

Os ‘animais de caça’ se sobressaem dentro do conhecimento xavante da natureza; 

existe uma categoria chamada “abadze nõri”, que significa animal de caça (Carrara, 

op.cit.:60), que poderá ser alimento ou prestação cerimonial. Na classificação de 

animais e plantas, os Xavante ordenam seu conhecimento por meio da seleção e da 

relação entre os traços morfológicos, usos, classificação alimentar e as concepções 

cosmológicas - e não apenas distinguindo os agrupamentos e “descontinuidades 

naturais”  (Carrara, op.cit.: 322).    

Este autor (Carrara, op.cit.:65) realizou um levantamento da fauna entre os 

Xavante, que nomearam e classificaram 49 etnoespécies. O termo abadze nõri designa a 

totalidade dos animais de caça; entre estes destacam-se a anta, o veado - galheiro e a 

queixada, pela quantidade de carne e pelo sabor apreciado. Além disso, estes animais 

são importantes nas prestações cerimoniais como a dabatsa (casamento) e datsiwãiwere 

(ritual de cura) e possuem significados simbólicos que remetem aos mitos de origem 

dos Xavante e dos animais (idem). 

O mito do queixada, comentado anteriormente ao discutirmos o conceito de 

“natureza”, deve ser aqui relembrado, para que se tenha uma idéia da importância e 

valor simbólico desse animal na cultura xavante. Uma versão resumida do mito de 

origem do A'uwe Xavante – queixada foi contada por Adão Tsamri195 (2006). Este mito, 

muito importante na cosmologia  Xavante, explica a idéia  de que o Xavante depende do 

cerrado e o cerrado depende do Xavante :é então ensinado neste mito que a queixada é 

uma transformação dos Xavante, assim como parte dos Xavante são uma recriação a 

partir da carne de queixada :   

Somos netos de criadores de A’UWE, que fez repovoar a comunidade 
na aldeia, porque antes a chegada dos homens do zomori [caçada 
longa], as crianças, mulheres, jovens e adultos se transformaram em 
queixada (UHO). Essa nossa família que preparou a carne 
embrulhando, pendurando nas casas e os que fizeram sozinho 
acabaram perdendo a criação de família. Dessa carne de Aiwawe que 
o povo se repovoou nesta aldeia  antiga. 
A família de Öwawe não é neto de povo A’uwe, sim dos animais, pois 
que roubam algumas coisas dos outros. Os maridos, voltando da caça 

                                                 
195 Depoimento coletado pela pesquisadora em 2006, na T.I.Areões.  
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demorada, vendo aldeia vazia, foram direto os caça. Conseguiram 
matar alguns que [estavam] ainda mal formados e assaram. E nesta 
ocasião um caçador que foi ver aldeia antes dos outros acabou se 
transformando em seriema (Wa’ridi) e ele era Öwawe. Esse canto de 
seriema é cantado por Öwawe sempre durante a dança dos Pahori’wa 
(no rito de passagem para homem maduro) e até agora existe essa 
história que Öwawe respeita” (Adão Tsa’amri, 2006).  

 

  
A etnoclassificação dos animais formando as etnofamílias são de acordo com 

Carrara (1997) da seguinte maneira :  

 

Uhö nõri: agrupamento de anta, capivara, queixada: uhodo (tapirus terrestris), Uhö 

(tayassu albirostris), Uhore (tayassu pecari), Uhobo (porco doméstico).   

 

Podzé nõri: agrupamento das espécies de veados: podzé (ozotocerus bezoarticus), poné 

(mazama americana), ponére (mazama simplicornis), aihö (Dorcephalus bezoarticus).  

 

Wãrã nõri: agrupamento dos tatus (família Dasypodidae) que também inclui o tatu-

canastra Wãrã wawe (tatu grande) e são bastante apreciados como carne de caça.  

 

Wa’õ nõri: etnofamília dos quatis (família procyonidae) que também servem como 

caça.  

 

Pati nõri: são os tamanduás-bandeira e mirim, apreciados como carne, especialmente 

pelos mais velhos.  

 

Ro’o nõri: são os primatas e incluem a preguiça. A carne de macaco somente é 

consumida pelos mais velhos.  

 

Pertencem à “etnofamília latente” dos canídeos o lobo guará e o papa-mel, que não são 

caçados como alimento.  

 

 ‘Hu nõri: etnofamília das onças e jaguatiricas (Felidae) incluindo a onça pintada e a 

parda. A onça pintada tem duas denominações: hu ou waptsã tóro - este último significa 

cachorro (waptsã) que tem gula pela carne (tóro). 
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Desta forma, a onça é classificada como cachorro. No ritual de nominação das 

mulheres, os homens usam uma pintura corporal que representa a onça pintada. Matar 

uma onça confere um grande prestígio ao caçador e o torna muito respeitado por ter 

coragem e força, podendo trocar de nome (Lopes Da Silva, 1986:87 apud Carrara 

op.cit).  

‘Ra’wa nõri é uma etnofamilia que inclui a paca (ra’wa) e a cotia (dzohurure), 

apreciadas como carne para alimentação; existe restrição quanto ao consumo da paca se 

a pessoa estiver doente com gripe, pois este animal fica muito tempo na água.  

 

U ‘ã nõri:  etnofamília do jabuti e das tartarugas, cuja carne é bastante apreciada.  

 

Urutomhö’a nõri: abrange os ratos, que são abundantes nos cerrados.  

 

Etnoespécies isoladas: ubdö que é a capivara; ti’i, a ariranha e atsamrô, o ouriço.  

 

Os répteis não são considerados animais de caça.  

 

O wahitede’wa – ou dono da cobra é aquele que tem conhecimento sobre plantas 

medicinais para curar picadas de cobra, e também pode enviar cobras para perseguir os 

inimigos.  

 

Wahi nõri  é a família das serpentes, nesta classificação apresenta 14 etnoespécies e três 

etnogêneros.  

Ao gênero wahi pertencem a sucuri (wahi wawe) e a jibóia (wahi höirã). 

Ab’e abrange vários gêneros de serpentes, existem também etnoespécies isoladas como  

wanha’u que é uma sucuri muito perigosa na água.  

Waradzu ratare é a coral verdadeira, tsidzö é a cascavel, ubunãire, a cobra cega e 

rãraiere, uma cobra encontrada nos córregos.  

Apa nõri: etnofamilia dos lagartos, que são em grande número nos cerrados.  

 

Carrara (1997), registrou cerca de setenta etnoespecies de insetos, divididos em nove 

etnofamilias. Os Xavante dividem os insetos em : abelhas sem ferrão e com produção de 

mel; abelhas com ferrão e com produção de mel, insetos que não  produzem mel com 
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ferrão, insetos hematófagos (mutuca, pernilongo, pólvora, gafanhoto, grilo, barata, 

cigarra, formigas, cupins).  

Rãti to – içá, é alimento apreciado, voa em bandos na época de reprodução e mulheres e 

crianças as catam, enquanto os homens somente podem pegá-las  quando estão voando.   

Na dieta xavante vários insetos são importantes em especial as abelhas que 

produzem mel, e as formigas Azteca que são parte da dieta das gestantes, também a “ 

[...] a secreção produzida pelos cupins era apreciada pelos homens, quando Maybury-

Lewis fez sua pesquisa.”  (Carrara, op. cit.73)   

Os animais estão contidos na socialização da natureza (idem), ou seja, são 

sujeitos de relações sociais. Os animais como visto são passíveis de transformações e 

assim podem ser outros seres ligados à sobrenatureza, disfarçados em sua “roupa 

animal”. (Viveiros De Castro,  2002:351)   

 

 

 3.4.1. A Avifauna na cosmologia Xavante  

 

A recuperação das matas ciliares/ galeria dos rios que drenam as T.I.s é de 

fundamental importância para a preservação da avifauna local, com reflexos 

importantes na cultura xavante, pois muitos rios e córregos nascem e têm parte de seus 

cursos em fazendas de soja, onde são grandes os desmatamentos inclusive destas matas. 

Através do estudo de etnobiologia de Carrara (1997) sobre classificações xavante dos 

animais do cerrado, é apresentado um levantamento preliminar das aves da aldeia 

Namuncurá da T.I. São Marcos,  elaborado pelo ornitólogo Alexandre Aleixo. Segundo 

este, mesmo para um levantamento preliminar, o número de espécies - 192 (distribuídas 

em 49 famílias) - é extremamente elevado e comprova a riqueza avifaunística da região 

pesquisada, a qual resulta da diversidade das fitofisionomias de cerrados existentes na 

terra indígena, assim como o seu estado de conservação. Considera-se que pela 

conservação dos cerrados, as demais T.I.s Xavante também mantêm uma grande riqueza 

em relação à avifauna em seu interior.   

 

De acordo com a classificação xavante de aves registrada por Carrara (1997) 196 

foram levantados 237 nomes diferentes de aves. As penas de 128 etnoespécies são 

                                                 
196 A etnoclassificação xavante da fauna foi objeto de estudo de CARRARA (1997); sua análise enfocou 
os aspectos dos usos, classificação alimentar e concepções cosmológicas das aves.  
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utilizadas nas flechas e em outros ornamentos e objetos cerimoniais; para as flechas das 

crianças são úteis outras 97 penas de aves diversas.  

As penas são importantes pelo significado simbólico, que adquirem determinados 

valores de acordo com seus usos. A arte plumária transmite informações simbólicas no 

uso de acordo com: a categoria de idade e sistema de classes de idade, as metades 

cerimoniais, os ‘donos’ (tedewa) de animais. Observa-se que a “gravata” ou colar 

tsõrebdzu, adorno tão característico dos Xavante, é feito de algodão, em que se prende 

uma pena na parte posterior. As penas usadas - de gavião, rabo de papagaio, joão-bobo, 

beija-flor vermelho, mutum, arara azul - possuem diferentes sentidos de acordo com o 

usuário, que tem o dever e o privilegio de executar determinada função ritual. Por 

exemplo, o aihöubuni (uma liderança de sua classe de idade quando os jovens estão em 

reclusão no hö) usará a pena do mutum (Müller, 1992:133). 

Outras qualidades das penas referem-se a sua adequação nas flechas (ariwede) de 

pescaria, onde as penas das aves (jaburu, cabeça-seca, garças, guará, socós, colhereiro, 

biguatinga), são usadas, pois estas aves são pescadoras, o que confere aos Xavante a 

capacidade de pescar maior quantidade de peixes. Assim, o simbolismo das aves está 

“presente nos nomes das aves, nas classificações alimentares, no ritual e nas concepções 

cosmológicas”(Carrara, op.cit. 282) e, portanto, os critérios de classificação das aves 

estão relacionados com seus significados cosmológicos.  

Destacam–se como aves com poder de transformação o jaó e o cabeça–seca, que 

não são apenas aves, mas a transformação dos Tsare’wa (conforme explicitado na 

discussão sobre conceito de natureza). Apenas os velhos que pertencem ao clã 

Poredza’õno têm a possibilidade de conversar com eles, quando o sol está se pondo. 

Outra ave importante simbolicamente é o Dza’u’e (jaburu), que tem papel significativo 

no ritual de nominação das mulheres (os personagens desta cerimônia representam esta 

ave); outra ave também relacionada às mulheres é Tsinhotse’ére (quero-quero), 

representada na pintura corporal (Carrara, op.cit.:286).  

  As aves são consideradas como “como seres que possuem famílias que não se 

misturam entre si, e também vivem com organização social onde existem cerimônias e 

rituais (idem).   

Outros atributos das aves são em referência a seus cantos, que contêm diversos 

significados, de boa ou má sorte. Determinadas aves têm seu canto relacionado a algum 

acontecimento, seja como aviso de perigo ou morte, ou de ajuda aos animais de caça. As 

aves estão ligadas a seres sobrenaturais.  
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Quando o Wã’ã’hã (acauã) pára de cantar é porque terá morte na aldeia, ao contrário da  

Prorotore (coruja-do-campo) que, quando cantar próximo da casa, ela vai morrer, assim 

os Xavante as matam.   O Pineinhure (gavião carrapateiro), o Tsirudu (joão bobo) e o 

Tseptsede (pica-pau) são amigos dos animais de caça, pois avisam com seus cantos para 

que esses animais fujam dos Xavante ( o gavião avisa a anta, joão bobo a queixada, 

pica-pau o veado). .   Piã  (alma de gato), avisa com seu canto o caçador, mas se cantar 

mais vezes é sinal de perigo,  a importância deste pássaro será discutido adiante (no 

capitulo 04). 

Hoi’wadzapõriwaire, trinca-ferro-bicudo, tem função de soprar as nuvens para que o sol 

apareça. Assim, os critérios de classificação estão relacionados com significados mito-

cosmológicos das aves.(Carrara, 1997:287) Nos mitos, as aves apresentam diferentes 

significados,   

 
 [...] as aves podem mostrar um comportamento selvagem [não social] 
e devorar os humanos; serem parentes dos Xavante e então passiveis 
de receberem prestações cerimoniais, como um rito funerário, ;falarem 
e mostrar uma organização social e, ao mesmo tempo, curar doenças. 
São também capazes de provocar doenças e morte.(Carrara, 1997:288)  
 

  

Quanto à nomenclatura das aves, são diversos critérios utilizados: morfologia, 

destacando partes do corpo, ou cor, comparações com outros animais ou com plantas, 

ou semelhanças com outros fenômenos naturais; comportamento, concepções 

cosmológicas.  

    

 

 

a- cor : Tsiba’a – (garcinha-branca)- ave de costas brancas  
 

b- partes do corpo da ave em destaque: Tsõreihõ – (socozinho)- pescoço 
comprido  

c- tamanho: tsi’õmore – (quiriquiri) – ave com chifre e pequena 
d- distinção de sexo : a’rã’ru ou a’rã’ru aibö – (mutum, macho) – cabelo 

encaracolado  
e- distinção entre o original e o não-original: waripe (uptabi) (gavião caboclo)- 

não molha a asa  
f- traços morfológicos das aves comparados a outras espécies  de animais ou 

vegetais : arobonho’wa – (várias espécies) – tem forma semelhante a do 
morcego  

g- ecologia (alimentação, habitat, comportamento): wa’ridi – (siriema) -  
alimenta se de cobra e gafanhoto  
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h- traços semelhantes entre as aves, objetos e fenômenos naturais: bötöhitire – 
(gavião–carijó)- as cores das plumas do peito desta ave são semelhantes às cores 
do céu durante o por-do- sol  

i- comportamentos sociais das aves: tsitsiréne- peneira, ave que dança  
j- relações dos nomes com concepções cosmológicas: wanhihöi’wa – (gavião –de 

–rabo- branco)- mora no céu  
k- outros: tsi’õtõdu (b’re)- (urubuzinho)  – ave com aparência de um baquité  

 
  

 
Onomatopéias  
85 nomes contêm integral ou parcialmente representações onomatopéicas dos cantos , 
chamados, chilreios ou grasnares de aves por eles denominadas. Exemplos: 
a- aptoró- (inhambu-chororó)- canto  
b- dati’ö’u (jaó-verdadeiro) –canto  
c-Tsinhotse’ére (quero-quero) – canto (Carrara, 1997:131-138)  
 
 
 

“Enfim, o saber Xavante sobre aves e outras espécies naturais só 
pode ser compreendido através da perspectiva da socialização da 
natureza, isto é, as espécies  naturais são nomeadas  e 
classificadas de acordo com critérios sociais e culturais que 
transcendem o reconhecimento humano das descontinuidades 
naturais (plano morfológico)”. (Carrara op.cit.:11 )  
  

 
3.4.2. Etnoclassificação dos peixes  e a Pesca entre os Xavante  

 
As duas terras indígenas Xavante Areões e Pimentel Barbosa, têm como limite 

leste, as margens do rio das Mortes. Esta área, principalmente na T.I.Pimentel Barbosa, 

possui uma grande riqueza em biodiversidade, pois está incluída no denominado 

“pantanal do rio das Mortes”. 

A região do pantanal do rio das Mortes apresenta-se  melhor preservada do que 

outras áreas da bacia do rio das Mortes,  inclusive com duas unidades de conservação, o 

Refugio da Vida Silvestre do Rio Corixão e a APA Meandros do Rio Araguaia, os quais 

têm fronteira com a T.I.Pimentel Barbosa.  

Existe também no local o projeto de preservação dos quelônios do rio Araguaia e 

do rio das Mortes, mas apesar da presença deste posto de fiscalização do 

IBAMA/SEMA, constatamos que não possui estrutura necessária para realizar suas 

ações.  

A população das T.I.s Pimentel Barbosa e Areões utiliza com grande freqüência 

o rio das Mortes, possuindo grande conhecimento da ictiofauna, o que foi comentado 
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pelos próprios Xavante, que observaram muita diferença em relação ao uso do rio pelos 

grupos Xavante que vivem nas quatro terras localizadas no alto ou no baixo rio das 

Mortes.  

 

Os Xavante se interessam muito pela pesca, e têm grande conhecimento da 

icitiofauna, assim como da ecologia das espécies de peixes. De acordo com Carrara 

(1997:108), as pescarias são discutidas com antecedência no conselho dos homens 

maduros e com certeza têm papel importante na vida Xavante. Esta questão é analisada 

por este autor que não concorda com Maybury –Lewis, já que este último diz que a 

pesca não era uma atividade de importância, sendo que só despertou o interesse com a 

introdução do anzol e linha de nylon. Acredita-se que as pescarias com timbó já eram 

realizadas há muito tempo e afirma-se a grande extensão do conhecimento xavante de 

peixes, como observado no livro citado anteriormente “Encantos do Oeste”, a pesca 

com timbó e armadilhas eram feitas pelos Xavante a beira do rio das Mortes, o autor 

comenta sobre técnicas de pescaria dos xavante: 

  

o gentio primitivo legou a seus descendentes processo de pesca 
simples e eficientes. Um deles é a tapagem que se faz nas bocas das 
lagoas ou nas entradas de rios ou igarapés sujeitos a repentinas 
enchentes e vasantes. Essas tapagens consistem em amontoados de 
varas ou tecidos rusticos de taquaras que fecham a entrada desse 
depósitos a noite, quando neles penetram cardumes de peixes. Com a 
baixa da água ou mesmo durante o nível normal, a pesca se torna 
muito fácil com redes ou substancias entorpecentes, como a praticam 
os índios e mestiços empregando (timbó) .... vemos ao lado um desse 
rústicos trabalhos executados pelos ferozes Chavantes. Há 
evidentemente uma falsa interpretação em afirmarem que estes 
selvicolas vivem distantes dos curso fluviais. Os vestígios a que todo 
instante aparecem a nossos olhos confirma exatamente o contrario.” 
(Magalhães,1945:187) 
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Quando realizam a pescaria com tingui (cipó- Jacquinia sp) - chamada de 

abawadzi - toda a comunidade participa; reproduzo a seguir o trecho em que Carrara 

(op.cit:111) explica com detalhes esta técnica de pesca:  

 

para a realização da abawadzi os homens maduros combinam no warã 
(conselho) á tarde, depois do por- do-sol, em qual córrego ou lago 
poderão realizar a batida do timbó .Assim antes do nascer do sol do 
dia seguinte á reunião, alguns homens mais velhos vão cortar a 
trepadeira para a pescaria, que pode ser realizada no mesmo dia ou no 
dia seguinte ao corte da abawadzi.  Depois de cortarem as trepadeiras 
e encherem com elas seus cestos, os homens se dirigem aos locais 
mais altos dos córregos para começar a bater o timbó, já cortado em 
talos e amarrados num maço com entrecasca de árvore. Para a batida 
os Xavante arrumam um bastão retilíneo retirado do tronco de um 
arbusto do qual tiram facilmente a casca. Com este bastão eles batem 
seguidamente no maço de talos da trepadeira e vão mergulhando –o na 
água do córrego ou lagoa e,  ao mesmo tempo, vai se formando uma 
espuma que contém a substancia tóxica liberado pelo timbó. (...)  
somente aos homens mais velhos é permitida a batida de timbó e aos 
jovens não é permitida a permanência onde estão os mais velhos(...) os 
mais jovens escolhem pontos na beirada do córrego ou lagoa para 

Figura 63 – Técnica de pesca Xavante no rio das Mortes em 1945 
 

Fonte: Magalhães (1945) 
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aguardar os peixes, mas podem andar nas matas de galeria ou dentro 
do próprio córrego. (...)  

Outro tipo de pesca é com a linha e anzol, praticada em geral por um pequeno 

grupo ou por indivíduos sozinhos; ainda existem outras técnicas utilizadas como tarrafa 

ou redes. O autor acima citado comenta que pôde observar um tipo de armadilha para 

capturar peixes feita com taquaras, denominada tepe´wiwa´ra, técnica usada antes do 

contato com os brancos. (similar da figura 63) 

 

Entre as relações de reciprocidade que existem tanto na pesca como nas caçadas, 

uma pessoa de um clã (entre os clãs Öwawe e Po’redza´õno) tem o direito de ficar com 

o peixe pescado por uma pessoa do outro clã.  

 

O conhecimento sobre os peixes integra o rico patrimônio cultural xavante, do 

qual obtivemos uma pequena amostra. Os Xavante traduziram o nome do peixe, 

classificaram as espécies em famílias e informaram sobre os hábitos alimentares e o 

habitat de cada espécie. No Quadro a seguir apresenta-se os nomes, famílias, e 

conhecimentos dos comportamentos dos peixes, relatados pelos Xavante durante o 

levantamento (as espécies que fazem parte de uma família estão escritas na tabela em 

uma mesma célula). 

 

 
 

 
Nome Xavante 

Nome Português/Nome 
científico 

Local onde 
encontramos a 

espécie 

Dieta 
Alimentar 

 
Comestível 

1.Pe’uware 
 
 
2.Pewawe 

Aruanã/Oesteoglossum 
bicirrhosum 
 
Pirarucu/Arapaima gigas  

Oto – lago  
 
 
Ötõna- lagoa 

Robdzö – insetos  
 
 
Pe’aprérena 

Não 
 
 
 Não 

3.Pe’wanharare 
 
4.Pehoire 

Peixe-Banana/ 
 
Matrinchã 

- - - 

5.Petób’rã’are 
 
 
6.Petób’rã 
 
7. idem 

Branquinha/Psectrogaster 
amazônica  
 
Papa-terra/Prochilodus 
nigricans  
 
Jaraqui/Semaprochilodus 
brama  

Ötõna  
 
 
Oto  
 
 
Otonã 

Ti’ana -come terra  
 
 
 
Ti’ana- idem 
 
 
Ti’ana-idem  

Sim  
 
 
Sim  
 
 
Sim 

8.Pedzató  
 
 

Piau-flamengo/Leporinus 
affinis  
 

Owawe  
 
 

Rob’rã/itorionã/atsaróbna 
 
 

Sim 
 
 

Tabela 23 – Etnoclassificação da ictiofauna do rio das Mortes  
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9.Pedzató’wanhahu 
 
 
10. idem  
 
 
11.Penhatópa 

Piau-açu/Leporinus 
trifasciatus 
 
Piau-três 
pintas/Leporinus friderici  
 
Piau-vara/ Schizodon 
vittatus  

Öwawe /pana 
 
 
 
Öwawe/pana  
 
 
ötõ,pana   
 

Itorona/atsaró- 
come insetos 
 
 
Itorona - come insetos 
 
 
Wetsuirã 

Sim  
 
 
 
Sim  
 
 
Sim 

12.Pe’udzé 
 
 
13.Pe’ ubuni 
 
 
 
14.Pe’ wadzarare  
 
 
 
15.Penhu’u tu’wa 
 
 
 
16.idem  
 
 
17.Pehöire 
 
18.Pe’ adza’ratató 
 
 
19.Pehöpó 

Tubarana/Pellona 
castelnaeana  
 
Bananinha/voador/ 
Hemiodus unimaculatus  
 
 
Peixe-banana/Anodus 
elongatus  
 
 
Sardinha / Triporheus 
trifurcatus  
 
 
Sardinha /idem  
 
 
Matrinchã / Brycon sp.  
 
Voadeira / Brycon 
falcatus  
 
Rabo-vermelho/Chalceus 
epakros  

Owawe 
 
 
Owawe 
 
 
 
Oto, pana  
 
 
 
Owawe, 
pana,ötõ 
 
 
 
Idem anterior 
 
 
Idem  
 
Idem  
 
 
Idem 

Pe’apre’rena 
 
 
Itoró- come insetos 
 
 
 
Itoró - come insetos 
 
 
 
‘ritina – come gafanhoto  
 
 
 
Rob’rã  
 

Sim  
 
 
Sim  
 
 
 
Sim  
 
 
 
Sim 
 
 
Sim  
 
 
 
Sim  
 
 
 
 
Sim  
 
Sim  
 

20.Pe’ranha’rupré 
 
 
21.Wa’wa 

Pataca / Tetragonopterus 
argenteus 
 
Piranha vermelha/ 
Pygocentrus nattereri  

Owawe, 
pana,ötõ 
 

Tsiwa’ruitsa 
 
 
Itoró’na- come insetos 

Sim  
 
 
Sim 

22.Pedzapótówara’are 
 
23.Pedzapotowara’rã 
 
 
24. idem  
 
25.Pedzapótówara 

Pacu /Myleus torquatus  
 
Pacu- manteiga / 
Mylossoma duriventre  
 
Curupeté / Tometes sp.  
 
Caranha/Piaractus 
brachypomus  

Owawe, oto 
 
Owawe, pana 
 
 
Idem  
 
Owawe, pana 
 

Rob’rã  
 
Rob’rã 
 
 
Idem  
 
Rob’rã 
 

Sim  
 
Sim  
 
 
Sim 
 
Sim   

26. Pe’wanhipti 
 
27.Pe’wapare 

Cachorra /Hydrolycus 
armatus 
 
Cachorra – 
facão/Rhaphion vulpinus 

Owawe, 
pana,oto 
 
 
 

Itoró-  
come insetos 
 
 
idem 

Sim 
 
 
 
Idem  
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Idem 
 

28.Dzu’u’é 
 
 
29.Pepa 

Traíra /Hoplias 
malabaricus  
 
Bicuda/ Boulengerella 
cuvieri  

Pana, oto 
 
 
Owawe 

Itoró- come insetos 
 
 
Idem 

Sim 
 
 
Sim   

30.Petób’rare Candiru/Cetopsis candiru  Owawe, 
pana,ötõ 
 

Rówai’ u -  come larva 
de madeira  
 

Não 

31.Pehöi’rére 
 
 
32.idem 
 
33. idem  

Acari-de-praia/ 
cascudo/Squaliforma 
emarginata 
Cascudo /Hypostomus sp. 
Cascudo/ 
pterygoplichthys sp.  

Idem  
 
 
Idem 
 
Idem  

Idem 
 
 
Idem 
 
Idem  

Idem 
 
 
Idem   
 
Idem  

34.Tsadahi 
 
35.idem 
 
 
36.Tsadahi’rãpó 
 
 
 
 
37. idem 
 
 
38.idem 
 
 
39.Tsadahi’õtõrã 
 
40.Petsi’wanhari’ö 
 
 
41.Penhadaba’are 
 
 
42.Pewatatsupó 
 
 
43.Mesmo 
 
 
 
 
44.Tsadahi’ub’õ 
 
 
 
45.Pehoi’ré 
tsiwamnari 

Mandi /Pimelodus blochii  
 
Mandi moela /Pimelodina 
flavipinnis 
 
Pintado 
/Pseudoplatystoma 
fasciatum 
 
 
Jiripoca /Hemisorubim 
platyrhynchos  
 
Bargada /Sorubimichthys 
planiceps  
 
Jaú /Zungaro zungaro 
 
Pirarara /Practocephalus 
hemioliopterus 
 
Bico-de –pato /Sorubim 
lima 
 
Barbado /Pinirampus 
pirinampu 
 
Piraíba 
/Brachyplatystoma 
filamentosum 
 
 
Fidalgo/Ageneiosus 
inermis 
 
 
 
Abotoado/Oxydoras niger  
 

Owawe,pana,oto 
 
Idem  
 
 
Owawe,pana,oto 
 
 
 
 
Idem  
 
 
Idem  
 
 
Owawe,pana,oto 
 
Owawe  
 
 
Owawe, pana  
 
 
Owawe  
 
 
 
Idem  
 
 
 
Owawe  
 
 
 
Owawe  
 

Itóro - come insetos 
 
Idem 
  
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 
 
Idem   
 
 
Idem   
 
Idem  
 
 
Idem  
 
 
Pe’ arena – come 
peixinhos 
 
 
 
Idem 

Sim 
 
Sim 
 
 
Sim 
 
 
 
 
Sim 
 
 
Sim 
 
 
Sim 
 
Sim 
 
Sim  
 
 
 
Não  
 
 
 
Não  
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46.Paipé Tuvira/Gymnotus carapo Owawe, pana  
 

Önatsi- alimenta com 
água  

Não 

47.Petsi’ , tepara Curvina/Plagioscion 
squamosissimus 

Owawe Itoro- come insetos  Sim  

48.Tsiwaratõmõné 
 
49.idem  
 
50.idem  

Tucunaré/Cichla 
monoculus 
Tucunaré/Cichla  
ocellaris 
Tucunaré paca/Cichla 
temensis 

Oto 
 
Idem 
 
Idem  

Pe’aprérena-come 
peixinhos  
 
Idem 
 
Idem  

Sim 
 
Sim 
 
Sim   

51.Pepe Sabão/Crenicichla 
lugubris 

Owawe,oto Pe’arena – come 
peixinhos  

Sim  

52.Pe’wapru Rola-pedra /Geophagus 
surinamensis  

Pa, oto Itoro – come insetos  Sim  

53.Wa’warã  Piranha-preta/ Owawe  Itoro – come insetos  Sim  
54.Tepebö Arraia/Potamotrygon 

motoro  
Owawe  -  Não  

 
 
 
 

Sobre os termos Xavante da tabela acima referentes à dieta alimentar dos peixes, 
tem -se a seguinte tradução: 

 
 
Robdzö – insetos   
 ´ridi gafanhoto  
Pe’aprérena- come peixinhos  
Ti’ana – come terra  
Itoró – come insetos  
Tsiwa’ruitsa- come qualquer coisa  
Rówai’ u – come larva de madeira  
Önatsi- alimenta com água  
 
Sobre o local habitado pela espécie de peixe : 
Pana – qualquer rio  
Öwawe- rio grande ou rio das Mortes  
Oto – lago  
Ötona- lagoa 
 

Nos levantamentos e etnoclassificação da icitiofauna feito pelos Xavante, 

constata-se o conhecimento apurado e a grande diversidade de espécies existentes no rio 

das Mortes, principal rio de seu território. 

 
 
 
 
 
 
 

Org: Maria Lucia C. Gomide (2006) 
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3.4.2.1.  Restrições alimentares relacionadas aos peixes  
Durante a gestação  
 
A ingestão do peixe pintado na gravidez torna a cor da pele da criança amarelada como 
se estivesse anêmica.  
 
Pós-parto  
Os peixes pacu, pacu–manteiga, curupeté e caranha, denominados Pedzapótówara’are, 
Pedzapótówara’rã, Pedzapótówara (cujos significados são respectivamente peixe 
redondo claro, peixe redondo preto e peixe redondo) fazem parte das restrições 
alimentares para os casais no período do pós–parto, pois aqueles que comerem podem 
arredondar o corpo da criança.  
 
Pedzapodo – depois do parto, os casais não podem comer vários tipos de peixe porque 
vai prejudicar a saúde da criança (vai arredondar o corpo). Pode-se comer só durante a 
gravidez.  
 
Após o nascimento da criança, os pais não podem comer o peixe mandi, porque causa 
fraqueza, emagrecimento e desnutrição na criança.   
 
 
3.4.2.2. Cosmologia - a origem dos peixes  
 

Nos depoimentos coletados com os homens mais velhos (ihi), foram descritos alguns 

mitos, como o da história da origem dos peixes, contada por Adão Tsa’amri197 (2006), 

da T.I.Areões. Esta história pode ser resumida da seguinte forma:  

 
“Antigamente os Xavante guerrearam com um povo chamado naré. 
Estes cercaram os Xavante num rio e fizeram uma armadilha para não 
poderem sair da água. Os Xavante foram mortos e neste momento 
inicia-se o surgimento dos peixes. Durante a noite foram escapando da 
armadilha mas um saiu mal e fez barulho e os naré acabam matando 
aqueles que ficaram por ultimo. Esta armadilha deu origem as 
armadilhas usadas atualmente para capturar peixes. Deste 
acontecimento surgiram os peixes piranha, tucunaré, traíra, pe´wato, 
jaú, (este quem se transformou era uma pessoa mais velha), entre 
outros.”   

 
      Para Tsidanere, da aldeia Wederã de T.I.Pimentel Barbosa, o rio das Mortes é fonte 

de alimento e da vida do povo Xavante. Ele comenta sobre a importância de se  de 

conservar as  águas e matas do rio das Mortes.  

 
“...apesar de não só nós estamos nos alimentando com peixes como 
também os ribeirinhos e outros. O Rio das Mortes é nossa vida ... 
Esse rio é importante pois  quando enche vem muito peixe subindo e 

                                                 
197 Estes mitos foram traduzidos por Tseredzaro Ruriõ, Xavante da T.I.Sangradouro.  
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entrando em vários rios pequenos que vão para dentro dos nossos 
territórios. 
Neste rio não quero aquela represa, hidrovia, usina, não aceito de 
jeito nenhum, esses estragam os rios como também sobreviventes, os 
vizinhos, os colegas e isso que não tem futuro. E também não 
gostamos de piscicultura (...) esse peixe vai para rio e faz a poluição. 
Aqui na minha aldeia não permitimos a entrada das coisas que não 
sejam naturais. Os nossos alimentos do nosso mundo são divididos em 
: no cerrado-RÓ; caça e coleta de fruta nativas / no rio: peixes- 
Tebe/Pe’a.Nós somos daqui, queremos preservar o cerrado para que 
possamos continuar vivendo dependendo um do outro ....” (2006)  

 
 
 
 

Em outro depoimento, o jovem Xavante Tsereru, da T.I.Pimentel Barbosa, 

explica seu entendimento da importância do trabalho de reconhecimento desta área do 

território Xavante, assim como da proteção e fiscalização da bacia do rio das Mortes 

para a proteção dos peixes e recursos hídricos. Este fez uma comparação da vegetação 

das matas ciliares do rio das Mortes, entre o território onde ele vive e das matas que 

beiram o rio das Mortes no trecho próximo aos municípios de São Felix do Araguaia, 

Novo Santo Antonio e Ribeirão Cascalheira. Apontou diferenças existentes na 

vegetação, assim como relativas à ictiofauna; comentou sobre a importância da água dos 

rios estarem em boas condições para a sobrevivência dos peixes e comparou a poluição 

da água com o envenenamento com o cipó nas pescarias, denominadas ‘tinguizada’.  

 
 

“ .... Nós comemos peixes ...  a convivência do peixe é com o rio das 
Mortes, quando o rio fica poluído , os peixes transmitem as doenças, 
como nós seres humanos ficamos doentes quando o Ró, o lugar  onde 
a gente mora fica poluído ... como quando nós fazemos as vezes uma 
cerca nos rios, matando os peixes com cipó, os peixes ficam tomando 
essa água contaminada então os peixes morrem, assim quando o rio 
fica poluído eles morrem. (...) os nossos peixes é a nossa 
sobrevivência, nos alimentamos com eles. Então esse trabalho temos 
que fazer todos nós, contra a poluição do rio, mesmo que os outros, os 
brancos, alguns tentam conservar o rio, mas outros não, mas mesmo 
assim temos que fazer .” (Tsereru, 2006)  
 

 
A diminuição da quantidade dos peixes foi destacada tanto pelos Xavante como pelos 

ribeirinhos. Adão Tsa’amri observa que, antigamente, em poucas horas pescavam 

grande quantidade de peixes - hoje tornaram-se escassos e, mais difíceis de serem 

encontrados. 
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Restrições alimentares em relação à fauna  
 

Regras e restrições alimentares também fazem parte das classificações de plantas 

e animais. Neste contexto das etnoclassificações dos animais, também é observado que 

a carne de caça enquanto alimento pode ser classificada em ‘forte’, ‘leve’, ‘pesada’ e 

‘gostosa’ ou ‘sem sabor’. “A comestibilidade de uma espécie depende alem do paladar, 

das qualidades morfológicas e comportamentos das aves, de variáveis sociais como: 

sexo, idade, gravidez ou pós parto, doença.”  (Carrara,1997:284) Quando nasce uma 

criança, “os pais não podem comer qualquer coisa, pois isso pode prejudicar a saúde, o 

espírito e organismo do recém-nascido (Ruriõ, 2006 :12)”.  

 Até a adolescência, os meninos podem comer qualquer alimento; é na fase wapté 

(adolescente) que a alimentação deve ser mais “forte”, dizem os Xavante, que é 

importante que se fortalecer o corpo para as corridas como a uiwede (corrida de tora), 

tsa uriwa, e noni. A alimentação considerada mais nutritiva nesta fase é o milho, cará, 

mandioca e carne de caça como queixada, anta, veado e tamanduá. É proibido comer 

tatu, jabuti, e vários tipos de mingaus (de milho, mandioca, bocaiúva, jatobá e babaçu). 

Estas proibições são válidas tanto para homens como para as mulheres. A dieta 

alimentar só é liberada para a fase da velhice, quando não puderem mais ter filhos. 

Entretanto, quando uma pessoa adoece são os seus parentes que deverão obedecer 

algumas restrições alimentares.  

Portanto, as relações entre a alimentação, as roças a coleta e a caça, levam mais 

uma vez a lembrar do conceito de ‘natureza’ para os indígenas, tal como explicado pelo 

perspectivismo e animismo onde as relações entre os seres do cosmos vão ter 

implicações em suas atitudes diante da ‘natureza’.  

 Quanto à dieta alimentar das gestantes, é interessante como há varias espécies 

vegetais e espécies da fauna que são recomendadas, mas que no pós parto são proibidas, 

é interessante observar que as proibições dizem respeito aos genitores (pai e mãe). 

Explicado pela consubstancia, ou seja, os laços de substância entre parentes198, que faz 

com que sejam respeitadas as restrições alimentares e resguardos pelo casal, para que a 

saúde do filho não seja afetada.   

                                                 
198 Marcela Coelho  Souza (2004:21)  analisando esta questão entre os Jê, em especial os Timbira, 
informa que “o que distingue os parentes próximos –reais dos distantes é a reafirmação continua dos 
vínculos de consusbstancialiadade no trabalho da vida diária.  Os co-residentes são o foco da proibição 
não por causa de uma consubstancialidade originaria, mas porque continuam se consubstancializando-  
consanguinizando-se através da procriação, do convívio e da comensalidade.”  
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A carne de aves também é usada nas prestações 
cerimoniais, como no datsiwãiwére (ritual wai’a de cura). 
[...] os animais de caça nos quais esta inserida as aves, tem 
um papel de destaque no reestabelecimento da saúde ao 
doente, que não mais se alimenta e por intermédio do ritual 
recebe simbolicamente alimento, para se tornar novamente 
forte. Alem da anta, inambus, perdiz e jaó, são  caçados  
para a cerimônia de casamento- dabatsa.(Carrara, op.cit.  
284, 285) 

Tabela 24 – Plantas recomendadas na dieta das gestantes 
 

Nome da planta  Uso  Local –cerrado ou 
roça  

1.Mo´onihoiré –cará  Alimento  Cerrado 
2.uhotetepá remédio Cerrado 
3.rébérãtsirã Alimento Cerrado 
4.wedewauidzé remédio Cerrado 
6.nodzo- milho  Alimento Roça 
7. a’ó- jatobá Alimento Cerrado 
8. udzoné- Abóbora  Alimento Roça 
9. aódo- Bocaiúva  Alimento Cerrado 
10.uedewaudzé Remédio  Cerrado  
11.uiwede- Buriti  Alimento Cerrado 

12.Tomoti –fruta cerrado Alimento Cerrado 
13.Wö  Alimento Cerrado 
14.norotebe - babaçu Alimento cerrado 
15.upa – mandioca  Alimento Roça 
16.macaúba  Alimento cerrado 
17.udzapodó  Alimento Cerrado 
18.Pónere /cará Alimento Cerrado 
19.Tirirê /acuri Alimento Cerrado 
20.Tomotsu/cará Alimento / e 

remédio  
Roça  

21.abare- Pequi  Alimento Cerrado 
22.Mangaba  Alimento Cerrado 
23.Tinini – fruta do cerrado  Alimento Cerrado 
24.Caju do cerrado  Alimento Cerrado 

 
 

 

 

 

 

Org: Maria Lucia C. Gomide & Daniela Lima (2005). 
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Frutos e tubérculos também têm restrições e usos :  

Tiriwede (pé de acuri) “é alimento dos velhos e velhas e também das gestantes. Após o 
parto(Ai’uté Potóparimha) não pode comer para não ter problema com a saúde do 
bebê.” 
 
Uiwede (buriti) “Antes do contato só tinha os frutos do buriti com casca macia, não 
existiam casca grossa. Durante a gestação, as mulheres devem comer os frutos do 
buriti.” No pós - parto, “os casais não devem comer fruto de buriti  senão a criança vai 
crescer redonda.”  
 
 
Abaré (pequi), pode comer quando esta grávida, mas não após o parto, os casais “ não 
devem comer o pequi, para não prejudicar a saúde da criança, que pode ter problema de 
gás ardido no estômago e na boca então o bebê não dorme tranqüilo.” 
 
Mo’oni (cará), durante a gestação as mulheres podem se alimentar de vários tipos de 
cará. No pós parto, “os casais não podem comer o cará roxo para a pele do bebê não 
ficar preta.” 
 

 
Regras para consumo dos animais de caça, proibidos durante a gestação :  
 
Quando a mulher está grávida não pode tocar na carne do tatu, principalmente a cabeça, 
porque quando a criança estiver engatinhando  pode começar a comer a terra.  
 
Durante a gravidez os casais não podem comer a carne de tatu bola, porque o bebê  pega  
diarréia   com sangue. O corpo da criança também pode encurtar em tamanho e 
comprimento.  
 
O tatu canastra é proibido porque causa diarréia com sangue.  
 
A carne de arara é proibida na gestação, pois mesmo que o bebê nasça grande, se os pais 
tiverem ingerido arara, a criança emagrecerá rapidamente.   
 
A ingestão do peixe pintado na gravidez torna a cor da pele da criança amarelada como 
se estivesse anêmica.  
 
Quando a mulher está grávida, não pode comer a carne de aves (como do mutum) senão 
a criança vai demorar a chorar e morre dentro da barriga.  
 
 
Animais de caça proibidos no  pós- parto :  
 
O consumo da carne de ema pode causar forte diarréia e desnutrição e o corpo da 
criança fica amarelado.   
 
A tripa de tartaruga é muito perigosa. Se os pais comerem podem ter problema com 
vômito e acidez no estômago da criança.  
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Os pais não devem comer a carne de caitetu, porque o corpo da criança pode encurtar, 
ou seja, quando ela crescer ficará com baixa estatura.  
 
A carne de anta faz mal para a criança após o parto. Se os pais comerem, a pele da 
criança fica preta. Se comerem também a tripa da anta dá diarréia, fraqueza e a criança 
emagrece. Se não tratar, pode levar à morte.  
 
A carne de cervo é proibida porque causa forte diarréia na criança. 
 
Quando a criança é recém-nascida, se os pais comerem carne de quati vai causar 
emagrecimento e desnutrição na criança.   
 
A carne de seriema também faz mal porque causa emagrecimento.  
 
Quanto às restrições ao consumo das aves, os pais de crianças pequenas que ainda não 
caminham, não podem comer: inambu, perdiz, jaó, mutum, jacu, pois estas aves voam 
pouco e se sentem cansadas.  As crianças podem ter problemas de respiração.  
 
 
Alimentos da roça e cerrados proibidos pós-parto:  
 
É proibido comer mel depois do parto porque afeta a pele da criança, com o 
aparecimento de manchas no corpo, como uma alergia.  
 
Os casais não podem comer o cará roxo para a pele da criança não ficar preta. Isso 
acontecia no passado e ainda acontece no presente. 
O fruto do buriti não deve ser ingerido após o parto para a criança não arredondar o 
corpo. Depois do parto, a folha de buriti também é usada para colocar na cintura (da 
mãe), para não engordar e para diminuir rápido o sangramento.  
 
Os casais não devem comer o pequi, para não prejudicar a saúde da criança que pode 
ter problema de acidez no estômago e na boca e não dormir tranqüila. 
 
Os casais não devem comer o feijão xavante com farinha de mandioca, porque a pele da 
criança ficará preta.  
 
Os pais não devem comer esta espécie de batata nativa (cará) porque a barriga da 
criança fica estufada com dores, e ela não consegue dormir durante a noite.   
 
 
Alimentos permitidos, caça e frutas :  
 
É muito bom comer a formiga verde quando a mulher está grávida. É gostosa e tem 
vitamina, o bebê nasce mais forte e gordo. As mães também ficam com o rosto mais 
corado, não ficam  pálidas e fracas  como atualmente.   
 
A gestante pode comer a carne de anta porque não faz mal para a saúde da criança.  
 
A gestante deve tirar o palmito de bocaiúva para se alimentar. “Nós usamos bastante 
durante a gravidez para as crianças nascerem mais bonitas e sadias.”  
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Quando as mulheres estão grávidas devem comer somente as frutas do cerrado e da 
mata, como por exemplo o pequi, porque tem mais vitamina. 
 
A mulher pode se alimentar da espécie nativa de batata durante a gravidez e após o 
parto.  
 
Depois do parto, a mãe só come mingau do milho branco. A mãe e o pai não comem 
qualquer tipo de milho, como milho preto, riscado, porque vai prejudicar a criança, 
escurecendo a pele.  
 

 
 
Conclui-se que  os animais de  caça permeiam toda a vida Xavante, material e 

espiritualmente, assim como todos os seres (naturais e sobrenaturais) que compõem “os 

cerrados Xavante”  

Enfim, as classificações Xavante da natureza, entrelaçam sentidos cosmológicos 

com conhecimentos morfológicos e ecológicos . (Carrara,1997:120,281)  

Os mitos ensinam como se originaram os animais, e assim como em outras 

sociedades indígenas, também para os Xavante há uma noção de “um estado original de 

indiferenciação entre os humanos e os animais” ... “os mitos contam como os animais 

perderam os atributos herdados ou mantidos pelos humanos. Os humanos são aqueles 

que continuaram iguais a si mesmos : os animais são ex-humanos, e não os humanos ex-

animais ...” (Viveiros De Castro, 1996: 118)  

  São portanto, as “concepções cosmológicas que informam a maneira de se 

observar os seres da natureza” (Calbazar, 2005:12), e assim o mundo é ordenado. Entre 

os Xavante o mito de Parinai’a ensina como se construíram os cerrados, e assim a sua 

divisão fitogeográfica com todos os seres, da “natureza” e da “sobrenatureza”, que aí 

vivem e que constroem, juntamente com os Xavante  o Ró.   
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CAPÍTULO 4 - MARÃNÃ BÖDÖDI   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Nenhum governo faz demarcação 
direito, quem pensou para dividir a 
terra?” (Pedro Xavante de Areões, 2005)  
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Marãnã Bödödi   

 
Marã é a mata, marãnã é através da mata, e bödödi é caminho.. caminho através das 

matas...  Caminho através das matas do Ró...  

 

 

Ao se determinar o desenho deste caminho através das matas do Ró o Marãnã 

Bödödi utilizou-se o diálogo com conceitos de natureza e territorialidade numa tentativa 

de aproximação com a noção cultural de território Xavante. Na intersecção entre os 

conceitos de territorialidade e de natureza, afirma-se que o conhecimento indígena de 

Marãnã Bödödi define significado e apropriação de um território contínuo que foi 

fragmentado pela sociedade abrangente. Portanto, o sentido do conceito de território 

contínuo para os Xavante está relacionado com, a territorialidade exercida nos cerrados, 

Ró. .   

      A fragmentação do território Xavante se deu no contexto histórico de formação das 

atuais terras indígenas Xavante institucionalizadas pelo Estado. Os elementos históricos 

desse processo interligam a história dos grupos Xavante como também o processo de 

ocupação do Estado do Mato Grosso. Esta fragmentação tem conseqüências no modo de 

vida indígena tanto de caráter socioambiental como cosmológicas. Com a formação 

fragmentada das terras indígenas Xavante criou-se um distanciamento cultural, induziu-

se uma fragmentação também cultural na medida em que as terras perderam 

continuidade e comunicação entre os diversos grupos Xavante.  Este processo se deu 

articulado por vários fatores, inclusive o contato com o mundo waradzu, ou melhor com 

os agentes de contato como a Igreja199 e o Estado200. Assim tem-se como características 

marcantes das terras Sangradouro e  São Marcos  a ação dos salesianos, em Parabubure 

e Marechal Rondon de evangélicos e nas demais a 

 atuação primeiramente do SPI e depois da Funai. 

  Nos Xavante de Sangradouro e São Marcos percebe-se uma desestruturação 

social que os levou atualmente a se distanciarem das atividades tradicionais como a 

caça, e coleta para estarem mais induzidos aos trabalhos desenvolvidos junto à missão 

salesiana, educação ou saúde, e/ou  à Funai e Funasa.  

 

                                                 
199 Nos referimos ao contato com a missão salesiana e, em menor escala, com a igreja protestante 
200 Através da ação do SPI/Funai. 
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“Demarcar em ilhas significa que um mesmo povo fique separado de si 
mesmo.” (Viverios de Castro, 2008)  

 

 

Em relação à divisão e fragmentação do território indígena, os Xavante dizem 

que: “ agora cada um está dividido um pedacinho, cada um longe do outro...” Ruriõ, 

2004 

 Um dos aspectos do processo de fragmentação territorial é a  ruptura das 

relações entre os parentes, pois fica difícil a comunicação entre eles, inclusive pela falta 

de continuidade da própria cobertura vegetal do cerrado que, segundo a cosmologia 

Xavante, favorece a comunicação feita pelos espíritos. Seguem-se depoimentos que 

elucidam de maneira clara o problema da fragmentação do território, demarcado em 

ilhas : 

“a ruptura causada pela fragmentação tem conseqüências em 
toda a vida espiritual Xavante..”Hiparidi,2007 
 
 “Nenhum governo faz demarcação direito, quem pensou para dividir 
a terra? nós não vamos vender tem peixe, água, minerais tiraram tudo 
e vocês tem vida boa. Vocês tem muito milho, soja, abóbora, gado, 
cana, nosso animal que tinha no Brasil, acabou...  
Xavante está imprensado, nós estamos no meio de vocês. 
Vocês brancos não respeita, nosso tataravô morreu também, vocês 
prendia,vocês mataram colocaram cachorro atrás ... sou autoridade 
também agora.” Pedro - liderança da T.I.Areões ,2005201  
 

Uma das questões levantadas pelos interlocutores nesta pesquisa está relacionada 

ao fato dos parentes não poderem se visitar por estarem muito distanciados e por existir 

uma barreira entre eles, representada pelas fazendas (a maioria de monoculturas de 

grãos ou pela criação de gado), ou mesmo cidades  :  

 
“os parentes estão muito distanciados, não se pratica, as famílias não 
visitam mais... isso é uma coisa muito complicado, alem de separar 
totalmente o pessoal de Sangradouro  estuda (escola formal) e bebe 
cachaça, pratica menos a caça e acredita cada vez menos na questão 
da espiritualidade mas na hora que precisa eles podem ter o poder, 
um cargo na Funai e na escola, enquanto Pimentel Barbosa eles 
também estão procurando isso, eles querem estudar, mas a maioria 
ainda quer continuar caçando , e quer continuar respeitando os 
valores tradicionais, ruim para nós é essa sociedade que vocês 
vivem (...)”  

 

                                                 
201 Coletado pela pesquisadora em 2005, T.I.Areões, aldeia Cachoeira.  
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A fragmentação é insustentável, pois, é um conflito permanente, no limite tende 

a não ser mais um território.  

 
 “Porque nessa ruptura nessa separação é as famílias, não se visitam 
mais,  precisam de carro  precisa seguir a estrada, porque começa a 
criar fazenda esse conceito de propriedade,  você  não pode andar na 
minha fazenda, não pode atravessar pela minha fazenda é um 
problema os Xavante se visitarem, entendeu?  
O entorno das terras indígenas é uma pressão, (...)  o fato de que 
existe uma cidade no meio, seja longe ou perto ,  esta criando ruptura, 
destruindo o caminho que se tem, não só do ponto de vista físico, digo 
animais caminhadas no meio do cerrado. Não é só isso tem outras 
coisas , vamos chamar assim que é o ‘lado espiritual’.  
E que a gente defende muito. Alem de não poder caçar  e não poder 
colher as frutas, não é só se alimentar enquanto gente, eu pego a 
mangaba eu como, não é isso.. tem além. Então sempre essa idéia... 
(...) Outro lado muito ruim, é ... você faz um bloco de famílias, porque 
Sangradouro  é uma família, São Marcos  é uma família.?Mesmo 
tendo parentes em São Marcos  não  se conhece tão bem, eu não 
conhecia meus tios e primos. Porque? Essa obra da fragmentação 
porque distancia e você começa a criar como os waradzu tem, isso é 
problema serio.” (HIPARIDI ,2008) 202  

 
“aqui em Sangradouro não temos saída porque não pode passar nas 
fazendas ... Por exemplo Volta Grande(aldeia) quer visitar(terras 
indígenas) Culuene ou Ubawawe, já topa na fazenda e  não tem como 
parar(durante a caminhada), difícil ... e  as vezes ele atira na estrada 
matar a ema, ai fazendeiro sai,acontece a  briga...”( TSERENHI’ 
OMO  , 2008 )203 
 
“pensando no tradicional, o costume do povo Xavante, neste sentido 
os jovens tem sim dificuldade de entender e conhecer se os outros 
parentes ainda tem o que tem aqui, aqui a realidade é igual ou não 
eles não conhecem, se tem desequilíbrio cultural eles não conhecem, 
eles não tem muita informação. Então o que a gente tenta passar isso, 
... nesse sentido eu acho que importante é conhecer mesmo, antes era 
6 ou 7 terra indígena agora 8 né. Esse pessoal , a gente conhece um 
ao outro nós não conhecemos , entendeu esse jovem conhece se 
estamos usando ainda o brinco, ou se estão ainda praticando a 
tradição o pessoal ainda ta usando remédio ? o pessoal só tem 
oportunidade quando encontramos em Brasília em alguma 
conferencia ou quando alguém ou waradzu fazem algum projeto, 
como vocês estão fazendo aqui, entendeu? Nem todos tem 
oportunidade.” (CIPASSE, 2006)  
 
 

Outro depoimento comenta sobre as diferenças dos conhecimentos que existem 

entre as diversas T.I., neste caso referindo-se a icitiofauna do rio das Mortes, já que a 

T.I.Pimentel Barbosa tem mais facilidade de acesso ao rio do que T.I.Sangradouro :  

                                                 
202 Coletado pela pesquisadora em 2008, T.I. Sangradouro.  
203 Coletado pela pesquisadora em 2008, T.I. Sangradouro.  
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“ Eu achei muito legal porque eles têm muito conhecimento com os 
peixes , como eles tem o Rio das Mortes e o Rio Cachoeira também ...  
falaram um monte de nome dos peixes que eu não conheço, então ate 
que eu pensei, que comparar os nossos conhecimentos de Pimentel e 
de Sangradouro. Quero conversar com os pescadores da aldeia de 
Sangradouro ... Cada território tem seus conhecimentos, da família 
transmitidas pelos nossos avos, pelos nossos antepassados. Então é 
interessante fazer esse trabalho.”( TSEREDZARO, 2006) 
 

 

Neste depoimento que se segue, um velho-ihi de Pimentel Barbosa, Sereburã, 

conta uma história aos Xavante de Sangradouro, e fala como esta história está guardada 

por ele e que deve ser contada em Sangradouro. Ele cita como ficou difícil de encontrar 

as gerações novas que descendem de Pahori’ware, uma antiga liderança. Assim ele 

lamenta como ficaram distantes e, mesmo num caso de assassinato como o que ocorreu 

com Xavante de Sangradouro (morto por fazendeiros em 2002), ficou difícil poder 

chegar até essa T.I. nessa ocasião: 

    

 
“Assim fico contando para meus filhos, como meus pais contavam 
para nós se preocupando no futuro. Faz tempo que não vejo mais a 
geração do avô  Pahori’ware e uma vez encontrei o filho dele  
Nõmõtsé.  [...]Essas histórias estão comigo guardados seria para 
levar em Sangradouro contar aos meus irmãos saberem.[...] É isso 
que quero fosse bem contada, estamos vivendo sem nos conhecer as 
novas gerações como nós filhos, não estamos nos conhecendo de jeito 
nenhum.[...] os waradzu estão mostrando ou revelam algumas das 
entrevistas nossas como se tivéssemos a possibilidade de entrar o 
contato com os outros.  [...] Antigamente o Xavante andavam muito 
como se estivesse perto e é naquele rio palmeira –norowedepa, que 
andávamos. [...]  
Eu sou uma pessoa de último geração do antepassado que estou vivo 
ainda.... 
 e eu queria ir para Sangradouro quando soube do meu irmão mais 
novo, que foi assassinado pelo fazendeiros.” (SEREBURÃ204, 2006) 
 

 
Estes depoimentos remetem à definição de espaciosidade, como elaborado por 

Tuan (1980:59), onde entende-se que “Espaciosidade está intimamente associada com a 

sensação de estar livre. Liberdade implica espaço, significa ter poder e espaço 

suficientes em que atuar. Estar livre tem diversos níveis de significado. O fundamental é 

a capacidade para transcender a condição presente, e a forma mais simples em que esta 

                                                 
204 Depoimento coletado pela pesquisadora e associação warã em 2006, na T.I.Pimentel Barbosa.  
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transcendência se manifesta é o poder básico de locomover-se. No ato de locomover-se, 

o espaço e seus atributos são experienciados diretamente.” (op.cit., 59)     

Espaciosidade neste sentido remete a vastidão dos cerrados do antigo território Xavante 

em contraste com o confinamento das terras indígenas e a fragmentação territorial 

causando a interrupção dos caminhos e quebra das relações sociais.  

 

“os Xavante gostam do cerrado por sua amplidão, por ser aberto em 
comparação à floresta tropical, encontrada em todo o seu território nas 
matas de galeria(...)os Xavante apreciam essas matas porque nelas 
sempre encontram água e muita abundancia de raízes e frutas que são 
base de sua alimentação.” (Maybury –Lewis, 1984 :76)   
 

 
Como explicado por Tuan o lugar tem sentido altamente interiorizado para os 

grupos sociais e “pode ser desprovido de notoriedade para os outros, entretanto, para a 

pessoa atada por laços topofilicos ao passado, persiste como símbolo de identificação 

imorredoura.”(Tuan, 1980 apud Mello,2001:94). Assim é sentido pelos Xavante, onde o  

espaço apropriado dos cerrados se contrapõe ao espaço indiferente e mecanizado das 

monoculturas :  

 “além do limite que nós temos hoje (em referencia aos limites da 
terra indígena Sangradouro)  passou para lá é mais plantação(soja) 
de waradzu, então, lá, eu morri, porque eu não me identifico mais 
com aquilo, eu sou nada. Eu tenho força quando tem a vegetação, se 
não tiver vegetação, me faz perder tudo, tanto a comida como a 
espiritualidade.” (TOP’TIRO, 2008)  
 
“Nenhum Xavante, como os caçadores antigos não vão querer andar 
no meio da soja para visitar os seus parentes, não tem graça, não tem 
comida, alem de ser um calor e alem de não ter uma ligação 
espiritual ...”  (idem, 2008)  

 
A interrupção dos caminhos, também impede o fluxo dos animais e assim é 

impedido que se realizem enquanto caçadores e espiritualmente enquanto Xavante.  
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Figura 64 –  Áreas com plantações de soja no entorno das terras indígenas Xavante  
 

Fotos: Maria Lucia C. Gomide (2004) 
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4.1. A caçada – andar no cerrado  
 

Como já comentado (no capítulo 03)  caçar é a atividade mais importante do 

homem Xavante, pois expressa valores como resistência, agilidade e a própria 

masculinidade. (Maybury-Lewis, 1984).  As relações entre o caçador205 e o espaço, são 

importantes para que se possa propor a conceituação do marãnã bödödi que mais se 

aproxime da visão Xavante.    

Os Xavante “referem –se aos cerrados como sendo rópetsedi ou rówedi (petse- 

bom, we– bonito)” (Maybury –Lewis, op.cit. :77 ) ou seja um lugar bonito e bom.  

Neste sentido compreende-se como o conceito de lugar, definido por Tuan 1983: 

     

 “ 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)  

 
As posturas corporais e partes do corpo humano são extrapolados para o espaço, 

(Tuan,op.cit.:5,6) assim, na linguagem do caçador, há uma antropomorfização do 

espaço. “ Espaço é um termo abstrato para um conjunto complexo de idéias. Pessoas de 

diferentes culturas diferem na forma de dividir seu mundo, de atribuir valores às suas partes e de 

medi-las.” (Tuan, op.cit.:39)   

Neste sentido o corpo humano responde à localização, direção e distância (Tuan, 

op.cit. 50), os termos empregados pelos Xavante referem–se à: costas que seria a mata 

ciliar, com o sentido de “proteção” pois estas matas são uma proteção aos animais 

(como exemplo dado pelos Xavante : quando está com bebê no colo e sente algum 

perigo, a pessoa vira de costas afim de protegê-lo, este seria o sentido da relação entre a 

mata e as costas); o nariz são os locais onde a caça se esconde, porque o caçador não é 

capaz de sentir o cheiro do animal, braços também são utilizados para designar os 

afluentes dos rios,desta forma os termos utilizados para os caçadores se localizarem nos 

                                                 
205 Uma explicação sobre o discurso do caçador mais velho ; quando um caçador fala sobre a caçada, a 
narrativa  é expressa em forma de diálogo, ou seja, como se estivesse entre outros caçadores no próprio 
ato da caçada.  
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cerrados, estão relacionados com o próprio corpo, enfatizando algumas partes como: 

costas,  peito, braços, nariz.   

 
“a habilidade do caçador simplesmente não se limita a identificação de 
trilhas, cacimbas e pastagens em uma área grande de terra, embora 
estas capacidades sejam evidentes, o conhecimento espacial se estende 
alem dos detalhes do terreno para pontos de referencia no céu ...” 
(Tuan,op.cit.:86)  alem de outras referencias quando se utiliza do 
próprio corpo para se localizar.  
 
“ Os caçadores falam das caçadas se forem atrás, na costa, na beira e 
de qualquer que seja os lugares como a localização do Ro, mas os 
jovens tem usado pouco essa expressão antiga e os padres são 
culpados dessa mudança de nosso idioma para nova expressão.” 
(Adão Tsamri,2006)   
 

 
No depoimento de um velho caçador Xavante ao explicar como se localizar nos 

cerrados durante uma caçada, observa-se que é o corpo humano que “empresta sua 

anatomia ao espaço” (MARCHESE, 2005), tornando-se um meio para a comunicação 

entre os caçadores e o espaço, uma maneira de se orientar. Foi assim traduzida a fala do 

velho caçador: 

  

“..., quando ele(o caçador) forma o rio,  ... não é um caminho como a gente fala, seria 
um risco ou uma linha  para determinar por exemplo aqui é o rio das Mortes, mas ele 
começa a dizer, é pelo corpo humano...”   
 

A imagem do corpo humano facilita a orientação pelo espaço :  
 

“ Quando se imagina o corpo humano, se imagina, porque se você se 
perde você sabe que se sair para baixo , ou pra lá encontra x,então 
eles dividem assim para facilitar se alguém perder para achar.   ....  
Eles começam a criar a essa divisão de espaço, mais ou menos como 
se fosse calculado. Tal km você caça mas não caça porque o vento 
está vindo nesta direção ,eles começam a imaginar alem do vento e 
alem da vegetação e além dos animais sentirem o cheiro, começam a 
ver  tudo......   
É importante dividir [os caçadores entre si] por vários motivos, 
depende do vento ta vindo, o animal pode sentir e você lado por isso e 
tal e começar a divisão de fato, mas para que? Não é só para caçar , 
as vezes o caçador fala ‘eu quero caçar sozinho deste lado’, na 
verdade para ser mais fácil de identificar se outro responde no mesmo 
tom, ele vai assobiando e fazendo a comunicação com os animais, se 
alguém responder, ele vai pensar tem mais alguém além de mim, não 
são caçadores, ou seja, outros seres alem de mim estão, em ação 
então nós não podemos caçar assim doidamente, não pode ser doido 
caçando. Sempre tem que estar imaginando tem mais gente alem de 
nós. Por isto é importante dividir, não só os caçadores mas outras 
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pessoas são também que não faz parte deste grupo, que são outros 
seres. (Depoimento de TOP TIRO ,2008) 206  
 

Voltando a antropomorfização do espaço, qual a relação entre o nariz e a 

distribuição da caça no espaço?  Esta simbologia significa que os animais têm uma 

maneira de se esconder ou melhor têm habilidades para se disfarçar e assim escapar do 

caçador, pois, de acordo com a visão indígena, o “animal sendo um de nós” , pois têm 

sua origem humana, e portanto sujeito de uma relação social. (Viveiros de Castro, 2002; 

Descola,1999)  

 
“Normalmente os animais eles juntam no nariz, o que é o nariz? 
É onde eles acompanha o leito do rio, os animais eles juntam aqui, 
esses blocos de mara, parece que não tem nada, mas são os 
esconderijos onde eles podem se esconder que eles chamam de nariz, 
porque o caçador não é capaz de sentir o cheiro do animal , quando 
está no nariz. Quando está no seu nariz como vai sentir , de muito 
perto você não consegue sentir a mesma coisa de longe, é isso que 
está dizendo. É a capacidade de diminui de sentir os animais 
entendem por serem um de nós, têm sua habilidade de manobrar a 
gente. Então eles começam a se distribuir cada um com sua região, 
com sua vegetação ou eles trocam...  
...  normalmente os animais quando se refugiam por saberem então 
vão para a costa, atrás das pessoas do corpo humano, quando você  
está de costas você  não sente o cheiro....  por isso que a mata tem a 
sua importância para formar costa humana e formar corpo humano e 
ao mesmo tempo ele te dá aquele mistério todo o que está  por dentro 
de tudo isso, se você está de costa para  o Ró tem segredo, o que esta 
por dentro?  A vida sempre está em movimento ...” ( Depoimento de 
TOP TIRO, traduzido por Hiparidi,2008 ) 

 
O espaço antropomorfizado expressa uma dimensão psicológica e 

sociopsicologica das relações entre o homem e o espaço (Claval, 2001:39), pois ,  “[...] 

as realidades que refletem a organização social do mundo, a vida dos grupos humanos e 

suas atividades jamais são puramente materiais.”  (idem)   

Os caçadores se movimentam pelos cerrados, observando e acompanhando os 

percursos dos animais, portanto existe uma caminhada pelo Ró, uma “forma de andar” 

que não segue numa direção linear, mas está relacionada à formação dos cerrados (as 

fitofisionomias), assim como na antropomorfização do espaço. Nesta perspectiva, a 

fragmentação do território Xavante rompeu com estes caminhos e estilhaçou os 

conhecimentos.  

 

                                                 
206 Coletado pela pesquisadora em 2008, na T.I.Sangradouro.  
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“ O caçador está pensando na lógica do animal, e a anta vai na mata 
galeria, (...) a partir do momento em que o Xavante constrói  sua 
caminhada nos cerrados,  ele não vai assim reto,  ele abre o caminho 
todo,  uma forma de andar.  
Isto  significa o que ?que precisa de mais terra para achar os 
animais. Ou seja a gente volta a discutir a fragmentação ...”  
(Top’tiro,2008) 

 
  

Durante uma caçada, a divisão do espaço esta estritamente relacionada com a 

biogeografia dos cerrados, ou seja, com a ocorrência e distribuição da vegetação e dos 

animais, portanto, como ocorre a espacialização da caça  e,  ao mesmo tempo, ligado à 

cosmologia Xavante. A distribuição do grupo de caçadores, a sua divisão é feita de 

acordo com sua especialidade, aqueles que têm mais habilidade em caçar em áreas 

abertas ficam nos campos ou cerrados e outros vão para dentro das formações de matas. 

Aqueles que ficaram nas áreas de campos e cerrados ficam atentos aos chamados dos 

caçadores que estão nas matas, para ajudar quando matam um animal. 

  

 “...aqueles que andam no Ró na vegetação mais baixa procura os 
animais pequenos, aqueles que andam na mata galeria são pessoa 
que vão pegar a anta e bichos maiores. Esses que estão andando no 
Ró é que ele tão caçando e estão de olho também que outro caçador 
que esta vindo pela mata para ver se ele faz o grito. Faz uma 
comunicação para ver o que ele matou e então vão para lá, 
entendeu?”  
 
“Então ele começa a falar que aqueles que caçam animais pequenos 
vão no ahu entre outros e aqueles mata galeria, estão, alem de 
dividirem o espaço aqueles que chamaram para caçar, eles começam 
a dividir cada um com sua especialidade.  
Na verdade ele esta falando que a distribuição da caça é o mais 
importante, se sabe o que esta caçando... Todos os caçadores não tem 
mesma habilidade que outro, aqueles que conseguem caçar melhor no 
ro, e essa coisas todo [classificações do Ró] e outros eles vão na mata 
galeria e segue o rio tanto a direita e a esquerda, dependo de como o 
rio vai, para cima ou abaixo ...”(Top’tiro,2008) 
 

Assim a divisão do grupo de caçadores está relacionada com a classificação 

indígena dos cerrados, onde associam a vegetação e a flora aos animais (tabelas 19 e 

20).  

 

“Que são ás varias  classificações  e  começa dividir a área ... a 
mata tais animais, ele começa a dividir .. para eu ter mais 
tempo de fuçar essa mata, eles vão se dividindo..” (idem) 
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Na divisão dos caçadores pelo espaço, é como se fizessem um cálculo, cada 

caçador anda vários quilômetros “porque cada caçador tem que andar dez ou mais km. 

... tem que andar , então muito mais do que a gente esta falando e volta essa mesma 

idéia de  marãnã bododi  é um conjunto todo , vamos dizer assim..”   

Esta repartição do grupo de caçadores também depende de suas observações 

como a direção do vento, além da espacialidade da vegetação e dos animais, e também  

de sua cosmologia.  

Continuando a  explicação da caçada,  é observado como os cerrados são uma formação 

complexa na qual as diferentes fitofisionomias são indispensáveis para a vida dos 

animais e para a vida dos Xavante. Como há uma dependência mútua entre cerrados e 

Xavante. Além disto são lembradas as relações cosmológicas, pois a própria 

espacialidade dos animais está relacionada com o mito de origem  de cada espécie e 

assim que se pode compreender porque a anta vive grande parte do tempo nas matas, 

pois o mito de origem da anta é o mito do incesto. Também é observado que não são 

todos os caçadores que podem ou conseguem enfrentar a mata fechada, pois aí também 

é a morada de outros seres, e espíritos (como já comentado na discussão sobre o 

conceito de natureza.) que se relacionam com os Xavante. Por exemplo as relações entre 

os Xavante e os Tsarewa e outros seres da sobrenatureza. 

 
“Então o caçador segue o leito do rio e combina com todos que vai 
sair daqui a muitos km, ele faz em duas horas, e eles segue e fala, se 
eu não achar nada a anta, porque a  anta nunca vai dormir fora 
porque? Tem que entender a História da anta ....”  
“A anta atravessa o rio, ela nunca fica fora sempre dentro da mata, e 
aqui dentro, então esse sujeito se não achar nada ele sai aqui no leito 
do rio (...) . 
Então alem de seguir o corpo humano ele vai fazendo ligações , 
porque esses são as vegetações com suas especificidades, e ele 
começa a falar, esses que andam no amhu207 e outras coisas vão 
acompanhando esse sujeito, se ele se comunicar com eles vão ate lá.  
Qual é o objetivo de tudo isso? Alem de seguir o leito do rio e 
seguindo o vento. Na verdade quer dizer que não tem capacidade de 
só sobreviver do marã. Porque não tem tanta riqueza, fartura, você  
precisa mais do Ró.  
Não é somente dez ou vinte km a vida depende do Ró, do amhu que 
dão sustentação para os animais que saem para comer e tomar sol , 
namorico e volta. Além de tudo isso, o marã não dá a sustentação de 
alimentação para todos, tanto para os  Xavante quanto aos animais. 

                                                 
207 Amhu significa-  cerrado sentido restrito, cerrado típico , estrato arbóreo descontinuo, as arvores e os 
arbustos apresentam tortuosidade. Também apresenta espécies gramíneas ,ervas e subarbustos. (já 
comentado nas etnoclassificações)  
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Por isso é importante dominar o marã  e  o Ró, porque um depende do 
outro. O Xavante  que tem sua especialidade no marã e Ró sempre 
revesa, mas nem todo mundo tem condições de encarar  o marã alem 
de ser muito difícil, perigoso e tem mais coisas da vida está em jogo... 
esse espanta outro devolve vai acompanhando um ao outro.”  
(Depoimento de TOP TIRO , traduzido por Hiparidi,2008)208  

 
 

O valor do ato de caçar está relacionado tanto à identidade espiritual e portanto 

cultural, assim como à territorialidade. Pois, enquanto se caça se “mapeia” o território, e 

se identifica ao lugar. Como bem observado por Maybury –Lewis “... os Xavante se 

lembram o lugar exato em que há vários meses ou estações um animal fora morto e 

narram detalhadamente todas as circunstancias da caçada”. (Maybury –Lewis, 1984 :77 

)  

 “Caçar é coisa muito boa, porque é mais difícil caçar, porque 
precisa correr e ter resistência e  tem todo aquela coisa que tem que 
fazer incorporar...(aos animais)  
agora  hoje, os jovens não entendem como forma para caçar, vocês  
jovens só vão entender  se experimentar , se não viver aquilo , a gente 
jovem só  imagina...  para que serve andar e caçar? Não serve para 
nada (a caça e andar no ró)? Serve sim, pois senão  vai acabar de 
nossa força espiritual que depende disso, não depende daquilo que os 
waradzu trouxeram, isso não resolve. Mas ser caçador sempre tem 
uma ligação espiritual.. é diferente. É muita diferença, senão nós 
vamos morrer. 
A força identidade espiritual é essa aí, por isso é importante caçar, 
essa divisão da mata e de cada um se distribuir[quer dizer andar nos 
cerrados] enquanto caçador a gente sempre esta imaginando, nossa 
terra, .... essa assim que eu vivo e quero viver mais, esta distribuição 
[dos caçadores nos cerrados] tem que entender, não é uma 
distribuição simples,  
Por exemplo daqui (aldeia idzou’hu) para aldeia Sangradouro,  não é 
só o caminho que anda da estrada que existe, aquilo ali não é nada, 
tem uma vida que você  esta perdendo cada vez mais(pois não se 
caminha pelos cerrados somente pelas estradas).”[ Depoimento de 
TOP TIRO , traduzido por Hiparidi,2008]  

 
Atualmente, os jovens estão caçando muito pouco, e com isto já estão perdendo 

o conhecimento sobre o comportamento dos animais e, na visão dos mais velhos, esta 

mudança complexa do mundo, está também afetando os animais, pois todos fazem parte 

de uma mesma interdependência, no caso os Xavante e o Ró. 

  

“tem que entender que hoje os jovens não caçam e portanto não 
entendem o comportamento dos animais  ...  os animais também 
estão mudando seu comportamento, isso os jovens não vão 

                                                 
208 Coletado pela pesquisadora em 2008, na T.I.Sangradouro.  
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saber porque não caçam. Assim tudo muda tudo se comporta 
mudando [....] Todos seres mudam, porque é uma coisa só que 
está acontecendo com todos os seres...”  (Depoimento de TOP 
TIRO, 2008 ) 

 
A importância dos animais de caça, assim como das caçadas estão intimamente 

ligadas à visão de mundo, especialmente a espiritualidade e a própria continuidade da 

cultura Xavante.  

 
 
4.2. Zomori – caminhada longa pelos cerrados  
 
 
 

A análise da territorialidade Xavante, leva à interpretação do termo zomori. Faz-

se aqui uma tentativa de mostrar através deste movimento o jeito de ser/viver dos 

grupos locais e suas interações com o ambiente.(Ladeira,2001; Binda, 2001)  

No mito denominado Parinai’a, que pode ser traduzido como aqueles que 

renovam, ou criadores, é contada a história da criação dos seres dos cerrados, durante a 

realização do zomori, o movimento das caçadas longas.209 Pode-se entender o zomori 

como a recriação deste mito, pois é durante a realização do zomori que os Xavante 

transmitem e renovam seus conhecimentos para as gerações mais novas. Dialeticamente 

é no movimento do zomori que os criadores formam o cerrado e o território, e é através 

desta criação que se pode praticar o zomori, que se traduz como época de caçada e 

coleta pelos cerrados e pelo território Xavante. 

Os movimentos (chamados por alguns autores de semi-nomadismo)210 pelo 

território, denominado pelo Xavante pelo termo zomori, as caçadas longas são uma  

forma de uso do espaço ou territorialidade.  

Assim entende-se que a territorialidade seria construída na própria mobilidade 

espacial, não como um movimento sem rumo, mas como “movimentos cíclicos, 

deslocamentos rítmicos”.(BraidottI,1994 apud Haesbaert,2004:242). Não se considera, 

                                                 
209 Como visto no capitulo 03 o mito de Parinai’a  é aqui também importante para compreensão do 
zomori  e da territorialidade Xavante.  
210 De acordo com Alcida Ramos “os movimentos espaciais não devem ser confundidos com a noção de 
nomadismo arraigada no imaginário branco sobre o primitivo exótico.  O conceito de nomadismo tem 
sido um dos baluartes usados para marcar a diferença entre civilizados e primitivos e reforçar  um forte 
valor ocidental que é o modo de vida sedentário.”  (Ramos 1996 :20 apud Ladeira 2001 ) 
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portanto, como desterritorialização porque ao repetir o movimento pode-se definir o 

território, pois existe conhecimento da trajetória percorrida. (Haesbaert,op.cit. :243).    

De acordo com Lopes da Silva (1981), os Xavante tinham períodos de semi-

nomadismo. Desta forma ficavam nas suas aldeias poucos meses ao ano, viviam assim, 

(como escreveu Lopes da Silva) “com a casa nas costas”, assim “percorriam o território, 

em grandes grupos nas expedições de caça e coleta”. “A própria aldeia não tinha uma 

localização definitiva uma comunidade Xavante ocupava um espaço durante alguns 

anos e depois mudava sua aldeia base para terras novas, sem detritos acumulados e mais 

descansadas para o cultivo.” (Lopes da Silva, 1981:43)  

O termo Zomori nos foi explicado por Ruriõ211 (2003) como um grande 

movimento de duração de vários meses, mas que infelizmente já não existe na 

atualidade, devido ao tamanho insuficiente das terras indígenas que não comportam sua 

territorialidade : “... esses valores não acontecem mais, esta só na memória esta só na 

boca” . Em seu depoimento esclarece que o zomori tinha um período determinado para 

acontecer, após o cultivo da roça e enquanto as plantações se desenvolvem, a 

comunidade se dividia e partia em sua longa caminhada de caça e coleta nos cerrados.  

 
“o termo zomori, quer dizer caçada longa, acontece em época certa, 
por exemplo, os homens, a comunidade que fizeram a roça. Enquanto 
a roça está parada, eles fazem já combina para fazer caçada longa 
chamada zomori, antigamente, levava dois ou três meses, assim 
mesmo embora a distancia de 100 km 150 km, eles mantinham contato 
com a aldeia, 

 Então antigamente o zomori, começava em fevereiro e 
voltava em maio quando o feijão fava  vinha amadurecer também  
quando plantavam o milho, por exemplo, novembro, para colher em 
dezembro, janeiro, então nesse intervalo, é que eles faziam, para que? 
para caçar, descansar, porque  fazer roça é desgaste muito 
grande,força de vontade ...” (Ruri’õ,2005) 
 

 Ruriõ explica que durante o zomori, era um período de aprendizagem, onde 

homens, mulheres, adolescentes e crianças participavam; assim o conhecimento 

indígena sobre o cerrado, seu repertório geobotânico e espiritualidade eram transmitidos 

de geração em geração. Portanto a  transmissão dos saberes tradicionais é/era feita 

durante o zomori. 

 
“é um critério que  foi  criado há muito tempo onde os meninos 
adolescentes, padrinhos aprendiam de tudo, era momento propício 
para se aprender tudo,  como se caça, como se cozinha uma caça 

                                                 
211 Depoimento coletado por mim, na T.I.Sangradouro.  
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grande, caçar, assar,  por exemplo, assar tatu é diferente de assar 
carne de veado, é outro jeito,  como preparar o jirau para colocar  as 
caças em cima para cozinhar, então tudo isso as crianças, 
adolescentes,  padrinhos aprendem de tudo, homens e mulheres que 
vão juntos.  nesse zomori as mulheres podem (ir) todo mundo vai 
quem quiser, tem sempre um lider que vai puxar, que  vai comandar  
essa caçada longa, e também, nesse zomori se for mais de 10 a 15 
adolescentes, tem ritual, próprio dos adolescentes, também na 
caçada, quando retorna eles que desperta a comunidade eles desperta 
a comunidade com um pedacinho de carne, amarra com  embiras, e 
vai correr para encontro do pátio da aldeia ...  para dar um pouco do 
que eles conseguiram da caça, as mulheres ficam atento, são 
comunicadas ficam na expectativa  elas já correm para tirar, tem que 
correr, e tirar de qualquer um, é só tirar e comer.Agora os demais, 
eles vem por fim porque é uma carga grande cesto grande com peso, 
carregam (...) Mas é fundamental a presença dos velhos, é eles que 
vão parando os acampamento eles que fazem orientação,  escolhem o 
local onde eles discutem ,como passou, onde passou, o que encontrou, 
se tinha pegadas de queixada, Toda noite tem reunião beira do fogo 
discute o cotidiano, chegando esses adolescentes,  vão na casa dos 
solteiros aí que fazem a dança como encerramento.” (Ruri’õ,2003) 

 
Outros depoimentos que relembram o tempo em que ainda era possível as 

andanças pelo território. 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.  Depoimento Xavante Paulo César à Iara Ferraz (1992) sobre a 

ocupação e uso dos recursos na região das matas de Marãiwatsede :  

 

“ eles penetravam ... para o lado do Xingu. Nessa floresta aí, eles 
penetravam à procura de inhame, mas como não dava para fazer 
deslocamento, fazer aldeia dentro era muito difícil , porque não tinha 
palha para fazer casa, então eles acampavam com uma planta 
chamada wesupó, igual de bananeira.  ... não dava para fazer casa 
nessa mata, então por isso que os nosso bisavós os nossos pais mesmo 
saiam para o cerrado. (na mata) só procuravam a pesca, a caça, a 
fruta que é útil na alimentação. Não ficavam. As vezes acampavam 
um ano, três anos, depois saiam ... andávamos nessa mata todinha, 
até o rio Xingu, até lá no rio Tapirapé. (...) até no Culuene. Eles 
pegavam o território inteiro, andavam tudinho. Depois saia e recolhia 
para a aldeia chamada Bo’u.” ( apud Ferraz, 1992)  

 
O depoimento feito pelo cacique Damião Paridzane212, revela que : 

 
“ ... os antigos costumavam ir de Wedeumo’re (aldeia próxima a sede 
da fazenda Suia Missu) e de outras aldeias até o Rio Xingu e 
afluentes. (...) Wedeumo’re foi construída exatamente na região onde 
terminava o cerrado e começava abruptamente a mata da serra do 
roncador. (...) os Xavante eram acostumados a percorrer trilhas de 
longa distancia , como a que ligava wedeumo’re passando em plena 

                                                 
212 Depoimento feito à  Iara Ferraz , 1992  
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mata, à atual região da cidade de Cascalheira, habitada por outros 
grupos Xavante.”  (FERRAZ,1992:46)  

 
Nos tempos que ainda tinham o domínio de seu território os Xavante tinham a 

possibilidade das longas caminhadas, que chegavam próximo ao rio Xingu, e ao 

Tapirapé. Após estas perambulações voltavam às aldeias.  

No trecho a seguir, do livro “Nossa Palavra” (1999), é enfatizado ao longo de toda a 

história a condição do zomori, do movimento pelo território, a importância  da coleta na 

alimentação diária realizada pelas mulheres e as caçadas pelos homens. Nestes 

depoimentos salienta-se toda a importância do zomori para a reprodução da cultura 

Xavante.  

“Antigamente o povo A'uwe [..] 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. [...]”  (Sereburã, 1999: 39,40,43,44)   

 

Baseado na experiência de Maybury Lewis, já que este autor é quem teve 

contato com os Xavante em uma época de pouca alteração no ritmo de vida tradicional, 

podendo, portanto,  observar a relação com o espaço sem o confinamento nas atuais 

terras indígenas, suas analises  ajudam a compreender a territorialidade a partir da noção 

de zomori :  

 
“Quatro dias depois de nossa mudança para a aldeia (no final de 

abril) a comunidade partiu em uma expedição de caça e coleta através 
da região da Serra do Roncador ... viajei com eles durante todo o mês 
de maio e de junho ... no dia sete de agosto a comunidade partiu 
novamente para uma expedição de caça e coleta ... antes que tivesse 
chegado a conhecer todos os habitantes da aldeia, a comunidade 
dividiu se em três grupos e partiu numa expedição de caça e coleta. 
Viajei com um grupo, aproximadamente cinco semanas.” (op.cit.)  

 

O autor conta então que viajou novamente em 1962 quando visita a aldeia Ötõ, 

onde seus habitantes estavam todos fora numa expedição de caça e coleta. Assim, como 

em sua visita a Areões onde constata que seus habitantes estavam fora, numa expedição. 

(Maybury Lewis op. cit.: 24-25-33). Maybury Lewis mostra o quanto as expedições de 

caça e coleta longa eram uma constante, no período de sua pesquisa nas décadas de 

1950 e 1960, de grande importância para a cultura Xavante. 
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 “Até os anos 60, os Xavante eram semi nômades, a comunidade 
estava localizada, no lugar em que grandes casas cobertas de folhas de 
palmeiras eram construídas. Todas as expedições de caça e coleta que 
caracterizavam os períodos de vida nômade tinham ali seu ponto de 
partida e de chegada mas seus habitantes passavam a maior parte do 
ano em regiões mais ou menos distantes.” (Maybury Lewis, 1984) 

 

.Nas palavras  o autor resumiu a ocupação espacial , seu território tradicional : 

“Havia pouca variação sazonal na vida dos Xavante, tanto nas águas como na seca era 

possível  caçar e coletar, só era preciso uma condição, as de estarem sempre 

andando.[...].” (op.cit.,98,99) 

Pela experiência de Maybury-Lewis apreende-se que os Xavante percorriam 

todo o extenso território ao longo de todo o rio das Mortes. Nas palavras dos Xavante 

este estendia-se desde “São Felix do Araguaia  ate Cuiabá” (Cipassé,2006), e assim 

divididos em vários grupos, os Xavante percorriam os cerrados em zomori (caçada 

longa). Nestas ocasiões coletavam além dos frutos e raízes, os recursos necessários para 

a confecção de ornamentação ritual. É claro que tinham também como objetivo a caça.  

O que importa salientar é a existência de uma cartografia de todos os recursos 

naturais, sua localização e abundância, como pode-se compreender pelas observações de 

Maybury-Lewis : 

mostra como os Xavante  de São Domingos exploravam o território a 
sua volta ,em 1958. em março e junho, a comunidade se dividiu em 
três bandos. Dois deles viajaram para o oeste e depois para noroeste, 
partindo de São Domingos; eles juntaram suas forças, novamente no 
Rio São João. Dali, voltaram a São Domingos, completando assim um 
circulo perfeito. Esses bandos saíram basicamente em busca de seda 
de buriti, a ser utilizada na confecção de ornamentos para as 
cerimônias de iniciação já programadas. Buscavam também sementes 
par ao mesmo fim e taquaras para fazer flechas. Durante a viagem, 
sobreviveram principalmente à base de raízes e frutos que coletavam, 
ainda que os homens ocasionalmente caçassem alguns caitetus. O 
outro bando que viajou na direção nordeste, ao longo da margem 
direita do rio das Mortes ,estava também coletando seda de buriti mas 
nessa região não havia nem sementes nem taquara. Por outro lado, a 
caça era mais abundante – principalmente veados- e foi isso que os 
atraiu para lá. ( Maybury-Lewis, 1984:99 ) 

 

Maybury-Lewis( op.cit., 101) também descreve os itinerários que acompanhou nestas 

excursões, e que seguem ao longo do rio das Mortes, e seus afluentes, chegando até 

trechos do Araguaia , assim como de afluentes da bacia do Xingu. Em sua descrição é 

comentada a existência de vários grupos locais (que o autor denominou de bandos) que 

se deslocam por todo seu território. Conclui-se portanto que pode-se entender como 
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parte da territorialidade Xavante o movimento zomori como sendo essencial para a 

definição de território Xavante. Neste sentido sua importância enquanto um dos 

caminhos de acesso ao conhecimento do mundo A'uwe de sua história, sua geografia 

suas relações espirituais com o cerrado, seu território.  

Mas já no ano de 1962, comenta o autor (op. cit.: 50), estas práticas estavam 

sendo abandonadas, ainda que este fato fosse negado pelos Xavante. 

Verifica-se então, a grande alteração no padrão semi nômade, logo após a 

sedentarização nas terras indígenas, o que ocasiona uma ruptura nas atividades coletivas 

como explica Lopes da Silva (1980:11,12) “diminuição da freqüência de atividades 

econômicas coletivas e traz como alternativa para a sobrevivência um aumento da 

importância da agricultura como fonte de alimentos.”  

Na atualidade, como não se tem mais a possibilidade de praticar o zomori, as 

caçadas com o fogo também  se tornaram problemas numa terra restrita :  

Os caçadores já sabem que na época da chuva tem certos animais que 
aparecem, assim na época  de seca os bichos estão na sombra nas 
mata ribeirinha, sai de noite, de dia pode ou de noite esperando 
fazendo armadilha. Na época da chuva o veado, anta,tamanduá , sai 
da mata daí descansa, anda no cerrado fora da mata por causa das 
frutas ai tem como achar eles.Por exemplo tem arvores q já esta 
quase secando em si , mesmo , quando põe fogo essa não recupera 
não brota mais.Agora quando ainda é nova , vai voltar. Só que  na 
cultura xavante não queima somente no mesmo lugar, vai mudando, 
vai mudando. E também antigamente tinha espaço enorme sem limite, 
agora não ,e a queimada está diminuindo também, assim por uma 
necessidade de caçada eles ainda fazem, né,  
As folhas que caem e o capim  que secam então isso pega fácil, isso é 
conhecimento próprio  dos velhos, que acompanham pela constelação 
...  (RURIÕ, 2006)  
 

A recuperação territorial e dos cerrados e como seria uma área interessante do 

ponto de vista da sobrevivência física e os alimentos de uma dieta tradicional:  

 ... Na verdade o índio aceita o que ele vê,  a comida, o palmito, coco 
babaçu, a palha, se tem a madeira para pode reconstruir a casa, se 
tem várzea de buriti, terra boa para poder trabalhar, será que tem 
aquela caça, ele(o Xavante) não aceita sem nada, então na minha 
opinião a área boa é Parabubure tem tudo... onde tira corda, babaçu, 
onde tem peixe... 
Parar(a terra) emendar tudo, mesmo nas áreas devastadas, assim  o 
cerrado vai voltar [...]Plantar mais  abóbora, milho, feijão, alem 
disso tem  aquele a fruta do mato, palmito, coquinho, caju, pequi, 
coco de buriti, foi deixando ...” TSERENHI’ OMO , 2008 213 
 

   

                                                 
213 Coletado pela pesquisadora em 2008, T.I. Sangradouro.  
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4.3. Marãnã bödödi – Territorialidade Xavante nos caminhos do Ró / cerrados  
 
 
 

Como visto na discussão sobre territorialidade indígena, as práticas territoriais 

indígenas não são explicadas por conceitos da ciência ecológica, e nesta perspectiva não 

podem ser entendidas como uma disputa por nichos de recursos (Gallois,2004), mas sim 

pelas relações sociais que determinam o uso/apropriação do território.   

É importante enfatizar na territorialidade Xavante as práticas sociais que 

ocorrem no espaço compreendido pelos cerrados (este compreendido como um mosaico 

de fitofisionomias entres as quais as matas de beira-rio), que são de extrema importância 

na construção do território Xavante.  

A denominação marãnã bödödi  é mais complexa do que mata ciliar ou beira-

rio, este termo que pode ser traduzido como o caminho das matas, mas tem significado 

de interligação pelos cerrados, que implica uma dimensão da cosmologia Xavante. 

Nesta concepção estão incluídas as relações entre os diversos seres da natureza e da 

sobrenatureza que habitam os cerrados Xavante.   

Assim, é no marãnã bödödi que acontecem as relações entre diferentes sujeitos, 

que podem ser confundidos, pois podem ocorrer metamorfoses (pode ser um animal ou 

vegetal, ou espírito). Relembrando as teorias do animismo e perspectivismo, na 

concepção indígena, “o modo como os seres humanos vêem os animais e outras 

subjetividades que povoam o universo- deuses, espíritos, mortos, habitantes de outros 

níveis cósmicos, plantas, fenômenos metereológicos, acidentes geográficos, objetos e 

artefatos – é profundamente diferente do modo como esses seres vêem os humanos e se 

vêem a si mesmos.” (Viveiros de Castro, 1996: 350-1)  

Desta forma tanto os animais como os espíritos se vêem enquanto humanos; e 

quando estão em suas casas e aldeias seus hábitos são aqueles da cultura.  

São nestas matas que se realiza o mais importante ritual Xavante, o Wai’a,  “ só 

é feito no local tipo desse ai, no marã´u. Porque o Wai’á , tem a sua força espiritual , 

não é qualquer ritual.”  (Hiparidi , 2006) 

 
Outra explicação sobre o termo, lembra que marãnã bödödi é um “caminho dos 

guerreiros”   
 

“Maranã Bödodi é quando você está articulado, você 
estaápraticamente preparado para você conseguir algo que é de seu 
interesse. Então os guerreiros é que usam essa trajetória maranã 
bödodi. É para não ser visto e para não ser percebido isto já se trata 
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de uma estratégia. Agora robnã bododi, caminho no cerrado todo 
mundo pode ver, agora no marã, não é tudo mundo que consegue 
andar nesta picada, é só os guerreiros ou só os teimoso. Isto é bem 
claro para os Xavante.” (RURIÕ, 2008)  

 

 
4.3.1. Espíritos, sonhos e músicas  
 

“Antigamente o Ró era assim: havia a aldeia, envolta a roça, envolta as frutas, 
envolta a caça junto com os espíritos, envolta mais caça e mais caça sempre junto 
com os espíritos...”( TOP’TIRO Xavante,2001) 
 
“a ruptura causada pela fragmentação tem conseqüências em toda a vida 
espiritual Xavante ...”( TOP’TIRO Xavante ,2007) 
 

 

A música tem sentidos distintos da concepção ocidental, pois para os Xavante as 

músicas214 são sonhadas215, por alguém que se preparou por meio de jejuns e outros 

cuidados com o corpo. Quando estiver bem preparado, os antepassados se comunicam 

através do sonho e assim transmitem as músicas que têm sempre conotações de 

mensagem ou um aviso. (Associação Xavante Warã216)  

Quando os wapté-adolescentes estão vivendo no Hö217, uma de suas atividades é o 

aprendizado dos cantos, estes em sua maioria são sonhados pelos homens adultos: 

“quando se ouve num sonho um determinado canto, é costume despertar os 

companheiros e ensinar-lhes a letra, a qual, depois de memorizada pelo grupo será 

cantada por todos, sob o comando e incentivo da pessoa que teve o sonho.” (Medeiros, 

1990:2)   

Considerando como uma relação entre Xavante e outros seres, a música traz 

comunicação de espíritos, como no caso de um pássaro, que transmitiu uma mensagem 

aos Xavante. Um velho218 líder da aldeia Idzou’hu (T.I.Sangradouro), sonhou uma 

música na qual se comunica com o espírito que aparece em forma de um pássaro 

denominado Piã (alma de gato- Piaya cayana, ver figura 65)219. Este pássaro avisa os 

Xavante de algum perigo eminente, assim no sonho o pássaro fala que precisa da ajuda 

                                                 
214 Sobre musica Xavante ver : Aytai, Desiderio,  O mundo sonoro Xavante – PUC Campinas 1976  
215. Sobre os sonhos ver :Giaccaria & Heide,1972 ; D. Maybury-Lewis 1984;  Sergio Medeiros 1990.  
216 Encarte do CD- musica tradicional Xavante – aldeia abelhinha – A’uwe  salve o cerrado  
  
217 Hö- é casa de reclusão dos adolescentes.  
218  Os Xavante iniciaram uma campanha em prol do cerrado em 2000, tendo como principio esta música, 
de Tseresu (velho de Sangradouro).  
219 Carrara, (1997)- comenta sobre este pássaro em seu trabalho :  Piã (alma de gato), avisa com seu 
canto o caçador, mas se cantar mais vezes é sinal de perigo. (já referido nas etnoclassificações) 
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dos Xavante para conter o desmatamento que esta matando a todos. Com o 

desmatamento os pássaros não têm como sobreviver e realizar seus vôos de um lugar a 

outro, pois, não têm como descansar, já que não existe mais os cerrados, apenas soja. 

Esta música fala das relações dos Xavante com a natureza, a visão explicada pelo 

animismo/perspectivismo220. Também enfatizam as relações de interdependência entre 

os seres, onde uma vida depende da vida do outro. É um pedido de socorro feito pelo 

pássaro Piã aos Xavante numa tentativa de conter os desmatamentos e a destruição dos 

cerrados.  

 
“O pássaro do sonho dele fala, nós ajudamos vocês, como? avisando 
do perigo,por exemplo se tem uma onça( o pássaro avisa), uma vez , 
na terceira vez vai muito rápido e aumenta a velocidade de música 
dele (do pássaro) só quando tem perigo... isso tem sentido outra 
coisa, quando acelera o ritmo é um perigo já, então o que acontece , 
ele fala  se você não me ajudar , eu também não vou poder mais te 
ajudar...  a sua geração quer continuar a minha geração também quer 
continuar, porque os fazendeiros estão desmatando os cerrados.(...)   
O pássaro diz:  eu tenho que voar a certa altura e voar um x 
quilômetros e descansar e continuar minha viagem, se eu vou direto 
eu não agüento eu morro e não tenho mais filhos depois , eu não vou 
mais continuar avisando do perigo, então você me ajuda eu te 
ajudo.(...)   Na música o pássaro  fala :  
 
“--  Ró ro wai ho - vocês que tem amizade com os fazendeiros, com 
aqueles minhoca que fura a terra...  
- Ró wai – ...   , é de você procurar lugar melhor para achar, esta 
dizendo no sonho, o sulista procura o lugar para poder destruir ...o 
dono desse Ró é que fica chateado , fica zangado fica mal, então o 
que fazemos? ...  destruindo a casa que vive” 
 
 A música fala isso, então eu te ajudo, você me ajuda, essa idéia. Não 
adianta só se preocupar no entorno da terra, tem que  pensar em nós, 
além desse entorno. 
 
 Ele se transforma em pássaro mas é gente. É uma forma de avisar ...  
Então o pássaro é uma forma do espírito avisar. 
Essa relação de espiritualidade de certos animais é importante, e 
também algumas árvores  é importante, utilizado para seres 
sobreviverem entendeu?”  (Tseresu tradução Hiparidi, 2006)  

 

Todo o depoimento assim como a música, e as explicações são relacionadas com 

a analise feita por Descola e por Viveiros de Castro.  
                                                 
220 Como já comentado na discussão sobre o conceito de natureza, o animismo e o perspectivismo 
complementam-se , resultando no entendimento de “um modo de pensar que alia a visão do meio como 
contexto(s) de relações sociais (animismo), ao entendimento de que o meio que esses sujeitos vêem não é 
o mesmo (perspectivismo).”  (Viveiros de Castro 1996:127 apud Nadja Bindá 2001:84)   
 
 


