
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

ROSEMARY NEGREIROS DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS TERRITÓRIOS, OS MODOS DE VIDA E AS COSMOLOGIAS DOS INDÍGENAS 

AKWẼ-XERENTE, E OS IMPACTOS DA UHE DE LAJEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016 

 



 

 

ROSEMARY NEGREIROS DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS TERRITÓRIOS, OS MODOS DE VIDA E AS COSMOLOGIAS DOS INDÍGENAS 

AKWẼ-XERENTE, E OS IMPACTOS DA UHE DE LAJEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Geografia, do Centro de 

Ciências, da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Doutora em Geografia. Área de 

concentração: Geografia Agrária. 

 

Orientador: Prof. Dr. José Levi Furtado 

Sampaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ROSEMARY NEGREIROS DE ARAÚJO 

 

 

 

 

OS TERRITÓRIOS, OS MODOS DE VIDA E AS COSMOLOGIAS DOS INDÍGENAS 

AKWẼ-XERENTE, E OS IMPACTOS DA UHE DE LAJEADO 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Geografia, do Centro de 

Ciências, da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Doutora em Geografia. Área de 

concentração: Geografia Agrária. 

 

 

 

 

Aprovada em: ___/___/_____. 

 
 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. José Levi Furtado Sampaio (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Amaro Gomes Alencar  

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

____________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Adinari Moreira de Sousa 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

____________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Lucia Conde de Oliveira 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

____________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Anna Erika Ferreira Lima  

Instituto Federal do Ceará (IFCE) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico ao Povo Akwẽ-Xerente. 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Waptokwa Zawre (Deus) a quem sempre recorro. 

Para a realização desta Tese, contei com importantes apoios e incentivos, sem os 

quais, isso não teria se tornado realidade. Agradeço ao meu orientador, Prof Dr José Levi 

Furtado Sampaio, pela atenção dispensada, dedicação, envolvimento com a pesquisa e 

profissionalismo. Foi um privilégio tê-lo como interlocutor. Foi muita generosidade sua, 

acompanhar-me na escolha que fiz para dar conta de meu tema.  

Agradeço aos componentes de minha banca: Profª Drª Adinari Moreira de Sousa, 

Prof.ª Dr.ª Lúcia Conde de Oliveira, Prof.ª Dr.ª Anna Erika Ferreira Lima, pelas contribuições 

importantes, e ainda, às professoras: Lea Rodrigues e Reijane Pinheiro da Silva pela 

participação valiosa durante a qualificação, pelas leituras cuidadosas e contribuições. Meu 

agradecimento especial ao Prof. Dr. Francisco Amaro Gomes Alencar pelos valiosos 

comentários e contribuições desde o momento de minha qualificação.   

 Agradeço a este Programa de Doutorado, através de seus professores, pela 

formação acadêmica recebida e oportunidade que tive de conviver, em especial com 

professores e colegas, e com grupos de estudo e pesquisa, lembro aqui as experiências junto 

ao LEAT, GEPE e LABOCART.  

Meu agradecimento especial às colegas Danielle Rodrigues e Juliana Farias. À 

minha amiga e colega, Sheila Nogueira, e seu companheiro Jefferson. Minha gratidão pela 

amizade-parceria, que trouxe muitas flores e frutos e proporcionou as possibilidades para 

muitas reflexões e inspirações durante a pesquisa e escrita desta Tese.     

Um agradecimento muito especial vai para os Akwẽ, especificamente das aldeias 

Porteira e Funil, por abrirem as portas de suas aldeias, de suas casas, de seus corações e de 

suas vidas para que eu pudesse compreender sobre seus modos de vida e cosmologia e ainda a 

importância que tem a ―linguagem‖ Akwẽ (Xerente), enquanto uma resistência, diante do que 

representou/representa  frente ao território indígena. Por isso meus agradecimentos vão 

especialmente para os anciões Sõware, Sõzê, Kânõse, Dakburõkwa, Sirnãwê e as anciãs 

Sdupudi, Wakrtidi, Wakedi, Pizadi, e aos caciques: Milton e Krãrãte (Elcio); e ainda para 

demais caciques das aldeias à margem do Tocantins: Srêkbupre (Heloi), Mmĩrkopte (Miró), 

Sõiti (Valdemar), Dbazanõ (Basílio), Wareti (Hortência), Srêkrurmẽ (Carlito), Vai ainda para 

os universitários e egressos: Kmõmse (Vilmar), Samuru, Chapazanne, Wahene, Wairurã, 

Saparzuze, Predi, Brupahi, Moacir e ainda: Sibakadi, Wakedi (Marinete), Moacir, Sirrnawê, 



 

 

Kêti e Deusiano, Divanir, Edvaldo Xerente, Ssumekwa, Ribamar, Sâmri. Meu muito obrigada 

pela possibilidade de interlocução.       

Não poderia esquecer a disponibilidade da equipe que me abriu as portas para a 

pesquisa junto ao Cimi em Palmas (Lau, Eliane e Sara), na FUNAI e no Pólo de Saúde 

Indígena em Tocantínia e no Arquivo Histórico de Goiás em Goiânia. Meu muito obrigada.   

E às amigas e amigos que me socorreram na hora de tirar dúvidas, de fazer as 

leituras em minha Tese, de apresentar sugestões, transcrever entrevistas, fazer revisões, e 

ainda fazer uma tradução para o Inglês. Quem tem um círculo de amizade como o meu, é 

assim mesmo, não é? Marcos Vinicius e Polyana, Mariano, Rodrigo Mamédio, Mara Rejane, 

Silvana, Linda Tullo, Aragoneide, Ailca, Tassyara e Mateus, que na hora da luta ―arregaçaram 

as mangas‖ e vieram participar. E no meu trabalho, colegas que contribuíram sugerindo um 

texto ou mesmo de outra forma, não poderia esquecer, Dorisvan, Neilson, Josenice, Layanna, 

Maria José, Micheli, Sabará, Valdiêr e Viviane.  

E meu grande agradecimento à minha família, meus pais (in memoriam), irmãs e 

irmãos, sobrinhas e sobrinhos, primas e primos. Uma lembrança a uma pessoa especial, nesse 

momento de conclusão de minha Tese, minha irmã Raquel (in memoriam), que sentia 

admiração pelo que eu relatava sobre os Xerente.       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta tese trata dos efeitos da implantação da Usina Hidrelétrica (UHE) de Lajeado, 

Luís Eduardo Magalhães, mais conhecida como Usina de Lajeado, sobre os modos de vida, 

organização social e cosmologia Akwẽ-Xerente, considerando como base a relação desse 

povo com a territorialidade. O estudo teve como objetivo compreender a relação dos povos 

indígenas Akwẽ-Xerente com a sua cosmologia no contexto das transformações 

socioterritoriais impulsionadas por setores econômicos e pelo Estado. Este povo indígena é 

classificado como Jê Central e forma, com os Xavante e Xacriabá, o povo Akwẽ. Em 2001, o 

povo Xerente foi diretamente afetado pela construção da Usina Hidrelétrica Luis Eduardo 

Magalhães (UHE), mais conhecida como Lajeado. Além das perdas materiais, dentre elas as 

roças de vazantes, a construção da usina gerou o desaparecimento das áreas de plantio nas 

margens do rio, a diminuição de peixes; e uma grande fragmentação em novas pequenas 

aldeias. Antes de Lajeado, existiam 34 aldeias; após quinze anos da implantação da barragem, 

esse número duplicou, e a cada dia são criadas pequenas aldeias por todo o território. Ao todo 

são 81 aldeias, sendo dezesseis situadas na margem direita do Kâmrã (rio Tocantins); as 

demais se localizam nas proximidades do rio Sono e em outras áreas do território. A 

população que habita as proximidades do Kâmrã se autodenomina kunimantekwa (povo de 

baixo); os demais indígenas se consideram o wainetrekwa (povo de cima). Nesse contexto, os 

índios foram indenizados através do Programa de Compensação Ambiental Xerente 

(PROCAMBIX), que propunha a realização de quatorze projetos. No entanto, boa parte destes 

projetos não dialogava com a lógica de vida e a cosmologia indígena. Isso fez com que os 

Xerente rejeitassem algumas propostas e/ou não permitissem que algumas ações dos projetos 

desenvolvidos fossem incorporadas ao seu modo de vida. Metodologicamente, utilizamos a 

pesquisa qualitativa. Na pesquisa de campo, a realização de uma etnografia foi muito 

significativa para a compreensão da cosmologia e dos modos de vida do povo Xerente. As 

narrativas dos indígenas revelaram que a vida social deste povo caminha num ritmo muito 

intenso de mudanças, no entanto, ao se reconfigurar, ela não tem deixado enfraquecer sua 

cultura e cosmologia. Mesmo na conjuntura atual, em que ocorre um acelerado processo de 

aproximação com a sociedade nacional, a língua nativa possui um caráter político de 

fortalecimento da cultura e de identidades, sendo a manutenção do idioma um dos fatores 

responsáveis por dar o contorno ao território indígena. 

 

Palavras-chave: Território indígena. Cosmologia e modos de vida. Hidrelétrica de Lajeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AHÂMRE-HÃ ROMKMÃDKÂ WASKUZE 

 

Tâkãhãhêsukanãhãromkmãdkâwasfuze,toaimõnhanẽakwẽnimromkmãdâdatsamãr

waihkupsêpibumã. Nhanẽ, aimõakwẽnorῖkrsire, nmrõ-mnõ, simmromkmãdicâ-wa, kAto dure 

ktâwankonim, romkmãdkâ-hawi. Estado na aimõtkrêwamtrê-mno. Akwẽnõrimnãtahâmre-

hawisimãtsῖpok, aimõktâwankõnõrim jê nãtkrêwasku, mnõ, simmhêsukakuikre-mba, totanorῖ, 

to xavante, xakriaba Kato, xerente. 

Tâkã-dure nãsi 2010 nã Nat kbãktâwanko-nõrim Usina Hidrelétrica Luis Eduardo 

Magalhães (UHE) nãtkrêwamtrẽ-mnõ, Nat kbâsãrwawẽ, ktâwankõzakru, cidade do Lajeado 

wa, Kato tâkãhãkâwawẽ, Rio Tocantins wanãtkibâsãrwawẽ, Usina Hidrelétrica Di.  

Tahã Usina Hidrelétrica Kâwawẽwatêsãrzemhawi, mato akwẽnõraiwikahâsnã, 

romkmãdâtwitsikwakru, kAzdawa-mbahãbru-mnõkãtôtbê, mato twisikutõr, sipre-mnõsnã. 

Tanésiwakbâsireadu 34 nãakwẽnimnardê, akwẽnoraimãfkadatkatarzem-waTocantínia – wa. 

Tâkâinῖtokto mato 81 aldeia thêmba. Takanẽaimõ 81, aldeia hẽmba, to usina hidrelétrica 

ktawankõ-norim te sãrzem, hawi. Ahâmretoponkwanẽtkuairê, dazakrukrhemba-

kamrãitdekwai, norῖ, Kato, waῖkrêtdkwainorῖ.  

Kamrãi-tdêkwainorim, ToKâwawẽKtaKdanmrõmnõ. Are waikrê – Tdêkwainorim, 

Tôktẽkakâtdêkwainorim. Ahâmre, aimõ Usina Hidrelétrica te sãrsiwa, mãtdure, 

PROCAMBIX krẽwatobr, tahá PROCAMBIX to, akwẽnorai-mãktâprezudattmãkapkosnã Nat 

aimõ, tanẽsnãkmãtsimãzuskw, ktâwankõnorim. Are tahãktâprezu, PROCAMBIX – 

mãdattmãkapko, kbureakwenorimtêkmãdka-prêkõdi, tonmãnoraiwtrusῖ Kate 

tahãktaprezukmãdkâpẽs, akwẽKãtô, ktawanõ, danõwanhãsipitkrêkmãkwamãr – mnõ mato 

kmãssaprim. Tanẽzem-hawitakâiniakwẽnorim projeto tmãwẽare-mnokodi. Takanẽ-

hãromwaskuhawi, mato aimo, takãiniakwẽnorim projeto tmãwẽare-mnõkodi.  

Takanẽ-hãromwaskuhawi, matôaimo, tâkainiakwẽ-norῖmaimowisnãsimazus, 

isimromkmãdkã-mnõ, tettwisisturês. Tôwasimrmẽzem-seadu, psê-snã, kãtôkuitabsnãkrhẽmba. 

Kanẽmno, zembatộwasimrmẽ-zetadmaimõtkrê, wakupar.
1
 

 

Palavras chave: Wanimtka, Território indígena, Xerente. Cosmologia: 

Nhanẽaimõakwẽnurimktâwankõnorai, simnromkmãdâ, trê-kmãdkâ-mno. Hidrelétrica 

Lajeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
   Tradução realizada por Moacir da Mata de Brito – Povo Xerente, estudante da Universidade Federal do 

Tocantins, Miracema do Tocantins 07 de novembro de 2016. A tradução da palavra chave cosmologia, de acordo 

com Moacir, foi feita de forma que os Xerente fiquem a par daquilo que vem do ―branco‖, das políticas e dos 

impactos que vem a partir do Estado. Ele diz que a cosmologia baseada nos mitos e nos rituais, eles já a 

conhecem e vivem. De agora em diante deve-se conhecer o que os espera. Neste sentido,considera aspectos que 

devem ser ou já vêm sendo incorporados à cosmologia. 



 

 

RESUMEN 

 

Este estudio tuvo como objetivo comprender la relación de los pueblos indígenas 

Akwẽ-Xerente con su cosmología en el contexto de los cambios socio territoriales hechos por 

los sectores económicos y el Estado. Este pueblo indígena se clasifica como Jê Central y 

forma, con los Xavante y Xacriabá, el pueblo Akwẽ. En 2001, el pueblo Xerente se vio 

afectado directamente por la construcción de la Central Hidroeléctrica Luis Eduardo 

Magalhães (UHE), más conocida como Lajeado. Además de las pérdidas materiales, entre 

ellos los campos de aguas bajas, la construcción de la planta genera la desaparición de las 

áreas de plantación en las riberas de los ríos; la disminución de los peces; y una 

fragmentación en nuevas pequeñas aldeas. Antes de Lajeado, había 34 aldeas; después de 

quince años de implantación de la presa, este número se duplicó, y cada día se crean pequeñas 

aldeas en todo el territorio. En total, hay 81 aldeas, siendo dieciséis ubicadas en la orilla 

derecha del Kâmrã (río Tocantins); las otras se encuentran cerca del río Sono y otras zonas del 

territorio. La población que vive en las cercanías del Kâmrã se autodenomina ―pueblo de 

abajo‖; los otros indígenas se consideran el "pueblo de arriba". En este contexto, los indios 

fueron indemnizados a través del Programa de Compensación Ambiental Xerente 

(PROCAMBIX), que propuso la celebración de catorce proyectos. Sin embargo, muchos de 

estos proyectos no dialogaran con la lógica de la vida y la cosmovisión indígena. Como 

resultado, los Xerente rechazaron algunas propuestas y/o no permitieron que algunas acciones 

de los proyectos desarrollados se incorporaran en su forma de vida. Metodológicamente, 

utilizamos la investigación cualitativa. En la investigación de campo, la realización de una 

etnografía fue muy significativa para la comprensión de la cosmología y estilos de vida del 

pueblo Xerente. Los relatos de los indígenas revelaron que la vida social de este pueblo 

camina en un intenso ritmo de cambio; sin embargo, al volver, ella no ha dejado menoscabar 

su cultura y cosmología. Incluso en la situación actual, donde hay un acelerado proceso de 

acercamiento con la sociedad nacional, el idioma nativo tiene un carácter político de 

fortalecimiento de la cultura y la identidad. El mantenimiento de la lengua es uno de los 

factores responsables de establecer los límites del territorio indígena. 

Palabras clave: Territorio indígena. Cosmología y formas de vida. Central 

hidroeléctrica Lajeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

  This study aimed to understand the relationship of indigenous people  Akwe-

Xerente with their cosmology in the context of socio-territorial transformations stimulated by 

economic sectors and the state. This indigenous people is classified as Jê Central and form, 

with the Xavante and Xacriabá, the Akwe people. In 2001, the Xerente people were directly 

affected by the construction of hydroelectric power station Luis Eduardo Magalhaes (HPP), 

better known as Lajeado. In addition to material losses, among them the fields of low waters, 

the construction of the plant generated the disappearance of planting areas along the rivers; 

the decrease of fishes; and a great fragmentation in new small villages. Before Lajeado, there 

were 34 villages; after fifteen years of the dam's implementation, this number doubled, and 

every day are created small village s throughout the country. Altogether there are 81 villages, 

being sixteen located on the right bank of the Kamra (Tocantins river); the others are located 

near the Sono river and other areas of the territory. The population living in the vicinity of the 

Kamra calls itself "low people"; the other indigenous consider themselves "top people." In 

this context, the Indians were indemnified through Xerente Environmental Compensation 

Program (PROCAMBIX), which proposed the execution of fourteen projects. However, most 

of these projects do not dialogued with the indigenous logic of life and cosmology. That made 

the Xerente reject some proposals and / or not allow that some actions of developed projects 

were incorporated into their way of life. Methodologically, we used qualitative research. In 

field research, conducting an ethnography was very significant for the understanding of 

cosmology and lifestyles of Xerente people. The narratives of indigenous revealed th at the 

social life of these people goes in a very intense pace of change, however while taking new 

forms, it has not left weakening its culture and cosmology. Even in the current situation, 

where there is an accelerated process of approchement with the national society, the native 

language has a political character of strengthening of the culture and the identities, and the 

language maintenance is one of the factors responsible for giving the edge to the Indian 

territory. 

  

Keywords: Indigenous territory. Cosmology and lifestyles. Lajeado Hydroelectric. 
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1INTRODUÇÃO 

 

 Esta tese tem como questão-problema os efeitos da implantação da Usina 

Hidrelétrica (UHE) de Lajeado, Luís Eduardo Magalhães, mais conhecida como Usina de 

Lajeado, sobre os modos de vida, organização social e cosmologia Akwẽ-Xerente
2
, 

considerando como base a relação desse povo com a territorialidade. 

O objetivo deste estudo é compreender a relação do povo indígena Akwẽ-Xerente 

com a sua cosmologia no contexto das transformações socioterritoriais impulsionadas por 

setores econômicos e pelo Estado.  

Quando ocorre a construção de uma UHE, o recomendável é que as populações 

atingidas sejam avisadas sobre o que realmente ocorrerá a elas, o que enfrentarão dali por 

diante; mas o que na verdade ocorre é uma grande quantidade de propagandas sobre 

benefícios que serão gerados para as populações. Com isso, os contextos particulares de cada 

povo ou comunidade não são colocados em evidência. 

Durante a construção da UHE de Lajeado, foi solicitada uma indenização por 

parte dos Akwẽ-Xerente, FUNAI e Ministério Público. A fim de dar andamento ao processo, 

era necessário um diagnóstico sobre a situação ambiental, social e cultural desse povo 

indígena. Na oportunidade, foi o próprio consórcio INVESTCO, responsável pela construção 

da hidrelétrica, que contatou o povo indígena e realizou o referido diagnóstico. 

 A escolha desta problemática de estudo tem a ver com minha experiência 

docente, bem como com minha relação pessoal com o tema. Em 2006, quando ingressei como 

professora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), conheci alunos do povo Xerente 

através de meu envolvimento com as questões indígenas na universidade, em programas de 

ensino, pesquisa e extensão. Dessa experiência, nasceria a primeira aproximação com o tema 

em questão.  

Em um artigo de 2012
3
, destaquei algumas informações coletadas em sala de aula, 

com os alunos indígenas, sobre o povo Xerente. Na ocasião, percebi que estas informações e 

comentários dos discentes retratavam uma realidade ―esquecida‖, quando se tratava de 

                                                 
2
Neste relatório de tese, utilizaremos os termos Akwẽ-Xerente, Akwẽ e Xerente, sempre nos referindo ao mesmo 

povo. A denominação Akwẽ é mais aceita por eles, que assim se autodenominam, mas como há outros povos que 

também são Akwẽ (Xavante e Xacriabá), preferi utilizá-lo acompanhado do termo Xerente. Akwẽ pra eles 

significa gente, gente importante (na visão dos anciões). O termo Xerente foi criado pela sociedade nacional 

(Estado) é o termo que a sociedade envolvente utiliza para denominar este povo indígena, não havendo tradução. 

Finalmente, Akwẽ-Xerente é o termo mais utilizado pelos estudiosos. 
3
Outras informações podem ser encontradas em ARAÚJO, Rosemary Negreiros de. Prática Docente na Educação 

Superior Indígena: Relato de uma Experiência com Estudantes Xerente. In: Francisco Edviges Albuquerque, 

Severina Alves de Almeida (Sissi). (Org.). Educação Escolar Indígena e Diversidade Cultural. E24ed. Goiânia: 

PUC de Goiás, 2012, v. , p. 1-369.  
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averiguar aspectos da história deste povo. Percebi exemplos curiosos em relação à questão 

dos territórios indígenas e, em pelo menos três ocasiões, ouvi fatos ―marcantes‖, que relato a 

seguir. No primeiro, o aluno não indígena, residente em Miracema, informou que, quando era 

criança, olhava para o outro lado do rio Tocantins e lá avistava ―várias casinhas‖ do povo 

Xerente. O segundo fato foi comentado pelos estudantes Xerente
4
 sobre suas terras. Eles 

diziam que as terras Xerente se estendiam até as proximidades do Morro Perdido, situado 

próximo à rodovia Belém-Brasília, no sentido Miracema-Araguaína (TO). Em outra 

oportunidade, afirmaram ainda que o clã denominado Kritó, da metade Doí
5
, ao qual pertencia 

um dos colegas Xerente, habitava próximo ao rio Providência, que hoje é o município de 

Miranorte, até a barra do mesmo rio, no município de Miracema do Tocantins (TO).Esses 

lugares hoje são propriedades privadas.É possível ver que, próximo ao rio Providência, há 

diversas chácaras e fazendas de gado. 

A partir daí, achei necessário tecer comentários sobre esses três exemplos a fim de 

melhor situá-los no tempo e espaço. Em relação ao primeiro caso, importa ressaltar que o 

município era Tocantínia, onde estão situadas as duas terras indígenas (TIs) da reserva 

indígena Xerente – no passado, eram terras indígenas. Destacamos, ainda, que esta cidade 

surgiu em torno de um aldeamento. Como apresenta Ribeiro (1996) ao citar Gallais (1942), ao 

referir-se à história da ocupação dos territórios dos povos indígenas do Brasil Central, no 

século XIX: 

 

Os Akwẽ, que voltaram a se fixar no seu antigo território, à margem direita do 

Tocantins, passaram a ser conhecidos como Xerente. Estes grupos revelaram maior 

disposição para conviver com os civilizados. Por volta de 1870 foram procurados 

em suas aldeias por um capuchinho, frei Antônio de Ganges, com o propósito de 

catequizá-los. Aos poucos, foi-se concentrando em torno da igreja e da casa do 

missionário uma população sertaneja que invadia, lentamente, com seus rebanhos, 

os campos de caça dos índios, formando-se um arraial chamado Tereza Cristina, hoje 

Piabanhas. Quando os índios se deram conta do logro e procuraram expulsar os 

invasores, já lhes restava muito pouco e isto mesmo vieram perdendo desde então. 

(GALLAIS, 1942, p.129 apud RIBEIRO, 1996, p. 81-82).  

 

 

                                                 
4
Quando escrevi este artigo, em 2012, os estudantes Xerente ASXERENTE, ASXERENTE, PXERENTE, 

LSXERENTE e VMBXERENTE contribuíram com algumas informações. O último membro deste grupo de 

estudantes foi escolhido pelos demais para a realização de uma leitura criteriosa do texto, avaliando o 

teor das informações sobre os Xerente. Tal prática de revisão por um membro do grupo foi também utilizada 

como estratégia de autorização e consentimento para a pesquisadora fazer uso do material em textos e 

publicações diversas.  
5
Os Xerente estão divididos em seis clãs: Na metade Wahire são ĩsake, wahireekrẽprehi emetade Doí são eles 

kuzâ, krito, e kbazi. Com relação aos filhos, a tradição Xerente é patrilinear, isto é, os filhos(as) pertencem ao clã 

do pai desde a gestação da mãe. A criança automaticamente já pertence aos familiares do pai, cabendo a esses 

familiares a sua educação. Portanto, a passagem dos conhecimentos tradicionais está sob a responsabilidade, 

mais especificamente, da família do pai. 
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Averiguei algumas informações com não indígenas e descobri que até os anos de 

1980 ainda residiam algumas famílias indígenas naquela localidade. Resolvi fazer o mesmo 

exercício realizado pelo estudante que informou. Posicionada no local chamado Ponto de 

Apoio, em Miracema
6
, dirigi meu olhar várias vezes para o outro lado do rio, onde fica a 

cidade de Tocantínia. No lugar em que estavam as casinhas de palha dos Xerente, o que se vê 

são grandes construções, como o Ponto da Balsa (que faz a travessia de carros, motos, pessoas 

e mercadorias). Avistei, também, a subida que dá acesso à cidade. Mais abaixo, vejo o 

Colégio Frei Antônio, o Ponto de Apoio daquela cidade (Tocantínia) e propriedades 

particulares com residências aparentemente bem construídas.  

Essa primeira referência feita aos Xerente pode ser vista a partir de olhares 

diferentes. Até o Século XX, antes das demarcações das duas TI, ainda havia, por parte deles, 

o sentimento de pertencimento ao território na beira do rio, área já considerada urbana da 

cidade de Tocantínia. Seriam então as demarcações estratégias fundamentais para que fossem 

forçados a se deslocar território adentro? Com as demarcações das terras indígenas, 

fazendeiros e pequenos produtores que estavam nelas instalados, foram obrigados a desocupar 

esta parte do território indígena. Os Xerente, desprovidos de suas terras, viviam uma situação 

de plena invisibilidade social e cultural.  

Quando ocorreu a demarcação da primeira TI, nos anos de 1970, foram realizadas 

diversas matérias em âmbito nacional envolvendo essa questão do conflito de terras. Em 

Tocantins, o jornal Cinco de Março (1971) veiculou uma nota de um parlamentar da Aliança 

Renovadora Nacional (Arena), o então deputado Siqueira Campos, com seus ânimos 

inflamados, mencionava as disputas de terras entre ―civilizados e índios Xerente, do 

município de Tocantínia‖ veiculadas em jornais brasileiros. Ele atribuía isto à FUNAI e 

cobrava a responsabilidade desta instituição. Dirigiu-se aos indígenas com desconhecimento 

da situação social em que viviam e afirmou que ―os índios não desejam nada mais do que isto 

porquanto sabem que a miserável vida em que levam, em imundas choças de palha e barro, 

carregando verminoses implacáveis, subnutridos e ignorantes, só podem conduzi-los à própria 

extinção da raça‖ (JORNAL 05 de MARÇO, 13/09/1971). 

O parlamentar limitou-se a falar sobre a realidade imediata na qual estavam 

inseridos os indígenas, esquecendo que tudo aquilo resultava de um longo processo que se 

                                                 
6
 Ponto de Apoio é o nome dado ao local em que, no passado, atracavam as embarcações que transportavam 

pessoas e mercadorias. Hoje, há pouco movimento nesse sentido; apenas pequenas embarcações com motores, 

chamadas de voadeiras, fazem a travessia de pessoas para o outro lado do rio, na cidade de Tocantínia. O local 

funciona mais como ponto de lazer, onde muita gente desce para o banho de rio, levando bebidas, comidas, e 

alguns, até churrasqueira. Há também dois pontos de bares situados na beira do rio, além de vários 

estabelecimentos comerciais no decorrer da avenida que dá acesso ao centro, juntamente com moradias.  
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arrasta desde o Brasil Colonial. Cabe mencionar que o citado deputado foi um grande 

defensor da criação do estado do Tocantins, em 1988, quando ocorreu a instalação da capital, 

instalada a cerca de 70 km da área indígena, a contragosto dos Xerente. 

 Percebemos que sua fala está inserida na mesma lógica dos agentes do Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), utilizada no início do século XX. Enquanto o Marechal Cândido da 

Silva Rondon, primeiro diretor do órgão, proclamava que iria ―[...] redimir os índios do 

abandono e integrá-los na posse de seus direitos, respeitando sua organização social fetíchica 

[...] e aguardando sua evolução‖, Rodolfo Miranda mencionava uma ―[...] catequese indígena 

com feição republicana‖ (CUNHA, 2009, p. 256). Assim, é notório que nesse período o 

objetivo era integrá-los à sociedade não indígena.  

Infere-se do discurso de Siqueira Campos que a solução para a questão das terras 

indígenas dos Xerente, que, naquele momento, estavam invadidas por fazendeiros e pequenos 

produtores, era que se criasse uma espécie de ―agrupamento‖, que na visão deste por se tratar 

de um grupo reduzido de índios, não se deveria fazer um esforço maior do que o de agrupá-

los e, ainda de acordo com o parlamentar, os índios buscavam apenas a oportunidade de se 

integrarem à sociedade, para isso deveriam contar com os amplos recursos de que dispunha a 

FUNAI, afirmou. Em síntese, em sua proposta, os indígenas deveriam ser retirados de seu 

território e serem encaminhados para o que denominou como um ―agrupamento de 

silvícolas‖, a fim de permiti-los ―grau de evolução condizente com a sua condição humana e 

ao estágio de progresso em que vivemos‖ (JORNAL 05 de MARÇO, 13/09/1971)‖. 

Em outro fragmento do discurso do parlamentar, percebe-se a perspectiva 

evolucionista como referência fundamental do olhar sobre os povos indígenas da região:―[...] 

os que alegam a necessidade da manutenção da ‗cultura indígena‘ são, no geral, desalmados 

indivíduos que se mantêm em função dessa imagem injustificável de legítimos brasileiros 

aparecerem desnudos cheios de penas e tatuagens‖ (JORNAL 05 de MARÇO, 13/09/1971). 

Dessa maneira, pode-se dizer que o discurso do parlamentar na Tribuna, em Goiânia, foi 

importante para se entender o desconhecimento acerca da cosmologia indígena Xerente, assim 

como o desrespeito nos meios políticos.  

Dessa forma, os Xerente não habitaram somente a área que hoje compreende a 

reserva indígena; habitaram outrora próximo ao Aptomhu (Morro Perdido). Acerca dessa 

mudança, dessa apropriação de nomes para a língua portuguesa, deve-se observar que, nas 

colônias (PACHECO DE OLIVEIRA, 2013), os mapas foram utilizados como instrumentos 

para despossuir indígenas e comunidades negras rurais de suas terras. O Estado colonial 

entrava nos lugares e rebatizava rios e montes, demonstrando não se importar com os saberes 
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locais. 

Posteriormente, com Rondon, símbolo da pacificação indígena, ocuparam-se 

várias áreas para o Estado, rebatizando cursos d‘água com nomes de militares e de fatos 

históricos. A partir daí, criavam-se outros territórios, os da colonização. Rebatizar os 

territórios indígenas significava, de certa maneira, colonizar a cosmologia, uma vez que a 

relação dos Akwẽ-Xerente com o mundo que os cerca está permeada pela visão holista, que 

relaciona os dois mundos, o material e o espiritual. 

Essas mudanças de nomes e de apropriação de territórios entre os Akwẽ-Xerente 

ocorreram com frequência. A título de comprovação, cito nomes de antigas aldeias que se 

transformaram em municípios com nomes na língua portuguesa: Ddarã Zawre (São José do 

Duro – Dianópolis); Krirã (Porto Nacional); Ponĩshuhu (Palmas, capital); Zukâ (Lajeado); W 

dêttekâ (Miranorte); Kẽkrsu (Rio dos Bois); Aptomhu (Morro Perdido); Arbo Nĩkpohu 

(Tabocão); NrõzawreKâ (Espaneira); Pakre (Santa Cruz); Kâwakmõzdwa (Tabuada) 

(MÃRAWẼ, 2012).  

Ao apropriar-se dos territórios, o Estado consequentemente realizava a mudança 

de nomes, simbolizando o domínio político. Ao mesmo tempo, ocorria uma agressão à esses 

indígenas, na medida em que havia imposição pela troca de seus nomes, de algo rico em 

simbologias para este povo. Além disso, a língua materna é um dos aspectos mais importantes 

de sustentação da cosmologia indígena Akwẽ.  

Sob o ponto de vista da substituição do Aptomhu, que passou a ser denominado de 

Morro Perdido, o ancião Severo Sowarẽ diz ser daquela localidade, mas, há muitos anos, 

reside na aldeia Porteira-Nrozawi. Segundo o que este ancião narra, nas imediações daquele 

morro, em tempos passados, havia várias aldeias de diferentes nações indígenas. Dentre 

elas,citou os Xerente, Krahô e Karajá. Mais tarde, foi construída a rodovia Belém-Brasília. 

Hoje é possível avistar, nas margens dessa rodovia, o referido morro, quando se faz o trajeto 

entre as cidades de Miracema a Araguaína, cidade que fica na região norte de Tocantins.    

Algumas questões que constarão nesta Tese foram pensadas a partir da sala de 

aula, desde que cheguei ao Campus de Miracema, em 2006. Anteriormente já possuía algumas 

experiências de estudos sobre a questão indígena trazidas na bagagem quando lecionei, por 

dez anos, no curso de História de Araguaína. Acompanhei alunos em visitas de estudo junto 

ao povo Apinajé e participei de uma exposição fotográfica sobre o povo Krahô realizada por 

meus alunos. Em Miracema, os Akwẽ-Xerente estão presentes pela cidade e, apesar de sua 

invisibilidade social, começam a frequentar os vários espaços sociais – inclusive o da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), como estudantes.  
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Também na cidade de Tocantínia, onde está localizada a reserva indígena dos 

Xerente, há uma média de 400 indígenas na zona urbana; nas aldeias, são mais de três mil 

indígenas. Apesar de ser este número de habitantes significativo, ainda se percebe certo mal-

estar na relação entre o indígena e o não indígena, em cidades próximas à reserva Xerente. 

Um dos pontos nevrálgicos para tal relação é, principalmente, a questão territorial. Isso pode 

ser verificado a partir de exemplos de contendas envolvendo questões de terras entre 

fazendeiros e indígenas, narradas em textos. 

Minha participação em um programa de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), denominado Grupo de Trabalho Indígena (GTI), 

como coordenadora do grupo no campus de Miracema, de 2008 a 2012, foi valiosa para esta 

pesquisa. Na oportunidade, observei que as opiniões entre os anciões e os mais jovens do 

povo Xerente, quanto à questão do seu território, diferem muito. Isto não significa que os 

mais jovens abram mão do território indígena e que prefiram as coisas do ―branco‖, mas, 

certamente, por terem outras ―oportunidades‖ e outros ―valores‖, como as noções de educação 

e da importância do ensino superior na vida dos indígenas, as quais começam a ser 

experimentadas, posicionam-se diferentemente dos mais velhos. 

Quando os estudantes Xerente da UFT fazem menção à vida no território indígena 

no passado ainda remoto, vale ressaltar que este povo, a partir das narrativas dos mais velhos, 

verificadas em fontes documentais, já ocupou terras nas duas margens do Tocantins; agora, 

porém, somente a margem direita possui aldeias. Naqueles tempos, a vida em um território 

mais extenso permitia a prática de costumes e rituais que necessitavam dos subsídios da caça 

e pesca para a alimentação de grande número de pessoas por muitos dias, além da abundância 

de frutos, sementes e fibras para a prática do extrativismo. 

Em um momento posterior, os Xerente foram levados para as organizações dos 

aldeamentos missionários, passando pelo processo de sedentarização e catequização. Desses 

assentamentos no século XIX, surgiria, em terras indígenas, no entorno do aldeamento Tereza 

Cristina, o povoado de Piabanha, que hoje é a cidade de Tocantínia.     

Assim, após tantas falas ouvidas, percebi o quanto a prática em sala de aula, assim 

como a vivência em programas e grupos destinados aos estudantes indígenas, enriquece a 

prática docente com a riqueza de detalhes sobre a história de um povo, trazendo subsídios 

para as observações que passei a fazer desde as primeiras visitas às aldeias Xerente, em 2007.  

Ingressei no doutorado em Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC)em 

2012, com a motivação de estudar o território indígena Xerente. A partir das disciplinas, 

comecei a desenhar meu objeto de estudo, inicialmente a partir de discussões na disciplina 
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―Espaço agrário e relações de poder‖, a partir de meu interesse pelas questões agrárias e 

aspectos socioterritoriais, com destaque para as questões indígenas. Assim, fui montando 

minha problemática e aprofundei discussões sobre território, espaço e lugar. Quanto à 

metodologia, recorri às discussões em disciplina junto ao Departamento de Sociologia 

(UFC)
7
, que foi muito significativa para os rumos metodológicos desta pesquisa e 

proporcionou a compreensão sobre a importância que os caminhos etnográficos 

desempenham para o entendimento da questão indígena. 

A pesquisa qualitativa aos poucos foi sendo pensada a partir de meu ingresso no 

programa de doutorado, pois tive acesso às disciplinas que me fizeram pensar sobre a 

territorialidade a partir de suas relações com os modos de vida, organização social,  

territorialidade e cosmologia. Percebi ainda que esta é ressignificada no contexto das 

transformações do território e que esta ressignificação tem sido acentuado a partir da 

instalação da UHE de Lajeado, no rio Tocantins, o qual banha parte das duas TIs (Xerente e 

Funil).  

É bastante oportuno utilizar minha experiência de vida no trabalho intelectual. 

Isso faz com que se deva examiná-la e interpretá-la continuamente, sendo esta a melhor 

maneira para a organização de um arquivo, ou seja, combinando experiência de vida e 

trabalho intelectual. Pode-se, dessa forma, relacionar esses dois aspectos. Nesse sentido, 

fragmentos de conversas entreouvidas na rua, por exemplo, podem levar a pensamentos mais 

sistemáticos (MILLS, 2009, p. 22). 

Nessa perspectiva, minha opção e inserção em grupos que apóiam os produtores 

da agricultura baseada na agroecologia foi crucial para que eu pudesse conhecer aspectos 

fundamentais desse tipo de agricultura utilizada no passado pelos indígenas. A relação com 

estas experiências propiciou minha inserção no grupo que discute as populações indígenas e 

tradicionais, o Grupo de Estudos e Pesquisas Étnicas (GEPE), vinculado ao Curso de 

Sociologia da UFC. Entre suas atividades, estão as discussões de obras que contemplam as 

temáticas das pesquisas dos alunos envolvidos.  

Foram fundamentais para a definição da Tese as atividades do Laboratório de 

Estudos Agrários e Territoriais (LEAT)através de seminários, exposições e leituras de filmes. 

No entanto, foram principalmente relevantes as discussões direcionadas para leitura e debate 

de obras relacionadas aos temas dos projetos de pesquisas de alunos da pós-graduação e da 

graduação. Complementei essa formação com a participação em um curso de Cartografia 

                                                 
7
Disciplina de ―Tópicos Especiais em Metodologia‖. 
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Social junto ao Laboratório de Cartografia Digital (LABOCART), que me fez perceber que os 

mapas só possuem sentido quando refletem a concepção do povo daquele território.  

Este percurso descrito acima foi fundamental na delimitação espacial e temporal 

de meu objeto de tese, que fora marcado, no primeiro momento, pela aproximação com as 

questões indígenas na UFT. Este foi o momento do despertar para o tema de estudo, 

aprofundado por meio da realização de visitas técnicas e de participações em festas nas 

aldeias (Dasĩpê) – momentos onde se realizam rituais, como o de nomeação, ou ocorrem 

feiras, como a Feira da Semente. Estes eventos foram realizados durante três anos 

consecutivos (2007, 2008 e 2009) pelos indígenas através do convênio com o Programa de 

Compensação Ambiental Xerente (PROCAMBIX). 

Meu envolvimento com o tema de estudo se deu mais precisamente com os 

chamados povos de baixo (kunimantekwa), como eles denominam os que moram na beira do 

Tocantins – os das outras regiões do território são chamados de os de cima (wainetrekwa). 

Essa aproximação foi importante para a entrada em campo propriamente dita, para a 

observação, as anotações no diário de campo e, mais adiante, para a gravação de entrevistas 

aprofundadas. 

Em minha jornada constatei que não há uma espécie de guia para se partir para o 

campo de pesquisa. A pesquisa se aprende fazendo e nessa etapa ela é sinuosa e caótica. O 

pesquisador experimenta diferentes caminhos que, por vezes, se revelaram como impasses ou 

atalhos. Após longos desvios, tomei pé de novo, por isso um curso ou um guia não podem 

substituir a pesquisa em sua prática, nem mesmo as tentativas e os erros pessoais, o encontro 

direto com as dificuldades, a dúvida e a experiência da solidão em campo (BEAUD; WEBER, 

2014, p.12). 

Não quero dizer com isso que os conselhos práticos e teóricos não tenham tido 

validade e não tenham sido ouvidos ou pesquisados. O fato de a etnografia não se contentar 

com categorias generalistas e recortes preestabelecidos do mundo social não quer dizer que o 

pesquisador não deva se esforçar em relação ao respeito pelas normas de cientificidade 

(BEAUD; WEBER, 2014, p.11). 

Além da pesquisa de campo, outra pesquisa incluída foi uma visita ao Arquivo 

Histórico de Goiás
8
, em Goiânia. Por meio de pesquisas em jornais e documentos sobre este 

povo indígena, investiguei nas fontes, caminhos para entender um pouco a vida dos Xerente 

durante a política dos aldeamentos. Isso me permitiu compreender a invisibilidade social que 

                                                 
8
 Realizei a pesquisa no Arquivo Histórico de Goiás, em Goiânia, no mês de maio de 2014, durante cinco dias.  
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esse povo sofre ao longo de sua história.  

Complementei a pesquisa com dados colhidos em órgãos que tratam das questões 

indígenas – Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Conselho Indigenista Missionário (CIMI - 

Regional de Tocantins), Secretaria de Saúde Indígena (Polo-Base de Tocantínia) e Arquivo 

Histórico Estadual de Goiás — e em pesquisas em bibliotecas e em sites informativos sobre o 

tema: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Biblioteca Digital Curt 

Nimuendajú e Instituto Socioambiental (ISA). Produzi registros fotográficos, pesquisei em 

órgãos públicos e arquivos particulares e ainda consegui com indígenas desenhos feitos à 

mão. 

Não poderia deixar de mencionar algumas de minhas impressões. Uma delas 

ocorreu durante a vigência do PROCAMBIX, no período anterior a seu término (2009), entre 

os estudantes da UFT que tinham parentes prestando serviços junto ao programa, ou entre 

estes próprios parentes. Durante os anos em que vigorou o convênio, foram realizadas muitas 

ações dos diversos projetos, gerando certa euforia nas aldeias, uma vez que todas elas foram 

contempladas pela indenização. 

Já em seu final ocorreu uma insegurança muito grande nas aldeias, e os Xerente 

recorreram à justiça. Sentindo-se logrados, buscaram retomar a indenização, mas não 

obtiveram êxito. Simbolicamente, a palavra ―projeto‖, depois do PROCAMBIX, tornou-se 

sinônimo de dinheiro, representação também reforçada pelas práticas mais recentes da 

FUNAI, com tentativas de fomentar atividades sustentáveis e de gestão do território. Como 

exemplo, podemos citar o Programa Nacional de Gestão Territorial e Ambiental (PNGATI), 

desenvolvido recentemente. 

 No ano de 2008, comecei a perceber, em algumas falas de estudantes indígenas 

Xerente, uma grande preocupação com a finalização dos projetos do PROCAMBIX. Eles 

avaliavam que muitos indígenas ficariam desempregados. Eu estava ciente de que o programa 

havia se transformado numa das principais fontes de renda daquele povo, havendo ainda as 

aposentadorias dos mais velhos e a venda de artesanatos em buriti e capim dourado, 

produzidos principalmente pelas mulheres. A sobrevivência era complementada por alguns 

produtos das roças de toco, de terreiro e de vazantes, mas essas últimas, de acordo com as 

palavras dos próprios indígenas, vinham sendo destruídas após a construção da barragem.  

Através do montante recebido como indenização pela construção de Lajeado no 

rio Tocantins, foram implantados alguns projetos. Menciono aqui o da roça mecanizada. Este 

projeto trouxe nova técnica para o seio desse povo, a qual já havia sido experimentada 

algumas poucas vezes no passado. Essa técnica foi implementada somente durante a execução 
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do projeto, deixando uma espécie de vazio na agricultura, pois se tratava de um procedimento 

caro, que requer investimento; ao contrário das técnicas tradicionais, como a roça de toco, de 

vazante e de terreiro, feitas no entorno das casas.   

Quando estive na aldeia Salto, em 2011, vi, logo na entrada, na parte central da 

aldeia, um trator velho estacionado, sinalizando que aquela peça não mais era utilizada. 

Conversando com os moradores, entendi que as tradicionais roças de toco, são bem aceitas 

entre eles; enquanto a mecanizada, embora tenha sido difundida pela FUNAI e depois pelo 

PROCAMBIX, tornou-se algo a ser questionado. Afirmam que introduzir outra lógica seria, 

para eles, entrar em choque com a forma como pensam o mundo e como vivem.  

Nesse sentido, penso ser importante refletir sobre questões como estas: o que os 

Xerente pensam sobre sua cosmologia e a relação desta com os grandes projetos de 

desenvolvimento que operam sob a lógica mercadológica da cultura e da natureza, concebidas 

como dimensões desarticuladas? Que sentidos atribuem aos impactos potenciais desses 

empreendimentos sobre seus territórios e modos de vida? A perda, ou mesmo a alteração dos 

referenciais com os quais demarcam o território, matéria com que se tece a vida e a memória, 

certamente ocasionam desenraizamentos (PEREIRA; PENIDO, 2010) ou desterritorializações 

(HAESBAERT, 2005, 2006) 

No primeiro recorte que dei para a pesquisa, seriam estudadas 12 aldeias. Minhas 

dificuldades para ter acesso a essas aldeias eram enormes, tive que recorrer a um aluno 

indígena, do curso de Serviço Social, residente na cidade. Ele era um grande conhecedor do 

território, além de ter tido experiência como técnico em assuntos indígenas junto à Diretoria 

Regional de Ensino de Miracema (DRE), onde eram rotineiras as visitas às escolas das 

aldeias. De forma bem didática, esse aluno, com papel e caneta nas mãos, começou a 

descrever, de maneira detalhada, o percurso que eu deveria fazer para chegar até as aldeias 

Xerente, onde eu pretendia realizar a pesquisa. 

Chamou bastante minha atenção que ele iniciasse a representação a partir do rio 

Tocantins, na posição horizontal (ao contrário dos mapas oficiais). Explicou ser aquela a 

melhor forma de eu compreender o percurso, saindo de onde estávamos, na cidade de 

Miracema, desenhada logo em seguida. Depois, vieram os detalhes, começando pela aldeia 

Porteira e as outras aldeias da área Xerente (Salto Kripé, Recanto Krité e outras mais). 

Explicou que essa área era conhecida como Área Grande. Em seguida, desenhou a aldeia 

Funil, na área de mesmo nome, e as aldeias próximas (São Bento, Cachoeira e Aparecida). Por 

último, situou Lajeado (o lago) e o Centro de Ensino Médio Xerente (CEMIX) Warã.     

Fez ainda o traçado dos dois maiores rios: Tocantins e Sono. Mesmo afirmando 
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não haver espaço para maiores detalhes, explicou outros dados importantes, como outros 

corpos d‘água além dos rios e informações sobre as serras. Sobre o traçado das estradas, 

explicou de onde saíam e aonde iam chegar. Quando iniciou o desenho das aldeias, começou 

situando-as pelas mais velhas e mais populosas; acrescentou ainda um pouco da história de 

cada uma. Por último, falou do entorno das TIs, destacando que existem os assentamentos e 

que estes possuem uma lógica bem diferente da lógica utilizada pelo indígena. 

Segundo o autor do desenho, a visão indígena estaria baseada no que ele 

considerou como ―realidade Akwẽ‖, que inclui as festas na tradição, rituais, e ainda a comida 

típica‖; os não indígenas dos assentamentos, por sua vez, estariam mais preocupados com a 

visão deles de crescimento em negócios ou financiamento, daí os Akwẽ não terem quaisquer 

relação com os habitantes dos assentamentos.    

Esta representação foi muito útil não apenas para a pesquisa de campo, mas 

também para outras atividades de pesquisa, considerando que, nos mapas a que tive acesso, 

não fiz essa leitura com riqueza de detalhes sobre o território Xerente. Era, ainda, de fácil 

compreensão a localização de Lajeado, do CEMIX, de estradas que cortam o território para 

darem acesso às cidades de Rio Sono, Aparecida do Rio Negro e, ainda, aos assentamentos 

Água Fria I, II, III, IV e V, todos no entorno das terras indígenas. 
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Figura 1- Desenho com a localização das aldeias Xerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenho feito por Vilmar da Mata de Brito Xerente, 2013. 
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Essa representação feita por este Xerente simboliza como estes indígenas veem o 

território. O rio Tocantins é visto como o começo de tudo. As cidades são pontos de 

referências, na medida em que são sempre mencionadas durante a explicação, além de 

aparecerem no desenho. Enfatizado pelo autor do mesmo, o Centro de Ensino Médio (CEMIX 

–Warã) aparece em destaque, em outra cor, bem como os poços artesianos, que são 

construções recentes. 

Em outros momentos, durante a pesquisa, pude verificar que os indígenas, quando 

iam me orientar sobre algum assunto a partir de algum mapa do território indígena, invertiam 

sempre a posição deste, afim de que o rio Tocantins ficasse em sentido horizontal. Percebi, 

nessa forma diferente de dialogar com o mapa, outro saber que não se enquadra no 

conhecimento científico. É muito interessante como uma grande parte dos indígenas conhece 

o território a partir desses elementos possuidores de sentido.  

Em um mapa que elaborei para esta pesquisa, dá para verificar as duas terras 

indígenas com parte das aldeias banhadas pelo Tocantins disposto no mapa em sentido 

vertical. Ao oeste do município da cidade de Tocantínia, fica a reserva indígena do povo 

Xerente, e do outro lado do rio, está a cidade de Miracema. Ao norte da reserva fica a cidade 

de Pedro Afonso, ao sul Aparecida do Rio Negro e Lajeado e ao leste a cidade de Rio Sono. O 

referido mapa, encontra-se no apêndice A.  

A prática da representação através da cartografia com elementos diversos do 

território pode ser observada em outros povos indígenas, como foi proposto em estudo sobre o 

povo Krikati, no Maranhão. Dentre os mapas produzidos por eles, estão presentes 

representações naturais, como os rios e outros cursos d‘água: 

 
Dois cursos d‘água de importância significativa para os Krikati aparecem destacados 

no mapa, apesar de na realidade estarem degradados em decorrência da ocupação 

não índigena anterior à demarcação. Os rios Arraias e Pindaré são locais de pesca 

tradicional para os Krikati, atividade realizada anualmente por esse povo no período 

da seca (de maio a setembro). A posição dos Krikati em destacar seus cursos d‘água 

mostra sua preocupação com esse recurso, que se encontra escasso na terra indígena. 

(BAVARESCO, 2009, p.83). 

 

 

 Entre os Xerente, também se vivencia um grande problema com a água. Isso 

ocorre nas várias aldeias. Durante as oficinas de um projeto sobre o uso da imagem por esses 

dois povos indígenas, estes questionaram e alertaram para o fato de haver apropriação de 

imagens por entidades e instituições, ou mesmo pessoas comuns, que as utilizam de uma 

forma que não interessa aos indígenas, motivo pelo qual os próprios indígenas não fazem uso 

de suas próprias imagens.  
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Tal ideia que foi ao encontro do objetivo do projeto
9
, que visou ―resgatar‖ a 

memória e a história dos Xerente através de captação de imagens e produção de vídeo, tendo 

como atores principais o povo e os acadêmicos Xerente, bem como professores da UFT. A 

proposta apresentou-se diferenciada em termos metodológicos, considerando-se que o ponto 

de partida foi a concepção do próprio indígena, respeitando basicamente a lógica temporal, 

em conformidade com a narrativa dos anciões daquele grupo. 

Durante as discussões, com a participação de dois convidados Kuikuro vinculados 

ao Coletivo de Cinema Kuikuro, as quais ocorreram no momento de uma oficina, fomos 

surpreendidos por uma equipe que fotografava nossas atividades. Estes foram imediatamente 

alertados pelos Xerente para que apagassem os registros fotográficos que haviam feito. Mais 

tarde fomos informados de que se tratava de uma equipe responsável pela prestação de contas 

do ICMS Ecológico, imposto ambiental existente pelo fato de ali ser uma reserva indígena. A 

Prefeitura de Tocantínia recebe uma verba anual e, ao final do ano, deve prestar contas, mas 

os Xerente dessa aldeia não se sentiram contemplados em termos de tomadas de decisões, 

tampouco receberam algum benefício.  

Nesta minha estada na Porteira, em dezembro de 2013, a aldeia ficou sem energia 

durante dois dias
10

. Fui informada de que, em épocas de inverno, esta é uma ocorrência 

comum. Por causa da falta de energia, a aldeia também ficou sem água, pois não havia como 

ligar a bomba para puxá-la para a caixa. A mesma situação ocorreu em aldeias situadas no 

entorno da aldeia Porteira. Aldeia Salto, Aldeia Nova e Aldeinha também ficaram sem energia 

e água, já que estas dependem do mesmo sistema de abastecimento do córrego Piabanha; no 

entanto, nelas há córregos próximos, ao contrário da aldeia Porteira.   

Com isso, a população de Porteira recorria ao rio Tocantins para alguns afazeres 

domésticos. Buscando uma água mais limpa para cozinhar, ela recorria a um poço localizado 

na residência de um pastor da Igreja Batista, mas devido à grande retirada de água, esta 

passou a ficar turva e imprópria para o consumo. O rio foi muito procurado para o banho, até 

                                                 
9
 O projeto em questão nasceu a partir da sugestão dos estudantes Xerente, que falaram sobre a urgência de se 

obter um registro imagético e escrito da sua cultura, como uma forma desta cultura não se ―perder‖ ao longo dos 

anos, no convívio cada vez mais estreito com os ―brancos‖. Alegavam que, com o processo de aculturamento 

(relação cada vez mais próxima com o não indígena), a tradição da memória e da oralidade vinha deixando de 

ser repassada fidedignamente pelos mais velhos aos mais jovens. Sendo a sua cultura transmitida pelos anciões, a 

perda de um deles representava a perda de uma ―biblioteca viva‖. Portanto, o registro das imagens, sons e textos 

contribuía para a continuidade da transmissão de sua cultura. 
10

Nas avaliações realizadas sobre a execução do projeto, o Sr. João Sözê, vice-cacique e conselheiro da aldeia 

Porteira, falou que a energia não é proveniente de Lajeado e que ela vai para a cidade de Miracema, onde não 

costuma faltar energia. A corrente elétrica seria originária, assim, de outra fonte energética. Explicou ainda que 

Lajeado está bem próxima dos Xerente, trazendo impactos negativos. Ele afirmou, por fim, que a energia de 

Lajeado vai para o município de Miracema e não beneficia os Xerente. 
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ao anoitecer. As pessoas se dirigiam em grupos e tomavam banho em locais diferentes, 

ficando os homens na parte mais acima e as mulheres logo abaixo. Ouvi deles que tal 

separação era uma tradição, devido às impurezas do corpo da mulher. Entretanto, quando os 

grupos eram compostos por estudantes da UFT, não acontecia a separação de turmas.   

Nessa ocasião, estávamos desenvolvendo ações do projeto de extensão acima 

mencionado. Durante uma ação de troca de experiências com dois convidados do povo 

Kuikuro, do Xingu, vinculados ao Coletivo de Cinema Kuikuro, os dois indígenas (Marraury 

Kuikuro e Munai Kuikuro) realizaram oficinas durante uma semana sobre a experiência que 

possuíam a respeito de cinema, vídeos, imagens fotográficas e em movimento, dentre outros 

assuntos. A experiência foi bastante positiva para os Xerente envolvidos, mas eles tiveram 

algumas dificuldades para nos acomodar nos dois últimos dias, devido à falta de energia e de 

água encanada, considerando que as oficinas dependiam da utilização de energia para carregar 

os equipamentos. 

A coleta do lixo na aldeia, por exemplo, não era realizada satisfatoriamente. Como 

não haviam usufruído daquela verba, não consideravam que era obrigação prestar contas ao 

Estado. Mais tarde, a equipe responsável pela prestação de contas do ICMS Ecológico reuniu-

se com alguns deles, mas, mesmo assim, não conseguiram as fotos daquela aldeia. Ressalto 

que o lixo se apresenta agora como um elemento relativamente novo dentro das duas TIs, 

associado às mudanças nos hábitos alimentares e aos programas de complementação de renda, 

como o Programa Bolsa Família
11

, além das cestas básicas fornecidas por algumas 

instituições, como a FUNAI e a SESAI. A introdução de alimentos e demais produtos 

industrializados intensificou-se depois da construção da UHE, devido aos impactos nas 

formas tradicionais de produzir alimentos, tema também discutido neste trabalho. 

As aldeias Xerente enfrentam sérios problemas com o lixo que se acumula, uma 

vez que não há frequência na coleta. Em algumas aldeias menores e menos populosas, vi que 

acomodavam o lixo num buraco e ali mesmo o queimavam e/ou o aterravam. Devanir 

Xerente, morador da Porteira que iniciou o curso de Engenharia Ambiental, comentou o 

assunto com grande preocupação. Segundo ele, os Xerente levam material orgânico para as 

cidades, vendem e compram material plástico e vidro, trazem para as aldeias um material que 

                                                 
11

De acordo com a definição da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, podemos entender o Bolsa Família como 

―um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema 

pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza‖. Disponível em 

<http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx>  Acessado em 16/12/2016. 
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demora anos e até séculos para ser decomposto
12

. 

Hoje o território indígena Xerente é composto por 81 aldeias, como pode ser visto 

nos mapas a seguir. Destas aldeias, 12 estão em processo de criação e possuem uma família 

ou mais de uma, que estão se ―acomodando‖ neste local, sem qualquer estrutura proveniente 

da vida moderna, como água encanada, luz e escolas. Quanto às aldeias estruturadas e àquelas 

em fase de estruturação, há uma diversidade no tocante às origens de seus nomes.    

Os nomes das aldeias geralmente são indicados nas duas línguas, a nativa 

(materna) e a portuguesa, embora haja exceções, como o caso das aldeias Brupré, Karêhu, 

Kâzase e Ktepo, somente designadas em Akwẽ Xerente, ou ainda a aldeia Mata do Coco, 

apenas denominada em português. O nome em português se deve ao fato de ser originário de 

antigos lugares povoados por não indígenas. Estes lugares foram reincorporados, devolvidos 

aos Xerente durante o processo de demarcação das duas TIs nos anos de 1970 e 1980. 

Observei que, mesmo nos anos 1930, os nomes das aldeias já eram influenciados pela língua 

portuguesa. Como exemplo, cito as aldeias Providência e Gorgulho, mencionadas por 

Nimuendajú (1942).  

Muitas aldeias criadas nos últimos dez anos estão recebendo nomes bíblicos, 

provavelmente pela influência das igrejas evangélicas entre os Xerente, como a Nova 

Jerusalém, a Nova Aliança, Canaã, por exemplo. Anteriormente receberam influências do 

catolicismo, com nomes de santos, como São José, São Bento e Santo Antônio.  

Entre as aldeias que elenquei, chamou-me a atenção o nome da aldeia Caboclinho. 

Verifiquei que alguns não indígenas vizinhos aos Xerente se referiam a esses índios como 

caboclos, em clara postura de desdém em relação à história de vida desse povo indígena. 

Devemos observar com cuidado a história dos indígenas de outrora para nos desviarmos dos 

estereótipos construídos. Estes, hoje, estão perpetuados nos discursos daqueles que afirmam 

que os índios deixaram de existir, que são um bando de ―caboclos‖ preguiçosos que não têm 

                                                 
12

 Além da inclusão de produtos industrializados que geram lixo, a população Xerente cresceu 

significativamente, pois já esteve quase à beira da extinção, restando poucos sobreviventes, conforme 

Nimuendajú (1942). Esta mesma situação foi lembrada por Maybury-Lewis (1990), que atestou que os Xerente 

viviam na penúria e sem assistência, que sua população estava sendo reduzida com o passar do tempo, que suas 

terras estavam cercadas em virtude de conflitos com criadores de gado. Ainda segundo essa autora, a situação 

dos Xerente passou a melhorar com a instalação de dois postos indígenas em 1940 e com a chegada do Serviço 

de Proteção aos Índios (SPI), um na aldeia Rio do Sono e outra na aldeia Porteira. Posteriormente, Agenor Farias 

(1990) não encontrou mais essa situação, assim como Ivo Schroeder (2006), cujo estudo foi realizado durante a 

construção da UHE de Lajeado. Este último estudioso chegou a afirmar que encontrou o povo Xerente longe da 

possibilidade de ser extinto. In: Rodrigues, Kárita Segato. Saúde Reprodutiva das mulheres Akwe-Xerente: uma 

perspectiva intercultural. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Ciências 

Sociais, 2014. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/3965/2/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-

%20K%C3%A1rita%20Segato%20Rodrigues%20-%202014.pdf. Acesso em: 14 de setembro de 2015.  
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nada a fazer e por isso vivem demandando terras. Essa concepção não nasceu no tempo 

presente; ela é fruto de um discurso secular, debatido por estudiosos que veem nessa forma de 

pensamento verdadeiras armadilhas. Para eles, devemos ―[...] desconstruir as imagens e os 

pressupostos que se tornaram lugar comum nas representações do passado brasileiro‖ 

(MONTEIRO, 1999, p. 239 apud XAVIER, 2012, p. 23). Aqui, Caboclinho se refere ao nome 

de uma aldeia, mas ouvi esse termo uma vez, na feira de Miracema, numa clara referência aos 

Xerente.    

Essa grande dispersão em várias aldeias dos Xerente, difere do passado quando 

viviam em poucas aldeias. Nimuendaju (1942) localizou cerca de sete a nove aldeias, situadas 

nas duas margens do rio Tocantins. Aos poucos, porém, foram modificando essa forma de se 

organizar.  

Em 2014, ouvi informações sobre a aldeia Barreiro e mais outras três aldeias que 

estavam começando nas imediações da Porteira. Até então, aparentemente, não havia 

reconhecimento por parte do povo Xerente. Em 2016 a realidade parece ser outra, estes 

pequenos núcleos de aldeias proliferaram ainda mais. Em dados apurados junto ao DSEI 

(Tocantínia), constatei a existência de 12 novas aldeias.  

Esta grande dispersão dos Xerente pelo território é motivada por alguns fatores 

históricos que contribuem para o aumento da criação de pequenas aldeias (MATTOS, 2005, p. 

15). De certa forma, esse processo contribui para o modo de vida e suas práticas culturais, 

uma vez que, anteriormente, cada aldeia estava organizada com pessoas das duas metades 

(Doí e Wahirê), sendo que cada uma das metades possuía três clãs.  

Com a criação das pequenas aldeias, algumas delas passaram a possuir apenas 

dois clãs, um de cada metade, o que dificulta a prática de rituais como o dasipê, principal 

festa deste povo. Apontados por estudiosos, outros fatores motivam a criação de novas 

aldeias, a saber: após a demarcação e desocupação parcial da aérea Xerente, em 1971, 

fazendas e sítios foram abandonados com pastagens, restos de roças, cercas de arame, 

fruteiras, etc., tornando-se uma atração para mudanças. No final dos anos de 1970 e início dos 

anos 1980, ao ficar patente que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) não indenizaria posseiros e fazendeiros remanescentes, iniciou-se uma resistência 

ao abandono de suas propriedades.  

Com isso, os Xerente passaram a ocupar a área toda, a fim de protegê-la, vigiá-la 

e promover a retirada dos fazendeiros e posseiros. Até então os índios estavam aglomerados 

nas aldeias tradicionais PI Xerente (hoje Porteira, Funil, Serrinha, Baixa Funda e Rio do 

Sono) (MATTOS, 2005, p. 15). 
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Antes da escolha das aldeias Porteira (Nrozawi) e Funil (Sakrêpra) para este 

estudo, percorri um longo caminho. Foram idas e vindas. No entanto, como a pesquisa possui 

fases em que o pesquisador não está sozinho e conta com a participação de outros 

pesquisadores, como a qualificação, afirmo que entrei com uma proposta de estudar uma 

média de doze aldeias,das quatorze que na época existiam, à margem do Tocantins. Saí da 

qualificação com a proposta de estudar as duas citadas, recortadas da amostragem 

considerando alguns aspectos que descreverei ao final desta introdução. 

No desenvolver da pesquisa, em julho de 2014, com a participação de meu 

orientador, fiz uma viagem para a realização de pesquisa de campo na área indígena Xerente. 

O planejamento incluiu uma visita que começaria pela UHE (Lajeado) e continuaria na área 

indígena. Saímos de Fortaleza com a intenção de delimitar melhor a área de estudo e coletar 

informações. De antemão tinha algo em mente: com a construção da barragem, os Xerente 

mais afetados foram os da margem do Tocantins. 

Após a descida em Palmas, em direção à cidade de Miracema
13

, avistamos, logo 

na saída, um lago imponente e belo, inclusive, se não atentarmos para muitos efeitos 

negativos que esta obra de grande porte do setor privado causou, dentre eles, os 

deslocamentos de populações, o desaparecimento de extensas áreas de terras, o 

desaparecimento de áreas florestais e a mudança de dinâmica do rio, ficaríamos 

impressionados com a beleza e o tamanho desse lago que transformou a paisagem local. O 

lago foi feito em decorrência da construção da usina de Lajeado e possui um total de 172 km, 

compreendendo uma área de 630 km²; só na capital são 54 km de comprimento. 

 Segui com meu orientador em direção à cidade de Lajeado, situada na estrada 

para Miracema. Nas proximidades da hidrelétrica, conseguimos observá-la de longe e fazer 

fotos, antes de darmos a volta pela cidade, buscando um local de acesso a ela. Eu,tentando 

contato via e-mail com o responsável pela usina, sabia que não era dia de visitação, mesmo 

assim fomos procurar o local de acesso, a fim de conhecermos a hidrelétrica. Percorremos 

algumas ruas, e somente após informações recebidas de moradores, enxergamos a entrada. Na 

guarita, com guardas fardados, tentamos uma negociação, mas o que conseguimos foram 

folhetos informativos, confirmando que aquele empreendimento controla e privatiza a água e 

o rio através dos serviços que prestam à comunidade, ou seja, a geração de energia. 

Depois da tentativa, seguimos conversando sobre o que fazer durante o campo na 

reserva indígena. Chegando a Miracema, no fim da tarde, sentamos após o jantar para receber 
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 A cidade de Miracema fica na margem esquerda do Tocantins, separada de Tocantínia, que fica na margem 

direita do rio.   
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mais orientações para essa entrada em campo. Analisamos os mapas que levei, objetivando 

entender o território a partir da disposição das aldeias, dos corpos d‘água e de outros 

elementos físicos que o compõem. A título de informação, os referidos mapas foram 

construídos prevendo a construção de outra barragem nas proximidades da área indígena — 

essa agora nos rios Sono e Perdida, a UHE Perdida II.  

Situadas à margem direita do rio Tocantins, estão as aldeias, locus selecionado 

anteriormente para iniciar a visita de campo e realizar meu estudo, entendendo que as 

populações daquelas aldeias foram as mais diretamente afetadas pelas interferências 

produzidas pela construção da UHE de Lajeado. Na ocasião,visitei com meu orientador as 

seguintes aldeias na TI Funil:Aparecida, Funil, São Bento e Cachoeira
14

; na TI Xerente, as 

aldeias Salto, Angelim, Porteira, Varjão, Bela Vista e Recanto Krité.  

Atravessamos o rio Tocantins na balsa em direção a Tocantínia. Lá nos dirigimos 

à antiga sede do extinto Programa de Compensação Indígena Xerente (PROCAMBIX), que 

hoje é a sede da FUNAI e do Departamento de Cultura. Estavam fechados. Foi então que 

levamos conosco um morador da aldeia Porteira, que esperava transporte, assim chegamos ao 

indígena que iria percorrer conosco, o caminho das aldeias localizadas na margem do rio. 

Durante o percurso até a aldeia Porteira Nrõzawi, já conhecido por mim, comecei 

a observar alguns detalhes com maior atenção, iniciando pelas placas que fazem a sinalização 

das duas terras indígenas. Percebi que todas já estão muito desgastadas e enferrujadas, 

tornando difícil a leitura do texto que alertava que ali era uma Terra Indígena, lugar restrito 

aos indígenas. Mais tarde o informante, no percurso que fizemos em visita às aldeias, 

comentou sobre a criação de uma equipe destinada a realizar a guarda e a proteção do 

território, denominada ―Brigada contra Incêndios‖, cuja atribuição é vigiar o território atual, 

principalmente, em casos de incêndios.  

No caso dessa equipe contra incêndios, entretanto, o contingente de pessoal e os 

equipamentos não são satisfatórios. Verifiquei, durante o percurso, quando, algumas vezes, 

olhei para o céu, lugares com bastante fumaça, sinalizando que ali alguém havia colocado 

fogo dolosa ou acidentalmente. Vimos indícios de queimadas, que são comuns em tempos 

mais secos nas regiões de cerrado e acontecem de forma acidental. O indígena me lembrou 

que, em alguns lugares, estas poderiam ser resultado de práticas de caçadores, a fim de 

localizarem pequenas caças, até mesmo veados. 

 A pesquisa de campo nos proporciona momentos de reflexões. Ao entrar 
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 Há também, na TI Funil, a aldeia Caboclinho.  
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naquela aldeia (Porteira), reportei-me às leituras sobre os Xerente, umas delas do etnólogo 

Kurt Nimuendajú, o primeiro a estar entre os Xerente com a atribuição de conhecê-los, coletar 

objetos da cultura material e ainda escrever sobre eles. A primeira visita do estudioso se deu 

em 1930. Na oportunidade ouviu dos índios mais velhos como era o antigo formato das 

aldeias, ainda nos primeiros anos do século XX. Minha imaginação foi longe, e cheguei a 

pensar que, se estivéssemos nos primeiros anos do século XX, com certeza aquela aldeia, 

assim como as demais, possuiria o formato tradicional das aldeias dos povos Jê, ou seja, 

arredondado, em forma de ferradura, e que possuiriam, ainda, as duas metades com seus 

quatro clãs cada uma delas; cada metade posicionada de um lado da aldeia, conforme 

mencionou Nimuendajú (1942). Também pensei que, caso estivéssemos naquela época, 

seriam poucas aldeias, em torno de sete, e os Xerente habitariam as duas margens do rio, mas 

viveriam sobressaltados com os invasores não indígenas que haviam se apropriado de suas 

terras.   

 Antes de iniciarmos o percurso pelas aldeias da margem do Tocantins, guia e 

informante Xerente, ainda em sua casa, na aldeia Porteira, tinha em mãos os mapas
15

 que eu 

havia levado. Foi olhando um a um, verificando e explicando alguns detalhes, tirando nossas 

dúvidas. Fez uma breve abordagem sobre o entorno do território indígena. Mencionou que 

sofreram os impactos do desenvolvimento do Estado devido à criação da capital próxima aos 

Xerente e à pressão muito violenta dos vários projetos que vieram após sua instalação, como 

Lajeado, Prodecer III
16

, Bungio
17

, cinco assentamentos no sul das terras e empresas, algumas 

dinamarquesas, afetando todas as relações.  

Além disso, há a ferrovia Norte-Sul e a Hidrovia Araguaia-Tocantins, enfatizou. 

Diante das explicações, percebi que o guia se referia aos Xerente utilizando sempre o termo 

―eles‖, dando a ideia de estar ali enquanto técnico da FUNAI, mesmo ele sendo um Xerente.  

Por último enfatizou que a cidade de Tocantínia estaria se tornando em área indígena. Quis 

dizer com isso que a população Xerente da cidade havia crescido em relação aos não 

indígenas. 
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 Os mapas aqui mencionados foram produzidos pela Ecology Brasil, são eles: MAPA DE LOCALIZAÇÃO; 

MAPA DE ALDEIAS E ACESSOS; MAPA DE PONTOS DA VISTORIA; MAPA DE ESTAÇÃO DE 

QUALIDADE DE ÁGUA E ALDEIAS; MAPA DE EMPREENDIMENTOS 1; MAPA DE  

EMPREENDIMENTO 2; MAPA DE IMPACTOS ASSOCIADOS; MAPA DE IMPACTOS SINÉRGICOS. 
16

 O Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer III) foi 

idealizado em 1974. Em fase de implantação, o Prodecer III cobre uma área que abrange 80 mil hectares nos 

estados do Maranhão e Tocantins (OSADA). Disponível em: < http://www.asiayargentina.com/usp-05.htm>. 

Acesso em: 16 jan. 2016.  
17

 A Bungio foi instalada em Pedro Afonso (TO), cidade situada nas proximidades do território indígena Xerente. 

É a primeira unidade greenfielde a oitava produtora de açúcar e bioenergia da empresa no Brasil.  
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Saímos da aldeia Porteira e seguimos território adentro em direção às aldeias que 

ficam na margem do Tocantins. Durante o percurso, percebi muitas estradas e caminhos, todas 

as estradas de chão, a maioria ainda da época em que as terras estavam nas mãos de 

fazendeiros. Havia uma circulação razoável de carros, motos e bicicletas, que levavam 

pessoas e, dentre outras coisas, botijões de gás, cestas básicas, etc. Vi também o carro da 

saúde indígena (DSEI) circulando pela TI Xerente. 

A partir das aldeias situadas à margem direita do Tocantins, ficou a impressão de 

que os indígenas mesclam um modo de vida ainda tradicional permeado de elementos 

modernos. As descrições a seguir deixaram esta e outras impressões. Os indígenas Xerente 

utilizam, em seu cotidiano, eletrodomésticos, antenas parabólicas e outros objetos típicos da 

modernidade, contrastando com as casas de adobes ou de barro, cobertas de palhas de piaçava 

ou buriti. A energia elétrica é tida como necessária, embora os índios reclamem dos preços da 

conta de luz, e está inserida no cotidiano dos Xerente. Eles reclamam que, quando não pagam 

a conta, não podem beber água fria. ―Se não pagamos a conta em dia e a energia falta, nós 

ficamos sem água fria‖. (Cacique Eloi, Aldeia Bela Vista, em 13/07/2014). 

Percorrendo o território, vi diversas cercas de arames, resquícios de antigas roças 

que, eram de fazendas e sítios de antigos moradores não indígenas. Ao chegar à pequena 

aldeia Varjão Sdarãpa, cuja população é de apenas 34 pessoas divididas em cinco famílias, o 

cacique mencionou que a população da aldeia já tinha sido maior, ―[...] mas espalhou tudo por 

outras aldeias‖.  

Verifiquei, ao entrar, uma antiga escola abandonada, utilizada como única casa de 

morada, nela não havia ninguém. Alguns minutos se passaram e veio, por um caminho, uma 

mulher Xerente portando um cofo, que, na língua materna, é siknô
18

, somente as mulheres 

utilizam essa peça. Ela deu notícias de que os homens da aldeia estavam pescando, mas logo 

atrás veio seu esposo, o cacique Antônio Mmẽrkopte Xerente (conhecido como Miró). Ele nos 

convidou para sentar, e iniciamos a conversa.  

Na fala de Seu Antônio Miró, percebe-se a mesma insatisfação em relação à 

construção de Lajeado e à perda dos plantios nas vazantes, que não dão mais resultado 

positivo devido ao sumiço dos peixes: ―[...] de primeiro não era assim, quando não tinha a 

barragem, a gente planta e dava bom. Os peixes não faltavam e hoje passa dois dias pra pegar. 

As plantas, a gente pode roçar, e o matão começa a criar, antes não era assim‖. Em seguida 

afirmou que ―[...] Os bichins, as pragas pegam logo, a gente colhia bem e hoje só se for 
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 Essa peça é uma espécie de cesto feito em palha de buriti e com alças. É bastante utilizada nas atividades 

domésticas, na roça e na coleta de frutos do cerrado, dentre outras utilidades.  
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através de remédio, tem que comprar veneno pra poder jogar‖. 

    O cacique Miró é muito importante para o povo Xerente, por ser um grande 

conhecedor da cultura indígena de seu povo e o principal cantor e compositor das suas 

músicas, inclusive já gravou dois DVDs com músicas Akwẽ. Ele nos informou que é muito 

solicitado durante o ano para cantar nas festas tradicionais de seu povo Naquela oportunidade 

tinha sido convidado a participar de festas em duas aldeias, mas teria que optar pela que foi 

convidado primeiro, disse ele.  

Estivemos em uma dessas festas na aldeia São José, que fica nas proximidades da 

cidade de Pedro Afonso. Lá chegamos no horário de almoço. As famílias Xerente das aldeias 

vizinhas estavam acampadas em barracas feitas de palha. Algumas, em barracas de 

acampamentos, estavam situadas em uma espécie de área com aspecto de que fora roçada 

recentemente para a ocasião. Ao centro estava uma barraca coberta com paus e palhas, onde 

foram improvisados vários bancos de troncos de madeira e havia uma caixa de som com 

músicas Akwẽ e um microfone.  

A cada instante, eram anunciadas as atividades a serem realizadas no decorrer do 

dia, dentre elas uma corrida de toras (curta) no final da tarde. 

Ao fundo dessa espécie de área limpa, ficava localizado o posto de saúde. Logo ao 

lado, havia a barraca do cacique Bonfim Sizdazê Xerente, que nos recebeu juntamente com 

sua família. Com eles já estavam os convidados que vieram de Palmas e de Pedro Afonso. Em 

conversa com o cacique, ele falou de seu interesse em dar continuidade à cultura Xerente por 

meio das festas tradicionais, enfatizando que ―[...] os novos estão mais preocupados com a 

teoria lá de fora‖. Dentre os convidados, um indígena Xavante participava bastante 

familiarizado, pois já vivia no grupo por ser casado com uma Xerente. Após sermos 

apresentados ao cacique e demais participantes, fomos convidados a receber a pintura 

corporal. 

Acampados próximos ao posto de saúde, uma equipe do Distrito Sanitário 

Especial Indígena (DSEI) realizava consultas. A equipe, que era formada por um médico 

(cubano) acompanhado de um enfermeiro e de um técnico em enfermagem, consultava 

crianças, jovens e adultos. Fiquei a par de que o DSEI era um dos parceiros para a realização 

da festa. Geralmente, quando ocorrem as festas, as contribuições são feitas por meio de 

doações de gado e arroz, a fim de alimentar os participantes por alguns dias, tendo em vista 

que, nesses dias de festa, eles não fazem outros trabalhos além daqueles destinados à 

realização da festividade, diferentemente do que ocorria no passado, quando caçavam e 

pescavam, coletavam frutos e mandioca, atividades que faziam parte dos preparativos da 
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festa.  

 A partir da conversa que tive com cada cacique das aldeias que visitei, percebi 

uma quase unanimidade quanto às questões que envolvem a construção da UHE de Lajeado. 

Apesar de tantos anos terem se passado, parece estar vivo na lembrança o drama de terem 

perdido muitas roças nas margens do Tocantins. Esta viagem de campo tinha como objetivo 

conversar com os caciques das aldeias da margem direita do rio Tocantins sobre as próprias 

aldeias, o modo de vida dos indígenas, o rio e os impactos da construção da hidrelétrica de 

Lajeado.  

No terceiro dia de visitas às aldeias o cansaço era aparente, minhas inquietações 

de pesquisadora perdiam o fôlego. Mesmo assim, em uma das aldeias da TI Funil o tema se 

encaminhou para a autossutentabilidade, a partir de conversa entre o cacique e nós. Aqui 

menciono a participação de um colega de viagem, um economista
19

recém formado, que de 

certa forma direcionou a conversa para este tema. O cacique muito inteirado do assunto, 

afirmou que a roça dos Xerente era a cidade, principalmente após terem perdido as vazantes. 

Percebi que ali havia muitas questões que poderiam ser investigadas. 

A conversa com cada um dos caciques nas aldeias visitadas foi necessária e 

contribuiu para a compreensão sobre o território e os efeitos a partir da UHE. Após o processo 

de qualificação, conforme já mencionado, foi feito um recorte na delimitação do tema. Passei, 

então, a pesquisar em duas aldeias, que foram escolhidas a partir dos seguintes critérios: as 

situadas na margem direita do Tocantins, uma em cada TI; e as maiores (Porteira, a maior 

delas,com 89 famílias e 485 habitantes; e Funil, com cerca de 38 famílias e 227 habitantes). 

Mas não desconsiderei o que já havia pesquisado. 

A escolha dos participantes da pesquisa foi ocorrendo de maneira aleatória, em 

cada uma das duas aldeias. Conversava com alguém que indicava outro e assim foi se dando a 

construção do caminho de pesquisa. Os anciões já são as pessoas mais indicadas para 

informar.  Em relação aos nomes dos sujeitos nas narrativas, entrevistas e informações, 

utilizei as iniciais dos nomes, seguidos do termo Xerente. No caso de personagens da tradição 

oral, os anciões ou velhos como são chamados, mantive seus verdadeiros nomes, bem como o 

de personagens já falecidos. 

Para chegar à escrita e à organização desta tese, foram realizadas muitas viagens 

em diferentes territórios e temporalidades, muitas idas e vindas. Foram também muitas 
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O colega que viajava conosco Davi Oliveira Sampaio (filho de meu orientador) foi parceiro durante esta 

viagem de campo. Percorreu conosco dirigindo por muito tempo pelas estradas de terra que cortam o território 

Xerente, conhecendo as aldeias situadas à margem direita do Tocantins. 



40 

 

distâncias percorridas, muitos voos, muitas travessias feitas em voadeiras ou balsas, que 

também foram lugares de pesquisa, onde tirei dúvidas dialogando com índios Xerente, meus 

conhecidos e também desconhecidos, ou mesmo com não indígenas.  

A partir daí, estruturei os capítulos, sendo o Capítulo 1 a Introdução. Nele 

apresentei a trajetória de pesquisa a partir das aproximações com a constituição do objeto de 

investigação desta Tese, como realizei meu trabalho de campo e quais os caminhos que tomei 

para chegar à Tese propriamente dita.  

Fiz uma espécie de retrospectiva no Capítulo 2, desde quando os Xerente foram 

expulsos pelas frentes de exploração extrativista e pecuária de entre os rios Araguaia e 

Tocantins. Passo pelos aldeamentos e pela criação de Tocantínia, quando ocorreu a invasão de 

suas terras pelos fazendeiros. 

No Capítulo 3, abordei os Xerente a partir da construção da UHE de Lajeado. A 

implantação dessa obra no rio Tocantins implicou para os Xerente perdas materiais,dentre 

outras a perda das roças de vazante e a diminuição da pesca e da caça, o que provocou 

reflexos em sua forma de conceberem o mundo e no seu modo de vida, respectivamente. 

A partir de uma discussão sobre a cosmologia e modos de vida, no Capítulo 4, 

procurei evidenciar como o povo Akwẽ-Xerente
20

 concebe o cosmo e o articula com os novos 

empreendimentos, com a ideia de desenvolvimentismo. 

No Capítulo 5, utilizei narrativas, fotografias, desenhos e mapas. Procurei mostrar 

qual o relacionamento dos Xerente com seu território após Lajeado, atentando para as 

relações com o rio e os modos de vida da atualidade. 

Nas Considerações Finais, procurei dar respostas aos questionamentos levantados 

ao longo da pesquisa, principalmente o que os Xerente pensam sobre sua cosmologia e a 

relação desta com os grandes projetos de desenvolvimento que operam sob a lógica 

mercadológica da cultura e da natureza, concebidas como dimensões desarticuladas, e que 

sentidos atribuem aos impactos potenciais desses empreendimentos sobre seus territórios e 

modos de vida?  
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Akwẽ é como este povo se autodenomina, já Xerente foi a denominação dada pelo Estado Nação. Durante a 

trajetória de minha pesquisa, observei o quanto recorrem ao termo ―o Akwẽ‖, quando necessário legitimar 

alguma coisa que lhes é de direito, como a cultura, a língua. É como se dissessem, o Xerente pode ser assim 

dessa forma e agir assim, mas o Akwẽ, ele sim, é diferente, tem suas particularidades que somente ele conhece, 

ninguém mais. 
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2 DAS FAZENDAS DE GADO À DEMARCAÇÃO DAS TERRAS: TERRITÓRIO DO 

PÓS-CONTATO XERENTE 

 

2.1 Nos tempos de ―antigamente‖ – primeiros contatos 

  

Neste Capítulo farei uma abordagem sobre o povo indígena Akwẽ-Xerente, a 

partir do contato com as frentes de expansão mineradora, agrícola e pastoril, passando pela 

experiência dos aldeamentos e pela chegada de fazendas ao território indígena que culminaria 

na criação de um distrito e, posteriormente, na cidade de Tocantínia. No bojo de tais 

acontecimentos, deu-se, em nível nacional, a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), 

órgão direcionado aos indígenas, que desenvolveria ações de caráter meramente tutelar, e a 

construção de dois postos na área Xerente.  

Esse órgão mudou sua denominação para Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 

porém não se desvinculou de seu caráter de órgão tutelar, estando ao lado dos Xerente, como 

durante a demarcação e a homologação de suas Terras Indígenas (TI), do território que lhes 

restou. Portanto, o Capítulo permite uma discussão sobre a forma diferente de territorializar 

num passado muito remoto, quando viviam seminômades, organizados em pouco mais de 

nove aldeias, diferentemente da forma como vivem hoje, cercados por grandes obras 

desenvolvimentistas, como a construção da Usina Hidrelétrica (UHE) LuisEduardo 

Magalhães, mais conhecida como Lajeado.  

 Os Xerente são um povo originariamente do cerrado brasileiro, embora haja 

versões, em sua tradição oral, de que os primeiros contatos com os não indígenas tenham 

ocorrido em terras junto ao mar, quando iniciaram relações com tripulações de navios. Uma 

das visões indica que o contato teria ocorrido na Bahia; a outra aponta o Rio de Janeiro. A 

versão que aponta a Bahia como local do primeiro contato também é narrada pelo povo 

Xavante, parente muito próximo dos Xerente. Aracy Silva (1992, p. 362) identificou uma 

narrativa em que os Xavante também estabeleceram seus primeiros contatos com não 

indígenas em terras situadas ―junto ao mar‖. 

Numa das versões sobre a origem dos Xerente, o grupo, juntamente com os 

Xavante, formava o mesmo povo. O cisma entre eles teria ocorrido no século XIX, embora 

esse tema seja povoado de dúvidas. Na Tese de Doutorado de Ivo Schroeder (2006), enfatiza-

se que os dois povos ora são citados lado a lado, ora são mencionados como povos distintos, 

ou ainda como um subgrupo do outro, mas sempre ocupando o mesmo território. 

Os registros mais antigos sobre os Xerente datam do Século XVIII, época da 
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mineração do ouro em Goiás. Muitas minas foram descobertas na Província a partir de 1725, 

inclusive próximo aos rios Araguaia e Tocantins. Nas margens do território Xerente, foram 

fundados Crixás, Trahiras, São José do Tocantins, Água Quente e outros assentamentos, entre 

1732 e 1737; já Pontal foi estabelecido em 1738, em pleno território Acuen (Xerente e 

Xavante) (NIMUENDAJÚ, 1942, p. 6). Portanto, pode-se dizer que ―[...] o contato com a 

sociedade não indígena foi, em grande medida, impulsionado pela intensificação das 

Bandeiras que adentraram o interior do Brasil em busca de jazidas de ouro na região do 

Tocantins e do Araguaia‖ (GIRALDIN; MELO, 2012, p. 178). 

A década de 1770 foi marcada pela organização de várias bandeiras promovidas 

pelo governo da província, visando à descoberta de novas jazidas, seguindo as instruções do 

Marquês de Pombal para a redução e pacificação dos índios, o que resultou na liberação do rio 

Araguaia à navegação. O início dessa fase significou para os povos indígenas abrir mão de 

seus domínios e render-se a amargas experiências de vida nos aldeamentos oficiais (SILVA, 

1992, p. 363). 

De acordo com os Annaes da Província de Goyas, redigidos por José Martins 

Pereira Alencastre, os Xerente habitavam, nos começos do Século XIX, as caatingas e as 

charnecas do Médio Tocantins, entre os rios Manuel Alves Grande e Manuel Alves Pequeno. 

Eram ainda encontrados nos sertões do Duro, em 1810, quando submetidos pelo ―capitão‖ que 

governou Goiás de 1809 a 1820. O documento faz menção ainda às memórias do padre Luiz 

Antônio da Silva e Souza, o qual se referiu aos Xerente como uma nação que existe acima da 

cachoeira de Lajeado, no Tocantins, estendendo-se até os sertões do Duro, entre Rio Preto e 

Maranhão (CUNHA, 1992, p. 143). 

Sobre a localização desse povo indígena no século XIX, Schroeder (2006) 

informa que, com base em relatos sobre o território desse povo, esses indígenas estariam 

assentados sempre na região do Rio do Sono, no Sertão do Duro, nos rios Manuel Alves 

Grande e Pequeno, região onde estavam os Xakriabá e os Akroá. Talvez, um século antes, 

estivessem nos aldeamentos de São José e São Francisco. 

No Século XX, os Xerente já estavam com suas atuais terras quase que totalmente 

tomadas por diversas fazendas de gado que, aos poucos, foram-se instalando entre os rios 

Tocantins e Sono, ocupação que não ocorrera com outros indígenas que viviam entre o 

Tocantins e o Araguaia. Ressalte-se que a pecuária, durante a colônia, tinha vida própria, o 

que lhe permitia subsistir mesmo que diminuísse consideravelmente a procura por seus 

produtos. Enquanto houvesse terras vazias (mas ocupadas por índios), permitia-se o 

estabelecimento de novas fazendas – mesmo junto a atividades agrícolas de subsistência, ou 
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mesmo quando da decadência da cultura da cana (fim do século XVII) e da mineração (fim do 

século XVIII). A entrada do gado em Goiás está, portanto, ligada ao período da mineração. O 

gado era trazido do Vale do São Francisco através das gargantas que o ligavam à bacia do 

Tocantins (MELATTI, 1967, p. 19).  

A história dos Akwẽ-Xerente é meio confusa, mas o que se sabe é que, no início 

do Século XIX, viviam vários povos indígenas da família linguística Jê, entre os rios 

Tocantins e Araguaia. Dentre esses povos, os Xavante e Xerente formavam dois grupos, já 

distintos, porém muito próximos culturalmente (ATAÍDES, 1995, p. 17). Darcy Ribeiro 

(1996, p. 80) enfatiza que os Akwẽ ocupavam originalmente a Bacia do Tocantins, do sul de 

Goiás até o Maranhão, estendendo-se do Rio São Francisco ao Araguaia. Isso antes de 

enfrentarem os criadores de gado que os alcançaram vindos do Oeste, do Norte e do Sul. 

Tiveram que fazer face às bandeiras e aos garimpeiros que devassaram seu território em busca 

de ouro e diamantes. Sua oposição aos civilizados foi tão tenaz que eles chegaram a ser 

responsabilizados pela decadência de Goiás.   

Foi, assim, formado o aldeamento de D. Pedro III ou Carretão
21

, o qual possuía 

casas arruadas e um engenho de açúcar e era controlado por um estabelecimento militar 

vizinho. Neste aldeamento, os Akwé tiveram oportunidade de conviver intimamente com 

guarnições militares e experimentaram a vida civilizada (RIBEIRO, 1996, p. 80). 

O Carretão foi criado para abrigar os índios Xavante, mas abrigou outros povos 

indígenas, dentre eles os índios Xerente. No segundo período da construção de aldeamentos 

oficiais, quando a agropecuária estava sendo implantada em Goiás e a mineração em declínio. 

―Para isso, era necessária a captura de índios hostis que ‗impediam‘ com seus ataques, o 

crescimento dos povoados‖ era necessária urgência em transformar esses indígenas em 

―civilizados‖, para serem a base dos povoados e mão de obra agrícola (MOURA, 2006, p. 

171). 

A iniciativa do governador Tristão da Cunha Menezes, empossado em 1783, 

irmão e sucessor de Luiz da Cunha Menezes, era dar prosseguimento ao que fora iniciado por 

seu irmão: a política de ―pacificação‖ dos índios arredios (MOURA, 2006, p. 171). 

 A seguir será apresentado um mapa demonstrativo de como as frentes agrícola 

e pastoril, no início do século XIX, no Maranhão, também atingiram os Xerente, que 

                                                 
21

De acordo com Moura (2006), o Aldeamento foi construído à margem do rio Carretão. Sendo a origem do 

termo Carretão é associada a um grande veículo de madeira, cuja serventia era transportar índios escravos 

acorrentados para Vila Boa. A denominação Dom Pedro III, deve-se a uma homenagem prestada ao tio e esposo 

da rainha de Portugal, Maria I, o rei Dom Pedro III. 
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habitavam a região próxima aos índios Krahô quando estes e outros grupos indígenas ainda 

ocupavam aquela região, já que, um século mais tarde, o anel que os envolvia seria fechado na 

sua parte oeste em virtude do avanço dos criadores de gado e coletores de castanha. Observa-

se, assim, um cercamento pela progressão de diversas frentes (MELATTI, 1967, p. 19). 

 O mapa apresentado por Júlio César Melatti (1967), com a intenção de mostrar 

a localização dos indígenas Krahô, no início do século XIX, serve para situar outros grupos 

indígenas que habitavam a região localizada entre os rios Tocantins e Araguaia, como os 

Xerente. Frentes agrícolas e pastoris chegaram a essa região conforme o mapa a seguir. 
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 A representação acima permite identificar uma pequena área que restava a oeste, 

cujo cercamento teve início nos fins do século XVIII, devido à maior frequência de 

navegantes no Tocantins. Durante a Colônia, a pecuária tinha vida própria, o que lhe permitia 

subsistir mesmo que diminuísse consideravelmente a procura por seus produtos. Havia muitas 

terras indígenas que, segundo o discurso nacional, eram tidas como áreas vazias, como terras 

de ninguém, onde era permitido o estabelecimento de novas fazendas, acompanhado de uma 

agricultura de subsistência, mesmo ainda quando ocorreu a decadência da cultura da cana (fim 

do século XVII). A entrada do gado em Goiás está ligada ao período da mineração. O gado era 

trazido do Vale do São Francisco através das gargantas que o ligavam à Bacia do Tocantins 

(MELATTI, 1967, p. 19-21). 

É possível verificar na representação o movimento das frentes agrícola e pastoril 

cercando os indígenas. Estes, de acordo com Melatti (1967, p. 19), eram os Gamelas, certos 

grupos Tupi (como os Tenetehara), o grupo Timbira (Txokamekra, Canelas, Krahô, Pikobye e 

outros) e os grupos Akuên (Xavante e Xerente). A ocupação da área que restava desses índios 

era questão de tempo. Para escaparem do contato com o civilizado, a única solução seria o 

deslocamento para o oeste, tendo ainda que disputar terras com outros grupos indígenas. Um 

século mais tarde, este anel que os envolvia seria fechado.  

Anterior à chegada dessas frentes, os Xerente viviam em áreas bem mais extensas, 

que posteriormente foram invadidas pelos criadores de gado que estabeleceram fazendas, 

assunto que mencionaremos mais à frente. 

No final do século XVII, as atividades açucareiras no Brasil estavam em 

decadência, já que a produção antilhana concorria vitoriosamente com a da América 

Portuguesa. Ao mesmo tempo, iniciava-se, no final do citado século e início do seguinte, a 

exploração do ouro, primeiramente em Minas Gerais e logo depois em Mato Grosso e Goiás. 

O gado passou a ser dirigido às áreas de mineração para a alimentação de escravos. No 

entanto, a pecuária tinha vida própria, embora como atividade subsidiária, cuja razão de ser 

estava definida por outra (mineração ou indústria açucareira). Entretanto, enquanto houvesse 

terras vazias para ocupar, vazias de ―civilizados‖, mas ocupadas por índios, permitia-se o 

estabelecimento de novas fazendas (MELATTI, 1967, p. 19). 

Em Goiás, a penetração do gado está ligada ao período da mineração. Esta última 

foi o motivo do povoamento dessa província. Os mineradores avançavam do Sul para o Norte 

durante o apogeu da mineração, quando muitos se dedicavam a esta atividade e poucos, à 

produção de alimentos, os quais eram buscados fora. No caso do gado, este era proveniente do 

Vale do São Francisco e trazido para Goiás através das gargantas que o ligavam à bacia do 
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Tocantins (MELATTI, 1967, p. 19). As frentes agrícola e pastoril em Goiás cercavam 

numerosos grupos indígenas: a primeira por norte e nordeste; e a segunda por leste e sul, 

atingindo grupos como os Gamelas, certos grupos Tupi, como os Tenetehara, os grupos 

Timbira Txokamekra, Canelas, Krahó, Pikóbye e outros, e os grupos Akuên, Xavante e 

Xerente.  

Nesse sentido, a ocupação da área que restava a estes grupos era questão de 

tempo. Para escaparem do contato com a ―civilização‖, a única solução era o deslocamento 

para oeste, tendo assim que disputar terras com outros grupos indígenas. Um século mais 

tarde este anel que os envolvia seria fechado na sua parte oeste pelo avanço dos criadores de 

gado e dos coletores de castanha do Tocantins. O cerco estaria cada vez mais fechado pelas 

diversas frentes que os circundavam (MELATTI, 1967, p.23). 

Em fins do século XVIII, com a frequência de navegantes no Tocantins, esta 

abertura para oeste começava a ser fechada. Foi nessa época que começou a navegação 

comercial deste rio. Anteriormente, suas águas só eram percorridas por missionários que 

objetivavam aldear os índios ou por expedições que pretendiam escravizá-los.  

Ressalte-se que os descobrimentos de ouro em Goiás, a partir de 1725, fizeram 

com que os governadores do Pará e Maranhão procurassem estender suas jurisdições sobre 

parte dessas terras, estabelecendo assim uma disputa com o governador de São Paulo. No 

entanto, a decisão foi favorável ao governo de São Paulo, de modo que, após 1740, Pará e 

Maranhão não tinham mais nenhum poder reconhecido sobre essas terras auríferas. De acordo 

com Aguiar (2003, p.20), em 1744, quando desmembrado, Goiás era parte integrante da 

Capitania de São Paulo, embora o primeiro local a ser explorado estivesse a seis meses de 

viagem de São Vicente. 

Além dos caminhos que dificultavam a penetração do território goiano, o 

bandeirantismo também esteve voltado para a caça e a escravização do indígena, que resistia 

duramente aos novos ocupantes do território. Os grupos indígenas pertenciam a diferentes 

nações, embora haja indícios de que algumas já estivessem em Goiás em virtude de um 

processo de interiorização.  

 A partir da conquista dos índios ―Gueguêz‖, ―Xacriabá‖ e ―Acorôa‖, que deviam 

ocupar a região situada na altura dos rios Paraná e Manoel Alves, afluentes do Tocantins, foi 

fundado em 1750 a Missão do Duro e da Formiga, sob a administração de um tenente-coronel 

e a direção catequética de dois jesuítas (MELATTI, 1967, p. 24). Este aldeamento foi 

destinado aos índios Xacriabás, sendo construído em 1750 e ocupado em 1751 (MOURA, 

2006, p. 153-220). Mais aldeamentos foram construídos, dois deles foram destinados aos 
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Xerente, os demais a outros agrupamentos, mas também ocupados por diversos povos, 

inclusive pelos Xerente. O quadro a seguir, com informações sobre os aldeamentos, objetiva 

mostrar que os Xerente estiveram em diversos aldeamentos, inclusive com outros povos 

indígenas. 

O aldeamento de D. Pedro III, ou Carretão, foi organizado após ter ocorrido 

conflitos com os brancos, os quais cessariam mediante acordo em 1785, quando um 

governador cumulou de brindes e honrarias um grupo de índios aprisionados e os devolveu às 

suas aldeias com proposta de paz. Até então irredutíveis, os Akwẽ acorreram à capital da 

Província, surgindo ali 3.500 indígenas para estabelecerem-se juntos aos cristãos. O 

aldeamento possuía casas arruadas e um engenho de açúcar; era controlado por um 

estabelecimento militar vizinho (RIBEIRO, 1996, p. 80). 

Mas de acordo com Ribeiro (1996, p. 81) viviam num clima de odiosidade 

recíproca, não se davam entre si nem com os sertanejos. Foi então que emergiu a ideia de 

encaminhá-los para a civilização. O autor enfatiza ainda, com base na tradição local, que entre 

os métodos de extermínio utilizados em Goiás, havia a contaminação propositada de bexiga 

(varíola) e o envenenamento de aguadas com estricnina. 

No segundo período da construção de aldeamentos oficiais, quando a 

agropecuária estava sendo implantada em Goiás e a mineração se mostrava em declínio, fez-

se necessária a captura de índios considerados hostis que ―impediam‖, com ataques, o 

crescimento dos povoados. Daí a necessidade de transformar esses indígenas em 

―civilizados‖, para ser a base dos povoados e mão de obra agrícola (MOURA, 2006, p. 171). 

A iniciativa do governador Tristão da Cunha Menezes, empossado em 1783, 

irmão e sucessor de Luiz da Cunha Menezes, era dar prosseguimento ao que fora iniciado por 

seu irmão, isto é, dar prosseguimento à política de ―pacificação‖ dos índios arredios 

(MOURA, 2006, p. 171). 
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Quadro n.º1 -  Aldeamentos goianos onde os Xerente 

estiveram

Aldeamento
Destinatário 

original

Outras 

nações 

ocupantes

Local Data Governo Missão Bandeirantes

Carretão ou 

Pedro III
Xavante

Xerente, 

Kaiapó, 

Karajá e 

Javaé

Próximo da margem 

do rio Carretão 

Grande, 22 léguas ao 

norte de Vila Boa

1784 (2)                    

1788 (3)

Tristão 

Cunha de 

Menezes

Manuel Arruda 

e Sá

Salinas ou Boa 

Vista
Xerente

Karajá, Javaé 

e Xerente

Entre os rios Crichás 

e Araguaia. Distante 

40 léguas do 

Aldeamento Carretão

1788 (1)

Tristão 

Cunha de 

Menezes

Carolina
Apinajé, Otojé 

e Afotijé
Xerente

Abaixo da Cachoeira 

das Três Barras, na 

margem esquerda do 

Tocantins

1824 (1)

Raimundo 

José da 

Cunha 

Mattos

Graciosa Xerente

Na margem direita do 

Tocantins, junto ao 

ribeirão Taquaruçu, 

12 léguas ao norte de 

porto real

1824 (1)

Raimundo 

José da 

Cunha 

Mattos

Diretor: Estevão 

Joaquim Pires

São Joaquim 

do Jamimbú
Karajá

Xavante, 

Canoeiro e 

Xerente

À margem direita do 

Araguaia, perto de 

Salinas, acima da 

confluência do rio 

Crixá-Assu

1845 (1)

Joaquim 

Inácio 

Ramalho

Capuchinho 

(Frei 

Segismundo 

de Taggia)

Pedro Afonso 

ou Rio do 

Sono

Krahó Xerente

Região do Rio do 

Sono, ao norte da 

província, na margem 

direita do Tocantins, 

acima da confluência 

do Rio do Sono

1849 (1)

Capuchinho 

(Frei 

Segismundo 

de Taggia)

Teresa Cristina 

ou Piabanha
Xerente

Xavante, 

Krahó e 

Guajajara

À margem direita do 

Tocantins, doze 

léguas de Pedro 

Afonso

1851 (1)

Antônio 

Joaquim da 

Silva Gomes

Capuchinho 

(Frei 

Segismundo 

de Taggia)

São José 

Araguaia

Xavante e 

Karajá

Javaé e 

Xerente

Às margens do 

Araguaia
1863 (1)

José Vieira 

de Couto 

Magalhães

Capuchinho 

(Frei 

Segismundo 

de Taggia)

 
Fonte: Adaptado de MOURA, Marlene Castro Ossami de. Os Tapuios do Carretão. In: MOURA, Marlene Castro 

Ossami de (Coord). Índios de Goiás: uma perspectiva histórico-cultural. Goiânia: Ed. da UCG, Ed. Vieira, 

Ed Kelps, 2006. p. 218-219. 

 

(1)     Construção e ocupação do aldeamento 

(2)     Ano de construção do aldeamento 

(3)     Ano de ocupação do aldeamento 

 

  

Esse aldeamento do Carretão agregou diferentes grupos indígenas, Kayapó, 

Karajá, Javaé, Xerente, além dos Xavante. Havia também alguns negros que fugiam das 

fazendas. A população branca era constituída pelos próprios funcionários do governo e 
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famílias de colonos autorizadas a se estabelecer ou a arrendar terras dos aldeamentos 

(MOURA, 2006, p. 173). A decadência desse aldeamento ocorreu em virtude de sérios 

reveses, como fome, doença, tratamento ofensivo e até perseguição por parte dos empregados 

do aldeamento (MOURA, 2006; RIBEIRO, 1996). 

No aldeamento Graciosa, os Xerente realizaram grandes roçados, situados à 

margem esquerda do Rio Tocantins, conforme o próprio Raimundo José da Cunha Matos, em 

08/07/1824, informou ao governador da Província, Caetano Maria Lopes Gama:  

 

Tenho a honra de participar a V. Exa. que no dia de ontem recebi notícias muito 

satisfatórias do Diretor da Aldeia Graciosa de Índios Xerênte, que mandei edificar 

abaixo do Porto Real. Os índios tinhão dado princípio a grandes rossados: já estão 

construindo casas como eu lhes ordenei; e sairão dois capitães, doze guerreiros, 4 

mulheres e 2 meninos para as antigas habitações, a fim de trazerem maior número de 

moradores, para o novo estabelecimento. Como os rossadosficão na margem 

esquerda do Tocantins, pedi ao Diretor uma Garité para passagem do Rio enquanto 

não se aprontam algumas obras. Esta requizição não só é muito justa, mas a garité 

faz-se indispensável para os soldados do destacamento da Graciosa procurarem 

notícias até a Carolina, e transmití-la ao Porto Real. (ATAÍDES, Jesus Marco de. 

Documenta Indígena do Brasil Central, 2001, p.188). 

   

 

Em 12 de junho de 1830, o jornal A Matutina Meyapontense apresentou a 

decadência de certos grupos indígenas, relatando, portanto, a quantidade de índios em cada 

aldeia. Na aldeia de São José de Mossâmedes, existiam 200 índios, incluindo 102 que o 

Conselho de Goiás mandou buscar no mato. A aldeia do Carretão se acha no mesmo estado, 

tinha pouco mais de 200 índios Xavante e 25 índios Xerente. Na aldeia da Piedade dos Javaés, 

sua população estava reduzida a poucos casais. Nas aldeias do Duro e Formiga, dos índios 

Akroá e  Xacriabá, vivia o resto dos índios já contactados (ATAÍDES, 2001, p. 225). 

 Após a fundação do aldeamento Teresa Cristina ou Piabanha, há notícia de que os 

Xerente praticavam a agricultura e a navegação, conforme texto a seguir: ―Teresa Cristina, ou 

Piabanha. Fundada em 1851 na confluência do ribeirão d‘este nome com o Tocantins com 

mais de 3000 índios Cherentes e Chavantes que se dão à agricultura e navegação‖ 
22

. Outro 

documento manuscrito, com a mesma data, expedido pelo Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, informa que, além de Chavantes e Cherentes, havia ainda índios 

Caraós
23

 (ATAÍDES, 2001, p. 225). 

                                                 
22

 No decorrer desta Tese utilizei diferentes formas de grafias para o termo Xerente e Xavante, pois devido ao 

momento em que foi escrito e ainda a seus autores, há variações na forma de escrita. Verifiquei o uso de 

Cherentes e Chavantes no plural e ainda conforme Sherente, em Nimuendaju (1942). 

23 Posteriormente, em 1873, outro documento informou sobre os Krahô neste mesmo aldeamento. As atividades 

da população desse aldeamento (3.000 indígenas), eram a caça, a pesca, a navegação e a lavoura em pequena 

escala, segundo seus hábitos (ATAÍDES, 2001, p. 228). 
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Estando a cargo do Frei Raphael de Taggia a direção das aldeias de Teresa Cristina 

e Pedro Afonso fundadas na margem direita do Tocantins em Território do Ribeirão das 

Piabanhas, e do rio do Sonno, povoados por trêz mil e oitenta e nove índios Caraós, 

Chavantes e Cherentes, segundo os mapas ultimamente remetidos e não sendo justo que o dito 

missionário viva em penúria e de esmolas, como representou ao diretor geral dos índios, 

quando há uma consignação especial para despesa com a catequese, tenho resolvido que dessa 

quota V. S. mande entregar ao provedor da fazenda provincial a quantia de 400 $ para pela 

provedoria se passar ordem de igual quantia sobre a coletoria provincial da Boa Vista em 

favor do dito missionário (ATAÍDES, 2001, p. 225-226). 

O documento informa ainda sobre as despesas com a catequese, a qual tinha à 

frente Frei Rafael de Taggia. Nos aldeamentos de Tereza Cristina e Pedro Afonso, vivia-se das 

atividades de agricultura e navegação e também foi criada uma oficina de ferreiro. Entre 

1858-1860, a Tesouraria da Fazenda emitiu uma correspondência que deixa claro ter havido 

compra de material para a oficina de ferreiro e compra de objetos para uso dos índios 

(ATAÍDES, 2001, p. 226-227). 

Em 1858, há notícias de que havia algum tipo de troca, produtos da lavoura, entre 

os índios dos aldeamentos e a população não indígena, mas essa troca parecia não ser justa, já 

que, através de documento manuscrito, emitido pelo Ministério dos Negócios da Guerra – 

Correspondência da Presidência aos encarregados da catequese (1858) alertou-se o seguinte: 

 

O Governo recomenda para o missionário não deixar os índios de Pedro Afonso 

serem lesados na venda de seus produtos da lavoura, como aconteceu com os índios 

da aldeia Teresa Cristina, que trocam com navegantes do Pará seus produtos por 

coisas insignificantes. Recomenda, ainda, a introdução da cultura do algodão e, que 

mais tarde, que os índios aprendam a fiar e tecer suas próprias roupas, aliviando-se, 

assim, os cofres públicos. Recomenda, também, que introduza na aldeia, a cultura e 

fabrico de fumo (ATAÍDES, 2001, p. 226). 

 

 

Dois anos mais tarde, em 1861, um relatório apresentado à Assembléia Legislativa 

Provincial de Goiás, através de seu presidente, trazia informações sobre o aldeamento Tereza 

Cristina e mencionava a prosperidade nele existente. 

 
Está fundado na margem direita do rio Tocantins, onde faz barra ao afluente 

Piabanha. O seu pessoal se compõe de Cherentes e Chavantes, em número superior a 

três mil. Como nos mais aldeamentos, aplicão-se estes índios à agricultura, à pesca, 

e à navegação. O seu estado atual é próspero, e mais ainda promete para o futuro. 

Sua posição topográfica à margem de um rio navegável, a sua população que 

anualmente cresce, os meios que tem de poder exportar os produtos da lavoura, e 

receber com facilidade tudo quanto necessitar do commercio de importação, 

explicação dessa esperança que deposita no futuro. Esse aldeamento foi fundado em 
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1819, está sob as zelosas vistas de Frei Raphael de Taggia.  (ATAÍDES, 2001, p. 

227). 

 

 

Lendo a documentação pertinente àquele período, parecia haver realmente um 

clima de prosperidade. Em 1867, o Frei Antônio de Ganges, diretor missionário, solicitou 

verbas para comprar animais e diversos objetos para uso da aldeia ao Ministro da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas. Há indícios de que, por volta de 1873, os não índios já estavam se 

apropriando da localidade do aldeamento e ocupando os pastos com seus animais. Um 

comunicado do Juiz de Direito de Porto Imperial ao Brigadeiro Diretor-Geral dos índios 

informou ―[...] a respeito do pedido de Frei Antônio de Gange, missionário diretor da Aldeia 

de Ypiabanha, [...] de D. Joana Xavier Saraiva de Almeida (ordenando que fosse retirado o 

gado e os cavalos de lá) alegando ser as terras dos índios‖ (ATAÍDES, 2001, p. 227-228). 

 Além das atividades que faziam parte do cotidiano dos Akwê-Xerente nos 

aldeamentos, havia iniciativas de educação, tendo o Frei Antônio de Gange solicitado o 

fornecimento de vestuário aos índios, a fim de frequentarem a escola: ―[...] foi autorizado na 

Cidade de Porto Imperial a aquisição do Algodão necessário para dous parelhos de roupas a 

cada um dos 50 índios menores‖. Compraram-se também para o aldeamento diversos objetos 

na importância de 284$000rs. Foram solicitadas providências quanto ao pagamento das 

despesas feitas com a construção de uma casa para a escola ali existente (ATAÍDES, 2001, p. 

228). 

 No entanto, havia o problema da distância entre o aldeamento da Piabanha e a 

capital. O missionário enfrentava problemas para solicitar oportunamente os pedidos 

necessários à comunidade indígena. Com isso era comum que os próprios índios se 

deslocassem até a capital em busca de brindes, ficando aquartelados sem qualquer dispêndio 

para os cofres públicos. Em 22 de outubro de 1882, porém, quando Frei Antônio de Ganges 

realizou compras de ferro e sal, recebeu recomendação para que não mais fizesse despesas 

com os índios desse aldeamento sem a autorização da presidência (ATAÍDES, 2001, p. 229). 

Provavelmente as relações entre Estado e Igreja já não eram mais as mesmas, afinal a 

Proclamação da República já se aproximava, e o novo sistema traria outras relações entre 

estes dois segmentos. 

Mesmo assim, o aldeamento foi um dos últimos a se desagregar em Goiás. Mary 

Karasch (1992, p.408) comenta a desagregação desses aldeamentos. Alguns anos depois, em 

carta do coletor de Porto Imperial ao Inspetor do Tesouro Público Provincial de Goiás, em 

1889, foi possível obter informações sobre o povoado de Piabanha, sua população e número 
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de habitações. 

 

O Povoado de Piabanha, Cathechese, distante desta cidade 32 léguas, possui serca 

de vinte cazas. Existe ali algumas tavernas e Engenhos de fabricar aguardente, 

assucar e rapaduras; e seus proprietários imposto nenhum pagão.‖ 

O povoado de São Pedro Affonso, distante desta cidade 50 léguas, possui serca de 

50 cazas, (inclusive as de palhas assim como Carmo e Piabanha) algumas Tavernas, 

muitos engenhos de se fabricar aguardente, assucar e rapaduras; no entanto imposto 

nenhum pagão a Fazenda, tudo devido a negligencia e falta de alguns coletores; por 

isso julgo conveniente que V. Sª crie uma agencia filial a esta collectoria nesses 

lugares afim de zelar pelos interesses da fazenda (...)
24

 

 

 

Em 1931, eleitores residentes na povoação de Piabanha, município de Pedro 

Afonso, e de Couto Magalhães, com sede em Santa Maria do Araguaya, levaram ao 

conhecimento do Interventor Federal, em Goyaz, o desejo que o referido distrito fosse 

desligado de Pedro Afonso e que fosse criado um município, elevando Piabanha à categoria 

de vila. O traçado dos limites para o novo município foi o seguinte: 

 

O futuro município comprhende terrenos da margem direita e da esquerda do rio 

Tocantins, como já explicamos e os limites são os seguintes na parte referente a 

Pedro Afonso: Da barra do ribeirão Lajeado Grande às suas cabeceiras; desta rumo à 

barra do rio vermelho; desta até nos limites com o Estado do Maranhão na Serra 

Geral; e por esta abaixo até a sua descida no logar Serra Nova; dahi rumo ao poente 

até a cabeceira do ribeirão Gameleira, que entra na Margem direita do rio Sonno, 

rumo á barra do Lajeado no lado esquerdo do mesmo rio; seguindo d‘ahi rumo 

direito à cabeceira do Córrego Cury; e por este abaixo até a sua embocadura no rio 

Tocantins. Na parte que entra no município de Couto Magalhães são estes os limites: 

Da barra do Lajeado no Tocantins, até suas cabeceiras, na serra das cordilheiras, e 

por esta abaixo até as cabeceiras da Tranqueira Grande e a sua embocadura no 

Tocantins; ficando bem explicado que na Serra o limite regula até a barra do 

Lajeado, ponto inicial. [...] 

A nossa pequena povoação, Exmº Snr. Já conta com um número de 52 casas de 

telha, 68 de palha, independente das que se acham em construção; a população das 

ruas e dos suburbios, na distancia de 2 kilometros, excede a 2000 habitantes; e pela 

margem esquerda do rio, confrontando essa povoação, excede a 1000, na mesma 

distancia. A navegação a vapor neste rio vai pouco a pouco se desenvolvendo, 

trazendo assim o melhoramento claro para nós nesta zona.
25

 

 

 

Em 1911, entretanto, Piabanha já era sede do distrito, fazendo parte do município 

de Pedro Afonso, o qual teve algum progresso no período áureo do garimpo de ouro e 

diamante, no local hoje denominado Lajeado, aproximadamente nos anos de 1936 e 1937. 

Este distrito passou a se chamar Tocantínia em 20 de janeiro de 1936, sendo elevado à 

categoria de município pela Lei n.º 798, de 7 de outubro de 1953, quando foi  instalado 

                                                 
24

 Pesquisa realizada no Arquivo História de Goiás, em 09/06/2014, o documento está na Caixa 04 – Porto 

Nacional – Colletoria: Ofícios/Termo de transição/Edital/Imposto.  
25

 Documento contido na Caixa Tocantínia 1873-1955 (1930-1931). Arquivo Histórico de Goiás, pesquisa 

realizada em 02/06/2014.  
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solenemente, em 1.º de janeiro do ano seguinte. A partir daí passou a constituir-se Termo 

Judiciário da Comarca de Pedro Afonso (IBGE)
26

. 

No contexto do recém-instalado distrito de Tocantínia, é importante situar os 

indígenas Xerente e como viviam. No princípio do século XX, foi criado o Serviço de 

Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN). Sua fundação se deu 

em um período altamente crítico para os povos indígenas, quando diversas frentes de 

expansão iam em direção ao interior e faziam guerra contra estes povos originários. 

 

2.2 Os primeiros Postos Indígenas (PI), SPI e FUNAI   

  

O Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais 

(SPILTN) foi criado em 1910, subordinado ao Ministério da Agricultura, no governo de Nilo 

Peçanha, com a função de prestar assistência à população indígena brasileira. Abrangia 

também as tarefas de fixação no campo da mão de obra rural não estrangeira, a que se 

supunha ser descendente da escravidão. Este órgão foi o primeiro aparelho de poder 

governamental instituído para gerir a relação entre os povos indígenas, distintos grupos 

sociais e demais aparelhos de poder, formalmente separado das ordens eclesiásticas. Os 

primeiros anos de sua criação foram determinantes quanto à delineação e à intervenção 

fundiária, no sentido de definição do reconhecimento da posse indígena da terra, assim como 

no que se refere à dimensão estratégica do trabalho com os índios
27

.  

Era um período muito crítico para os povos indígenas, em que diversas frentes de 

expansão em direção ao interior do país faziam a guerra contra os nativos. Em meados de 

1907, as disputas no interior chegaram às capitais e ao cenário internacional em tom de 

acirrada polêmica e revolta, quando o então diretor do Museu Paulista, Von Ihering, defendia 

o extermínio dos índios que resistissem ao avanço da civilização, promovendo grande revolta 

em diversos setores da sociedade civil. Em 1908, o Brasil fora publicamente acusado de 

massacre aos índios no XVI Congresso dos Americanistas, ocorrido em Viena (RIBEIRO, 

1996). 

Foi este contexto que deu origem ao Serviço de Proteção aos Índios e Localização 

de Trabalhadores Nacionais (SPILTN). Por meio do Código Civil de 1916, os índios foram 

considerados incapazes relativamente a certos atos, à maneira de exercê-los, o que os sujeitou 
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Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=172110. Acesso em: 28 de setembro de 

2016 
27

 LIMA, Antônio Carlos de Souza. O Governo dos índios sob a Gestão do SPI. In: CUNHA, Manuela 

Carneiro. História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura: 

FAPESP, 1992. p. 155. 
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ao regime tutelar estabelecido em leis e regulamentos especiais. Tal código sedimentaria 

juridicamente os preconceitos evolucionistas difundidos já no século XIX, concebendo que os 

índios estavam fadados a desaparecer, em face do processo de ―civilização‖
28

. 

O SPI se organizava em unidade de ação com distintas amplitudes territoriais, 

correspondendo a etapas diferentes na transição de índio a trabalhador rural, desde o contato 

com os povos indígenas, com a pequena amplitude de gestão espacial-administrativa, 

passando a unidades administrativas voltadas para determinadas zonas geográficas em que 

seria dividido o território republicano
29

 (LIMA, 2009, p. 164).  

A instalação dos postos em relação ao número, distribuição e localização destes, 

povoações e delegacias no território brasileiro, variariam segundo as verbas e os interesses da 

expansão da fronteira agrícola no período. Entre 1914 e 1915, devido às dificuldades 

econômicas que o país atravessava, frente à crise mundial vivida pelo contexto da Primeira 

Guerra Mundial, houve uma redução de inspetorias e postos que seriam restabelecidos a partir 

de 1925, com a superação da crise. A solução encontrada, e não mais abandonada, foi o 

incentivo, e até mesmo a cobrança, à autonomização econômica dos postos
30

.      

Este quadro só seria superado com o Decreto de N.º 21.690, de 1.º de agosto de 

1932, que criaria Inspetorias Regionais do Trabalho para cada estado da União, inclusive para 

o território do Acre, responsabilizando-as pela tarefa protecionista, atribuição que manteriam 

apesar da vinculação do Serviço ao Ministério da Guerra, o qual repassaria a verba. Verifica-

se, a partir de 1936, uma preocupação normativa, de acordo com um movimento mais amplo 

do próprio Exército.    

Uma série de alterações foram instauradas a partir da ditadura getulista à máquina 

burocrático-administrativa do Estado. Dentre elas, algumas referentes ao aparelho 

protecionista, como o Decreto-Lei n.º 1.736, de 3 de novembro de 1939, que subordinou o 

SPI ao Ministério da Agricultura (MA), acentuando que o problema da proteção aos índios se 

achava intimamente ligado à questão da colonização, por se tratar, do ponto de vista material, 

de orientar e interessar os indígenas ao cultivo do solo, a fim de que se tornassem úteis ao 

país, colaborando, assim, com as populações civilizadas que se dedicavam às atividades 

agrícolas
31

. 

 Nesse sentido, os projetos aplicados em áreas indígenas são de dois tipos: os de 
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 ROCHA, Leandro Mendes. A Política Indigenista no Brasil: 1930-1967. Goiânia: Editora UFG, 2003, p. 66.  
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subsistência e os econômicos. Os de subsistência são muitas vezes planejados e implantados 

com a colaboração de Organizações Não Governamentais (ONGs), atuação de missionários, 

antropólogos e outros profissionais não índios que pretendem auxiliar as sociedades indígenas 

a obterem sua alimentação. Não tem como meta principal a obtenção de excedentes voltados 

ao mercado, embora este possa ser um objetivo secundário. Já os projetos conhecidos como 

de Desenvolvimento Econômico foram muito comuns durante os anos dos governos militares, 

tendo sido implantados pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em diferentes áreas 

indígenas onde viviam grupos considerados pela FUNAI em adiantado estado de 

aculturação
32

 (2004, p. 354). 

 A implantação de projetos em áreas indígenas remonta a períodos anteriores. 

Entre os Xerente, identificamos, durante a existência dos serviços de proteção aos índios, 

iniciativas dessa natureza. Para a adoção desses projetos, o SPI criou diversos postos pelo 

Brasil afora. Estas ações tiveram início a partir de 1906, com a criação do Ministério da 

Agricultura
33

. Os conflitos entre índios e não índios vinham provocando intenso debate 

nacional. Apontou-se como vitoriosa uma das propostas de resolução do problema indígena 

sugerida por Rondon e outros positivistas. Instituiu-se, então, em 1910, o Serviço de Proteção 

ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILIN)
34

. 

 Tal organismo tinha por finalidade a assistência aos índios e a criação de 

centros agrícolas formados por trabalhadores nacionais, isto é, camponeses assentados em 

áreas de colonização oficial. O SPILIN previa uma estrutura organizacional complexa, 

contando com uma diretoria, duas subdiretorias e treze inspetorias, localizadas nos estados do 

Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Acre. Percebe-se aqui que Goiás ainda não tinha 

nenhum Posto do SPI, mas os vizinhos, Maranhão e Pará, sim.
35

 

 É importante lembrar que para a atuação junto aos índios foi proposta a criação 

de povoações indígenas, as quais contariam com um diretor, um ajudante e um escrevente. 

Nas povoações, deveriam ser organizadas escolas para o ensino primário, com aulas de 

música, oficinas, máquinas e utensílios agrícolas destinados a beneficiar os produtos das 

culturas e campos apropriados à aprendizagem agrícola (Brasil, Decreto nº8072, Cap.v, 20 jun 

2010 apud Rocha, 2003, p.75-76). 
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 A criação do SPI se daria, de acordo com Lima (1992, p.155), no contexto da 

expansão de um Estado Nacional e formalmente separado das ordens eclesiásticas, sendo ele 

o primeiro aparelho de poder governamentalizado instituído para gerir a relação entre os 

povos indígenas, distintos grupos sociais e demais aparelhos de poder. 

Nos anos 1940, houve reformulação na política indigenista, e o SPI passou a ter a 

configuração que vai perdurar até 1967, quando foi extinto e substituído pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI). A nova administração do SPI tinha a administração central 

sediada no Rio de Janeiro, uma diretoria-geral, uma seção de estudo, uma seção de orientação 

e assistência e uma seção de administração nas regiões. O serviço compunha-se de inspetorias 

regionais situadas nas principais capitais e de postos indígenas nas localidades onde 

habitavam populações indígenas.
36

 

Havia nove inspetorias regionais, a Inspetoria oito (IR8), ―com sede em Goiânia e 

jurisdição sobre Goiás, Tocantins e sudoeste do Pará‖ (Rocha, 2003, p.83). Já os Postos 

Indígenas, unidades de base política indigenista, passam a ter uma nova classificação baseada 

no ―grau de contato‖ dos índios com a sociedade nacional. Enquanto isso, o Posto de 

Assistência, Nacionalização e Educação (PIN) presta assistência aos índios que ―estão sendo 

incorporados à civilização‖ (ROCHA, 2003, p. 83).  

Nos PINs, ensinava-se a ler e escrever em português e ministrava-se a 

aprendizagem de ofícios adequados, como os de oleiro, carpinteiro, pedreiro, etc. 

Paralelamente, procurava-se interessá-los à prática da agricultura, pecuária, apicultura. 

Ensinava-se também aos índios cânticos patrióticos, esporte, etc. As indiazinhas aprendiam a 

costurar, bordar e outros trabalhos manuais. A máquina de costura já lhes era familiar em 

muitos postos, bem como bastidores, teares, etc. Os indiozinhos que frequentavam as escolas 

recebiam almoço e merenda e eram vestidos e calçados à moda dos civilizados (RIBEIRO, 

1943, p. 7-8). 

Ressalte-se que, sob a jurisdição da Inspetoria Regional do Goiás, Tocantins e 

sudoeste do Pará, situada em Goiânia (IR-8), havia seis (06) PIN, sendo eles: PIN Manoel da 

Nóbrega, PIN Tocantínia, PIN Heloisa Alberto Torres, PIN Carajás do Norte, PIN Carajás do 

Sul, PIN Getúlio Vargas. Entre os Xerente, havia dois postos – o PIN Tocantínia e o Posto 

Indígena de Alfabetização e Tratamento (PIT) Rio do Sono.  

O Posto Indígena de Alfabetização e Tratamento (PIT)
37

 era considerado o mais 
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simples e econômico dos postos, tendo sido criado para prestar assistência aos povos 

indígenas com maior ―grau de contato‖ com a sociedade envolvente. Em sua maioria, PITs 

foram instalados entre os Terena Kaingáng dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e 

Paraná (Rocha, 2003, p.84). 

Para uma compreensão sobre a localização destes postos indígenas em Goiás no 

ano de 1944, o mapa a seguir é bastante elucidativo. Mostra inclusive, que os dois postos que 

foram criados entre os Xerente, foram o PIT Rio do Sono e o PIN Tocantínia.    

                                                                                                                                                         
seja nossa população indígena atraída para os países limítrofes‖ (Ribeiro, 1943, p. 8, apud Rocha, 2003, p. 83). 

O Posto Indígena de Atração (PIA) era destinado à ―atração‖ e à ―pacificação‖ dos índios que ainda se 

encontravam sem contato ou com contato com a população envolvente. O Posto Indígena de Criação (PIC) 

apresentava as mesmas atribuições de um PIN mais voltado para ―despertar‖ no índio o interesse pela pecuária.  
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Ainda sobre os postos instalados entre os Xerente em Tocantínia, em Rio Sono, há 

um documento da Inspetoria Regional de Goiânia direcionado ao agente responsável por esses 

dois postos em 1956. Nele, traçam-se instruções sobre encaminhamentos que devem ser 

seguidos, direcionados a aspectos diversos, principalmente relacionados à sobrevivência dos 

indígenas, destacando a importância dos postos e da lavoura indígena
38

.  

Neste sentido, a recomendação é de que, havendo solucionado o caso salarial de 

cada posto, não haveria justificativa para que cada um não tivesse sua lavoura com plantações 

de mandioca, arroz, milho, etc., para atender às necessidades dos indígenas e do ―índio 

necessitado, com especialidade, aos velhos que não podem trabalhar‖. Ressalta-se ainda o 

fornecimento de sementes àqueles indígenas que não as possuíam.  

Os Xerente vivem em duas terras localizadas no município de Tocantínia (TO), a 

cerca de 70 km ao norte da capital, Palmas, entre o rio Tocantins e seu afluente, à margem 

direita, o rio do Sono. Ocupam as áreas indígenas denominadas T.I. Xerente e T.I. Funil, as 

quais, após muita luta, foram demarcadas e homologadas. As terras xerente estão em território 

contínuo. A T.I. Xerente (delimitada pelo Decreto N.º 71.107, de 14 de setembro de 1972, 

demarcada pelo Decreto N.º 76.999, de 8 de janeiro de 1976, e homologada pelo Decreto N.º 

97.838, de 16 de junho de 1989, com extensão de 167.542,105 hectares) e a T.I. Funil 

(delimitada pela Portaria n.º 1.187/E/82, de 24 de fevereiro de 1982, e homologada pelo 

Decreto n.º 269, de 29 de outubro de 1991, com extensão de 15.703,797 hectares) totalizam 

183.245,902 hectares. O povoXerente teve seu território demarcado em definitivo no ano de 

1991. É uma terra que totaliza 183.245,902 hectares e divide-se em duas áreas indígenas cujas 

demarcações ocorreram em épocas diferentes e com processos demarcatórios diversos. 

No passado, o território ia além das atuais áreas (Xerente e Funil) demarcadas. 

Abaixo, a narrativa do ancião Ângelo Dakburõkwa é esclarecedora em relação à extensão do 

território indígena antes de sua demarcação. No entanto, esta área foi, durante muito tempo, 

foco de tensões entre os Xerente e os não indígenas que viviam dentro e no entorno do 

território.  

 
E uma pessoa, naquele tempo, nós saía assim de um lugar pra outro, porque era 

muita gente, né?,muita gente, aí eles falam, aí disse que Xerente saíam... Pra não 

aqui era tudo Xerente, Panela de Ferro, pra cá nós... É hoje; eu acho que era 

Tupiratins, Lá aldeia, o nome nossa lá é Krtâkrê, Krtâkrê, Lá era aldeia, era aldeia 

grande, Xerente, né?,aí saía pra lá; pra ficar com os parentes, Aqui oh!Natividade, 

aldeia, Pindorama, então saía muito assim mais dentro do território mesmo, né?... 

Pois é... Pindorama; Jalapão pra cá que eles chamam de Jalapão que é Srãpa, aquilo 

lá tudo a gente andava e considerava que nesse tempo era muito tempo, aqui  
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 Documento escrito ao Agente do SPI pelo Inspetor Regional (IR8) em 10 de novembro de 1956. 
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Providência que eles chamam aí, na nossa língua é Nrõromzawrekâ; acabou os 

índios aí, né?! Então também de doença, quando tá, quando pega doença, sai pra ir 

pra outro lugar, não é assim à toa que saíam, e também quando a caça ficava escasso 

aí ia pra outro lugar. (Angelo Dakburõkwa em 24 de outubro de 2012). 

 

 

Para o ancião, o modo de vida de seu povo antes da demarcação da terra indígena 

era diferente, principalmente quanto à extensão e ao número de aldeias (bem menos). Ao nos 

reportarmos à questão do território, torna-se importante mencionar que há uma diferença entre 

Terra Indígena (T.I), território e terra, de acordo com Faria (2008, p. 66).  

A Terra Indígena refere-se a um espaço planejado pelo Estado, de acordo com as 

estratégias políticas em questão, o que remete à propriedade. Já que a T.I. é propriedade 

estatal (União), compete à população indígena o direito à posse da área delimitada por uma 

ação estatal.  

Território indígena, por sua vez, é entendido como o espaço necessário para a 

reprodução das relações sociais de um povo, que expressa não apenas sua sobrevivência, mas 

a reprodução cultural através do parentesco e das migrações. Entende-se como um espaço que 

vai além da aldeia, das habitações, do roçado. Carvalho (1997, p.16) propõe incluir nesse 

conceito outros espaços, como os míticos, formados por cemitérios e outros locais sagrados 

mitológicos, e os de perambulações comuns que o grupo indígena utiliza para pesca, caça, 

coleta de produtos alimentares, vestuário, habitação, transporte, obtenção de matéria-prima 

para produção de utensílios e adornos. 

O uso da terra e de seus recursos não fica restrito às aldeias, mas se amplia na 

busca da caça, da coleta e de outras atividades, como a ida à cidade para fazer as compras ou 

comercializar os artesanatos feitos em buriti ou capim dourado, ou mesmo resolver outras 

questões como as relacionadas com a política local e estadual. No caso dos mais jovens, 

observa-se a ida para a escola ou universidade, para o local de trabalho. Há também os que 

fazem o caminho inverso, como moradores da cidade, principalmente Tocantínia, que vão à 

aldeia nos fins de semana, feriados e férias. Ao percorrerem seu bdâdi (trilhas, caminhos e 

estradas) diferente, os indígenas indicam uma concepção de território móvel.   

David Maybury-Lewis (1990, p. 422), em 1982, observou que os Xerente, ao 

fazerem exigências à FUNAI, recebiam projetos como resposta. Esta mesma iniciativa o autor 

detectou entre os Xavante na mesma época. Pelas suas análises, a mentalidade pela via dos 

projetos estava começando a tomar corpo entre os Xerente, a ponto de ser mais um incentivo 

para a criação de novas aldeias, já que uma aldeia podia exigir da FUNAI seu próprio projeto 

separado. No passado, se uma facção se sentisse maltratada, era prática entre os Xerente poder 
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criar uma nova aldeia. Agora, há mais esse incentivo, esse apoio.     

O autor citado, que esteve com este povo de 1955 a 1956, percebeu mudanças em 

relação aos tempos do SPI. Afirma que ―seguramente a modernização também tinha chegado 

aos Xerente‖. A avaliação foi feita a partir do cenário do Posto Indígena, o qual já não era 

como no passado. David Maybury-Lewis (1990) salienta o seguinte: 

 
A modesta cabana do Eduardo tinha desaparecido. Em seu lugar, passamos por uma 

casa bem feita, de um missionário protestante, e dobramos numa estrada com uma 

fileira de casas, algumas de sapé, outras de tijolo e cimento. Havia carros e tratores 

estacionados perto dos edifícios principais. (MAYBURY-LEWIS, 1990, p. 420) 

 

 

Os projetos de modernização chegaram ao povo Xerente por meio da FUNAI, a 

partir da década de 1980, através da execução de projetos. Foi então que a sobrevivência 

desse povo passou a depender, em parte, dos resultados destes projetos. Essa proposta 

modernizadora tinha, à frente, os mais jovens. Havia pouco espaço para os seus wawẽ, os seus 

velhos, que, no passado, foram bem mais que os verdadeiros guardiões de sua cultura e 

história, pois também governavam e formavam o Conselho de Anciões (ĩptokwá). Com as 

mudanças e os financiamentos para a modernização da agricultura, os wawẽ passaram a 

perder espaço. 

Os Xerente têm vivido, no decorrer das últimas décadas, um verdadeiro 

―cercamento‖ de suas terras, processo que já vem ocorrendo há bastante tempo e que teve 

início com a chegada das frentes de expansão (agrícola e pecuária). Tal processo é marcado 

pela instalação de fazendas de gado em territórios indígenas e arredores, pela construção de 

rodovias, dentre elas a Belém-Brasília, pelo surgimento de cidades e, mais recentemente, em 

2001, pela construção da Hidrelétrica de Lajeado. Esses fatores e a chegada de novos agentes 

e sujeitos interferem diretamente no modo de sobrevivência e na forma de conceber e viver a 

vida.  

A primeira fase desenvolvimentista fora um reflexo das transformações ocorridas 

nos grandes países na conjuntura do Pós-Guerra. Nela, todos os países procuravam se 

reestruturar para vencer os desafios dessa realidade moderna. Para se ajustar diante dessa 

nova conjuntura, o Brasil procurava soluções por meio dos setores básicos da infraestrutura 

brasileira. A partir daí, foram construídas as grandes usinas, os açudes, as numerosas 

indústrias, a Superintendência de Desenvolvimento para o Nordeste (Sudene). Tal processo de 

desenvolvimento não se restringiu apenas ao litoral. Criou-se a capital do país no centro do 

Brasil, a fim de vinculá-la a todos os quadrantes do território através de rodovias da 
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integração nacional. Porém, na verdade, havia outras preocupações, como a ocupação do 

território para deslocar o excedente de mão de obra não qualificada, reduzindo assim a 

pressão populacional nos grandes centros, favorecendo a expansão da produção de alimentos 

e efetivando a integração nacional para que houvesse um maior domínio sobre o país 

(SOUZA, 2002, p. 365). 

O Governo de Getúlio Vargas objetivava a integração regional. Por meio da 

chamada ―Marcha para o Oeste‖, ocorreu um verdadeiro processo colonizador de ocupação 

das áreas do Centro-Oeste brasileiro, a fim de ampliar o mercado interno e incentivar a 

migração para a região. No governo seguinte, de Juscelino Kubitschek (1956-1961), deu-se a 

consolidação da rodovia Belém-Brasília. Juscelino Kubitschek planejou realizar um conjunto 

de obras de grande vulto, como a construção da nova capital e da própria rodovia Belém-

Brasília, empreendimentos previstos em seu Plano de Metas. Ele levou até o limite o 

equilíbrio contraditório entre uma ideologia nacionalista-desenvolvimentista e a efetivação de 

uma política de abertura ao capital monopolista estrangeiro (AQUINO, 2002, p, 319). 

O discurso de ocupação das terras sem dono tomava corpo. As chamadas terras 

―devolutas‖ eram indígenas. O estudioso Odair Giraldin (2002) verificou que as fontes 

documentais, sobretudo do século XIX, informam que os Xerente ocupavam terras das duas 

margens do rio Tocantins, desde próximo ao arraial do Pontal, que atualmente é município de 

Porto Nacional, até a região dos atuais municípios de Rio Sono e Pedro Afonso. Atualmente 

só habitam as terras da margem direita do Tocantins, tendo seu território, assim, reduzido. 

Além de tudo, a construção da Rodovia Belém-Brasília, próxima às terras dos 

índiosXerente, fez surgir novas cidades e provocou a estagnação econômico-político dos 

municípios ribeirinhos, já que a navegação fluvial entrou em decadência como transporte 

mercantil, e algumas cidades perderam a sua importância para certos núcleos urbanos, que se 

desenvolveram com muita rapidez. A rodovia atraiu uma grande parte da população que vivia 

nesses núcleos ribeirinhos para as novas cidades às margens da estrada. Esse contingente 

populacional buscava melhores condições de vida. No período de 1960 a 1964, nos 

municípios de Miracema e Porto Nacional, houve um decréscimo demográfico. Isso 

significou que houve um êxodo da população em direção às regiões servidas diretamente pela 

rodovia Belém-Brasília (SOUZA, 2002, p. 384). 

Nas proximidades de Miracema do Norte (hoje Miracema do Tocantins) –, a 

menos de 10 km de uma aldeia indígena dos Xerente, a aldeia Funil –, formou-se um novo 

povoado, que hoje é a cidade de Miranorte. Segundo Souza (SOUZA, 2002, p. 384), o 

processo se deu através da mudança de uma parcela da população formada, principalmente, 



64 

 

por famílias de comerciantes. Também parte da população de Porto Nacional mudou-se para 

novos povoados (hoje cidades) surgidos na rodovia, como Gurupi, Fátima
39

 e Paraíso do 

Norte.   

A cidade de Pedro Afonso, localizada à margem direita do Tocantins, justamente 

na confluência do rio Sono, surgiu em terras indígenas a partir da ação missionária dos 

capuchinhos, por ordem imperial, em 1845. Mais tarde, conheceu o progresso por meio do 

surto da borracha da mangabeira, em 1910. Inclusive consta, na memória oral dos Xerente, 

que alguns antepassados trabalharam na coleta dessa espécie de borracha, cujo transporte era 

feito em lombo de burro às margens do Tocantins e cuja rota se destinava a Belém, Piauí e 

Bahia
40

. Contudo, no caso dos Xerente, muitas atividades eram realizadas pelo rio. Na 

narrativa de Sr. João Sõzê Xerente, consta que os Xerente trabalhavam como canoeiros. 

Muitos até produziam esse meio de transporte, como se observa a seguir: ―[...] eram muitos, 

tinha fazedor, bem quatro aqui‖. Estas palavras foram ditas em referência aos Xerente, que 

confeccionavam canoas (narrativa)
41

.   

Em relação à mangabeira, esta planta teve influência na vida dos Xerente, fazendo 

parte da memória oral deste povo. De acordo com indígenas da metade Doí, a origem do clã 

Kritó está nessa planta. Ainda segundo esse ponto de vista, foram os Kritó os descobridores 

desse tipo de borracha. A narrativa informa igualmente que estes indígenas fabricavam uma 

bola com a borracha dessa espécie de planta
42

. Nimuendajú (1942) escreve sobre a origem 

desse clã Xerente e sua relação com esse tipo de bola de borracha. Esta era utilizada em um 

tipo de jogo que só existe na memória dos Xerente. Em seu estudo, Genilson Nolasco, 

referindo-se à origem desse clã (Kritó), informa que 

 

Havia uma família que gostava de retirar o leite da mangaba e fazer bolas para 

jogarem. Os Xerente gostavam muito de treinar. Disputavam no meio do mato. Eles 

jogavam a bolinha no chão e quando ela pulava corriam para tentar pegá-la. Também 

gostavam de treinar no lajedo, jogavam-na na parede e tentavam segurá-la quando 

voltava. Assim, no momento da divisão eles passaram a serem chamados de 

Kritótdêkwa, ou seja, os donos da mangaba e constituíram o clã Kritó. Os anciões 

não deram maiores informações acerca dessa narrativa ou sobre a origem do clã 

(NOLASCO, 2009, p. 113). 

 

 Os Xerente do clã Kritó possuem uma estreita relação com a borracha da 

                                                 
39

 O povoado de Fátima pertencia ao município de Porto Nacional. Ele conseguiu sua emancipação político-

administrativa muito tempo depois (SOUZA, 2002, p. 384). 
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 As informações sobre a situação econômica da cidade de Pedro Afonso e de outros municípios, quando da 

ocasião da construção da rodovia Belém-Brasília, foram elaboradas a partir de artigo de Souza (2002). 
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 Conversa realizada com Sr. João SõzêXerente. 
42

 Essa bola confeccionada pelos Xerente era utilizada numa modalidade de jogo pelos mais jovens. Atualmente 

não existe esta prática entre eles.    
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mangabeira, esta permeia outras relações deste povo, como a mencionada nesta narrativa do 

Sr. João Sõzê. Ele esclarece que, após 1920, o índio passou a levar produtos para vender na 

cidade, como a lenha, o coco e a borracha. Segundo ele, havia uma procura, por parte dos não 

indígenas, por esses produtos. Ao mesmo tempo, sua narrativa deixa claro que a relação com a 

sociedade envolvente veio acompanhada da troca e da entrada de produtos vindos de fora, 

como panelas de ferro e portas para as casas. 

 

[…] de 1920 pra cá é que tem a procura que o branco faz, né? O índio também tá 

acompanhando, tem panela de ferro, antigamente não tinha panela, não tinha nada, 

não tinha nem porta hoje tem,né? Não tinha panela de ferro só tinha panela de barro, 

não tinha como fazer e agora depois que existiu essas panelas de ferro aí, vem 

fazendo, tirando óleo de coco (Sr. João Sõzê em 03 de janeiro de 2014).   

 

 

A fala de Sõzê contribuiu para o entendimento de como vêm se dando as relações 

de contato do Akwẽ-Xerente com a sociedade nacional, pelo menos a partir da década de 

1920. Ele cita que as trocas culturais ocorridas com o não índio eram realizadas por meio da 

venda de produtos retirados do extrativismo. Assim, os Akwẽlevavam tais produtos para a 

cidade e, como fruto das trocas, traziam outros utensílios para as aldeias. Ele enfatiza ainda 

que a introdução de panelas de ferro nas aldeias criou as condições para o fabrico de alguns 

produtos, como o óleo de coco (SÔZẼ, em 03 de janeiro de 2014).   

O ancião (Sõzê) relembra um tempo em que havia áreas ainda bem preservadas, a 

ponto de ser farto o extrativismo de babaçu direcionado ao fabrico de azeite num período em 

que havia aceitação desse produto. Por outro lado, não havia estradas, e as viagens eram 

realizadas, de barco ou a pé, pelos indígenas. Isso também é citado na fala do Sr. Carlos 

Xerente, que lembra o percurso que os índios faziam do lugar onde hoje é a aldeia Porteira, à 

margem direita do Tocantins, para a aldeia Rio Sono, à margem do Sono:  

 

Os mais velhos dormiam na estrada, né? Mas os novos dormia só quando chegava lá 

no Rio Sono, daqui, que hoje a gente agora vai num carro e acha longe, mas de 

primeiro os novos ia pra brincar lá, saía às 6h e 11h já estava lá no Rio Sono e hoje 

ninguém mais faz isso porque depois que apareceu essas viaturas… Os fazendeiros 

saiam daqui só na tropa de boi, cavalo, nem estrada não tinha, estrada de rodagem 

ninguém via aqui pro rumo do Rio Sono (Sr. Carlos Xerente em 10 de março de 

2015).   

 

 

Com a chegada de outros sujeitos, essa vida marcada pelo isolamento foi aos 

poucos sendo permeada por outras relações, assim como pela necessidade de consumo de 

produtos industrializados provenientes da cidade. Isso foi mencionado em outra ocasião, 

quando conversei com a professora Noemi Xerente, que relatou uma passagem do ano de 
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1984 – ela foi a primeira professora entre seu povo a ser contratada pela Missão Batista: 

 

E a gente não tinha como conseguir sabão, óleo e já se buscava as coisas na cidade. 

Aí busquei os pastores Gunther e Rinaldo e eles me colocaram como monitora, em 

1984, eu ganhava quinze cruzeiros, com o dinheiro, eles mesmo compravam o que 

eu precisava, eu dizia assim traz tecidos, óleo, sabão e depois eles me traziam o que 

sobrava do dinheiro. E aí, com o tempo, eu passei para a prefeitura e depois para o 

estado. Fui me capacitando, fazendo cursos e fui gostando. Nunca fui demitida. Os 

indígenas demoraram a entender que era importante trabalhar a nossa língua, 

achavam que tinha que ensinar só o Português e por isso eu era transferida. Mas 

agora eles querem que ensine a língua, estudar a nossa língua. (Noemi Xerente, em 

16 de março de 2013). 

 

 

 A Igreja Batista estabeleceu relação com as aldeias Akwẽ a partir do trabalho de 

dois pastores, Guenther Carlos Krieger e Rinaldo de Matos, que chegaram à Tocantínia no 

final da década de 1950. Além da evangelização, que era feita a partir do ensino da língua 

materna e a sua fixação pela escrita, em parceria com alguns Akwẽ, elaboraram um dicionário 

Akwẽ/português e duas cartilhas para alfabetização, que são atualmente utilizados nas escolas 

indígenas (NOLASCO, 2010). 

No contexto dessas relações dos Xerente com a sociedade envolvente, cidades 

como Pedro Afonso e Tocantínia possuem uma forte relação com esse povo indígena. Essas 

duas cidades surgiram a partir de aldeamentos indígenas. Pedro Afonso, após perder o 

entreposto econômico da borracha da mangabeira, passou a investir na exportação da carne 

seca para Belém, comércio realizado por via aérea, que começou em função da Segunda 

Guerra Mundial: ―[...] possuindo um aeroporto e um matadouro, Pedro Afonso transformou-se 

em um dos entrepostos de comércio aéreo de carne, convergindo assim o gado dos municípios 

próximos‖ (VALVERDE, 1957, p. 265-266 apud SOUZA, 2002, p. 385). 

 Este fato explica a existência das muitas fazendas de gado que se instalaram 

próximas às cidades de Pedro Afonso e Tocantínia, inclusive grande parte delas em território 

indígena Xerente. Isso nos permite entender o motivo pelo qual, segundo alguns estudiosos, o 

século XX foi marcado pelo acirramento das disputas territoriais entre os Akwẽ-Xerente e os 

não indígenas, assim como pela difícil sobrevivência desses indígenas junto a posseiros e 

fazendeiros, que foram invadindo o que restava de seu vasto território de ocupação tradicional 

(DE PAULA, 2000; OLIVEIRA-REIS, 2001; NOLASCO, 2010). Em razão dessa situação em 

que viviam os Xerente, Curt Nimuendajú, após sua primeira visita, em abril de 1930, fez 

intervenções para que o Estado brasileiro demarcasse seu território (NOLASCO, 2010, p. 22). 

Porém, de acordo com De Paula (2000), isso só aconteceu no final da década de 

1950, considerando o que indicam os registros do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), que 
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mostram a preocupação das autoridades em relação à demarcação de uma área para esse 

grupo indígena. 

 As relações dos Xerente SPI, assim como com a FUNAI, posteriormente, estão 

na memória viva deste povo, principalmente em relação à invasão das terras pelos 

fazendeiros, conforme podemos ver no depoimento abaixo:   

 

Hum, Hum, a gente sofreu demais aqui, os novos, os Xerente, aqui esse pessoal 

mesmo da cidade, o delegado ia aqui nessa beira do rio amontoado, com a polícia, 

amarrava o índio, sem ter precisão, além da terra era do índio, né?,mais velhos eu 

dou razão também, os mais velhos não sabem ler não sabe escrever. Só tem aquela 

mentalidade só na cabeça. Então o delegado mandava amarrar o índio, as índias e 

ainda enchia o corpo de coco babaçu, e tocava igual a gado. Isso foi um sofrimento 

que a gente passou por aqui e o pessoal da cidade aí de Tocantins tava fazendo da 

gente de escravo. Ficava o índio doente, desarmado e ainda pegava o facão para [...] 

da cana, desarmado. Mas aqui foi um sofrimento que a gente passou além de que 

esse pessoal conhece a lei né? Se nós fosse na FUNAI, já tava cheia de branco, nós 

ficava no meio de branco aqui essa terra. Essa beira de rio aqui era cheio de gado, 

até lá no [...]. Aqui em cima era só gado. […]. É, primeiro foi o SPI e SPI é o mesmo 

órgão federal só acho que era mais fraco, agora a FUNAI entrou porque tomou 

conta, porque esse que tomava conta também, tudo era grana,né? Por isso, que 

judiava demais viu, se eles não tivesse batido no velho né?Não tinha saído, não tinha 

feito a demarcação pro índio, né?,sofreu demais (SIRNAWE XERENTE, em 10 de 

março de 2015)
43

.   

 

 

 A invasão da área indígena por parte dos fazendeiros fazia com que os 

indígenas ficassem aglomerados na terra e se mantivessem assim por algum tempo, até 

mesmo após a demarcação, já que os não indígenas não queriam desocupar a terra indígena. 

Isso gerou conflitos, com muita tensão para as famílias Xerente e não indígenas. Nesse 

período a população indígena das localidades (aldeias) Cercadinho e Barreiro foram para o 

Posto, onde hoje é a aldeia Porteira e se mantiveram lá até a situação apaziguar.  

 

 

De primeiro, sempre o meu avô conta, diz que o índio não podia estudar,né?Que diz 

que o índio era mais sabido de tudo, aí, o governo não deixaria o índio 

estudar,né?Esses mais velhos. E graças a Deus, hoje em dia você está vendo que os 

novos estão estudando, estão entrando no emprego, de primeiro não tinha esse 

negócio de entrar num capital, de estudar, que de primeiro também, é como eu tava 

falando que ele não tinha nem transporte, que o índio não tem recursos para poder 

botar na capital, né?,pra poder manter dinheiro, né?, só vivia mais só na roça, e 

naquele tempo também ninguém vendia, eles não tinham como carregar para a 

cidade, aí, vinha passando mas graças a Deus, hoje em dia, passa o coletivo na porta. 

E os nossos só não aprende quem não quiser mesmo. Porque de primeiro, pra gente 

estudar na cidade tinha que sair a pé, porque você sabe que na cidade até hoje tudo é 

dinheiro, porque se um dia for ficar lá tem que pagar o aluguel da casa, tem que 

pagar água da casa, é muita coisa, é muito pesado, né?Mas graças à Deus, pessoal 

hoje em dia está envolvido agora, sabe entrar, né?A porta ficou aberta também que o 

governo depois que abriram, né?Todo mundo, né?,Pra gente que quer estudar. 

(SIRNAWE XERENTE, em 10 de março de 2015).   
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 Conversa realizada com Sr. Carlos Xerente. 
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 Na década de 1980, a organização das aldeias se dava de forma diferenciada, 

não existiam tantas aldeias como hoje. Depois da década de 1980, criaram-se mais Postos 

Indígenas (PIN). Os PINs eram cinco (PI Xerente, PI Funil, PI Brejo Comprido, PI Rio Sono 

e PI Brupé) e as roças eram organizadas a partir dessa organização, mas todas as aldeias 

estavam incluídas. O Sr. Carlos Xerente comentou que, entre os anos 1985 e 1989, houve um 

projeto muito grande realizado entre os Xerente, através da FUNAI. Tal experiência utilizou a 

roça mecanizada.   

 

Já, foi até o finado do meu pai que fez um projeto que se fosse o branco tinha 

crescido mais, né?Só nesse pedacinho de chão aqui, pegou mais de 5.300 sacos de 

arroz, só nessa parte aqui. Aí o índio inventou de mandar fazer a dividição. Achou 

pro índio que aquele era futuro, né?Fizeram a dividição, partiram o arroz ao invés de 

vender o arroz e depositar. Aí crescia mais, fazia em outro local agora, 

né?Aumentava a roça e hoje em dia o índio não passava fome, não, tinha dinheiro, 

né? (SIRNAWE  XERENTE, em 10 de março de 2015).   

 

 

Em sua fala, deixa clara uma diferença que há entre o viver Xerente e o do não 

indígena quanto às relações de produção, no sentido de se fazer uma poupança para reinvestir 

em um momento futuro. No entanto, não foi o que aconteceu com os indígenas. Mesmo se, 

por algum tempo,elestivessem assistência técnica, esse tipo de agricultura não se consolidaria, 

porque tradicionalmente o povo Xerente possui outro olhar quanto às formas de plantio, 

plantam para a subsistência.          

Durante muitas décadas, os Xerente apresentavam uma população bastante 

reduzida. Esta população cresceu, assim como o número de aldeias foi gradativamente 

aumentando. Na década de 1970, a fiscalização dos dois postos indígenas ali instalados não 

foi eficiente. Assim, os Xerente reagiram às invasões e às ocupações do pouco que restou de 

suas terras tradicionais. Essas ocupações aconteciam sem qualquer questionamento por parte 

do Estado. Houve um momento em que as reações dos Akwẽ-Xerente não foram nada 

pacíficas. Em 1972, ocorreu um conflito; um Akwẽ foi baleado, e três invasores foram mortos 

dentro da área.  

Em razão disso, as ameaças e boatos de mortes, extermínio de indígenas e 

confrontos armados entre indígenas e não indígenas fizeram com que o governo federal 

enviasse tropas para a área, além de constituir um Grupo de Trabalho (GT) para iniciar a 

demarcação em definitivo das terras daquele povo (OLIVEIRA-REIS, 2001). Somente após 

esse confronto, conquistaram a sua primeira área demarcada, denominada nos documentos da 
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Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de ―Área Grande‖ (DE PAULA, 2000). Mais 20 anos 

se passaram, e novos conflitos ocorreram até a demarcação e a homologação de outra área 

reivindicada pelos Akwẽ-Xerente, a do Funil (DE PAULA, 2000). 

Como se pode perceber, o histórico da relação interétnica entre os Akwẽ-Xerente 

e os não indígenas demonstra uma relação conflituosa de mais de 200 anos. Talvez, por causa 

dessas tensões que giraram em torno da demarcação do território, os Akwẽ foram 

relacionados como um dos três casos significativos de situações sincréticas do projeto de 

pesquisa Estudo de Áreas de Fricção Interétnica do Brasil, elaborado por Roberto Cardoso de 

Oliveira, em 1962. Esse projeto, porém, limitou-se aos trabalhos do antropólogo Julio Cezar 

Melatti sobre os Krahô (OLIVEIRA-REIS, 2001). 

 Após a demarcação e homologação, o território Akwẽ ficou constituído por 

duas Terras Indígenas (TI), a Terra Indígena Xerente e a Terra Indígena Funil, num total de 

167.542 hectares, e está totalmente localizado no município de Tocantínia, estado do 

Tocantins, na margem direita do rio Tocantins, a menos de 100 quilômetros da capital do 

estado, Palmas. Atualmente, a população Akwẽ-Xerente, de acordo com a coordenação da 

FUNAI em Tocantínia, encontra-se distribuída nessas duas áreas (Xerente e Funil), em 

aproximadamente 73 aldeias. Estas estão distribuídas nas seguintes regiões: Porteira, Funil, 

Brupé, Brejo Comprido e Rio Sono. Segundo o Censo realizado pelo Sistema de Informação 

da Saúde Indígena (Seagi), a população Xerente, em 2016, apresenta um total de 3.640 

pessoas. 

O estado do Tocantins, desde a sua fundação, em 1988, passou a ser foco das 

atenções regionais e nacionais devido à sua localização estratégica para o ―desenvolvimento 

econômico‖. Desde então, o território Akwẽ vive o peso dos efeitos advindos da expansão 

desenvolvimentista, ou seja, está atualmente rodeado de projetos incentivados pelos governos 

federal e estadual, em parceria com a iniciativa privada. Alguns empreendimentos, como a 

Hidrovia Araguaia-Tocantins, poderão alterar drasticamente o seu entorno, assim como a 

Hidroelétrica do Lajeado, em funcionamento desde 2001, que, além de modificar o entorno, 

afetou a ictiofauna e o cerrado, onde está situado o território indígena Xerente.  

O cerrado brasileiro é considerado uma região com grande potencial para 

expansão da fronteira agrícola, reunindo as qualidades necessárias para a produção de grãos 

(grandes extensões de terras férteis e planas e com grande potencial hidrográfico) e uma 

localização geográfica privilegiada, o que possibilita a diminuição de custos de transporte, 

através da criação de corredores ―multimodais‖ (ferrovias, hidrovias e rodovias) (DE PAULA, 

2000). 
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 A vida do índio Xerente, na atualidade, gira em torno das demandas do não 

índio, tratado por eles como ―branco‖. Na visão desse ancião e conselheiro da aldeia, 

 

Hoje nós estamos nessa vida é tudo pro branco, é o branco envolver dentro do 

trabalho, trabalho assim considerando também como se fosse branco, porque tudo 

vem do branco. Dinheiro é do branco, emprego é do branco, a terra é do branco, e o 

governo tá vendo. Nós temos terra aqui homologada, mas governo tá em cima vendo 

nossa vida aqui, nosso direito aqui, porque nós temos a vida pra ter direito, né?Aí às 

vezes fica isso aí, né?O que o governo tá fazendo, os deputados, os governadores, 

os prefeitos, tem muita jogada pra não cumprir o pedido do jeito que você vai fazer 

aqui e vão entregando ver se faz, ver se pode ajudar, tem muita coisa pra eles pensar, 

né?E aquilo é do jeito que tá, daqui pro começo do verão vamos roçar os becos pra 

ficar pro povo ver todos verem isso aí, tem escola, tem quase todo jogo, isso aí que a 

gente tem que ter (SÕZÊ XERENTE, em 3 de janeiro de 2015).   

.    

  

A construção de grandes empreendimentos em terras indígenas e em seu entorno é 

um dos principais mecanismos de prolongamento de uma mentalidade colonizadora. Nesse 

sentido é importante situar a Usina Hidrelétrica (UHE)
44

 na conjuntura do 

desenvolvimentismo. O Tocantins – estado criado com a Constituição de 1988, anteriormente 

era o norte de Goiás e hoje está situado na Amazônia Legal –, há mais de três décadas, passa 

por profundas mudanças estruturais. Tais mudanças tiveram início com um projeto de 

integração nacional, o qual acarretou problemas ambientais, sociais e culturais, embora se 

deva reconhecer que houve nesse processo elementos positivos que trouxeram 

desenvolvimento para a região (BECKER, 2005, p. 73). 

O neoliberalismo nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial, do século passado. 

Esta reação teórica e política contra o estado intervencionista e de bem estar, cujo maior 

expoente teórico foi Friedrich Hayek (1944) com sua obra o caminho da servidão. Este 

defendia que o novo igualitarismo do estado de bem estar, destruiria a liberdade dos cidadãos 

e impossibilitaria a concorrência dos mercados e prosperidade de todos. Tais idéias não 

tiveram eco numa conjuntura de hegemonia Keynesiana. Mas em 1970, Milton Friedman, 

retomaria o pensamento neoliberal de Hayek (CASTELO, 2012, SOUZA, 2014)                   

No chamado Estado do Bem-Estar, Welfare state, modelo desenvolvido sobretudo 

nos países europeus neste contexto do pós guerra, apesar das variações na forma em diversos 

países, é possível identificar características básicas, expostas no parágrafo a seguir. 

(CASTELO, 2012, SOUZA, 2014)                   

O Estado intervém em diversos setores da economia, subsidiando-os. Controla a 

exploração de alguns recursos naturais, tais como indústria mineral, energia, etc, pos meio de 
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 Lajeado fica a 15 km do território Xerente, no rio Tocantins, rio que banha parte desse território indígena 
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empresas estatais. O Estado, é responsável pela promoção da justiça social e igualitarismo, 

com políticas sociais universais, tais como: saúde, educação e         previdência. Abandonou-

se a idéia da supremacia da lógica de mercado, com estímulo no campo da estabilidade dos 

trabalhadores no emprego e forte poder de negociação dos sindicatos.   (CASTELO, 2012, 

SOUZA, 2014)                   

Com o abalo da estrutura fordista Keynesiana, em fins dos anos 1960, houve uma 

queda na taxas de lucros sob hegemonia do capital financeiro e ao mesmo tempo uma forte 

mudança no trabalho e a aceleração do avanço tecnológico. As políticas sociais do Estado de 

Bem Estar Social foram postas em cheque, sendo favorecidas as idéias neoliberais. Com a 

crise os Estados tenderam à austeridade. No mundo do trabalho se afirmam com a 

reestruturação produtiva no âmbito do Estado, a resposta capitalista à crise do capital, foi o 

neoliberalismo.   (CASTELO, 2012, SOUZA, 2014)                   

Na Europa o primeiro país a implementar as medidas neoliberais foi a Inglaterra 

com Margareth Thatcher, em 1979. Outros países seguiram o modelo, em 1982 os Estados 

Unidos, com Ronald Reagan, aderiram à essa influência, Outros países europeus 

implementaram entre os anos 1980-1990, que ampliou ainda mais com a queda do muro de 

Berlim. Na América Latina a implantação destes programas tiveram início no Chile, com 

Pinochet, em fins dos anos 1980. (CASTELO, 2012, SOUZA, 2014)                   

Importante mencionar que no Brasil o Ajuste Estrutural começou tardiamente, 

após a Constituição de 1988, a partir de conquistas dos movimentos sociais através da 

garantia de direitos na Constituição federal. Mas logo teve início o movimento conservador 

pela revogação de tais conquistas. No final do governo Sarney (1985 a 1990), foi o início do 

desmonte das políticas públicas no Brasil, abrindo espaço para o Ajuste Estrutural. Mas a 

grande inflexão ocorreu no governo Collor de Mello (1990-1992) e se consolidou no governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). FRANCH et al, 2003)  

No Brasil, as privatizações foram, sem dúvida, a política mais polêmica e notada 

por toda a população. Em relatório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES. Desde o ano de 1990 até 2002 foram transferidos a iniciativa privada no 

Brasil parte ou totalidade dos setores, tais como: telecomunicações; energia elétrica; petróleo 

e gás; mineração; siderurgia; financeiro; petroquímico; entre outras atividades fundamentais 

ligadas as indústrias de base e infraestrutura que até então eram desempenhadas pelo estado 

brasileiro. O auge das privatizações ocorreram a partir do ano de 1995. (MÜLLER; MORAIS, 

2014)  

A conjuntura desenvolvimentista do Tocantins pode ser compreendida a partir de 



72 

 

dois períodos distintos. O ano de 1990 foi um verdadeiro divisor de águas, já que, antes disso, 

as medidas desenvolvimentistas se deram tendo em vista uma conjuntura de políticas 

nacionalistas. Após 1990, a elaboração de políticas passa a ser guiada pela visão neoliberal. 

Assim, tem-se, portanto, que o período entre meados dos anos 1940 e início dos 1990 não foi 

somente marcado pelo fim da ditadura militar, em 1985, e, consequentemente, pela retomada 

da democracia, mas principalmente pela exaustão do modelo de ―desenvolvimento‖ adotado 

pelos governos militares. 

É importante considerar grandes inquietações que circundam o território indígena 

Xerente. Nas duas últimas décadas, conflitos internos começaram a tomar força, com a 

pressão do estado do Tocantins (criado em 1988) em seu movimento de expansão em direção 

às terras dos Xerente. As aldeias vão se multiplicando, algumas delas com apenas uma ou 

duas famílias. Tais modificações se aprofundaram nestas últimas décadas. Em 1998, houve 

uma aldeia que havia ―cedido‖ à pressão governamental em troca de benefícios, como casas 

de alvenaria, água e luz. Ali mesmo havia um conflito latente entre dois grupos distintos no 

processo de escolha do novo chefe. Tradicionalmente, há uma hierarquia a ser seguida, mas o 

conflito existente revela que esses dois grupos não a estavam considerando (BRAGGIO; 

SOUSA FILHO, 2006, p.222). 

Entre os Xerente, a migração interna é cultural; no entanto, o que os autores 

destacam acima é a divisão interna gerada, provavelmente, pelas poucas oportunidades de 

sobrevivência. Além disso, ocorre a migração para a cidade, principalmente para Tocantínia, 

conforme destacaram Braggio e Sousa Filho (2006, p. 223). Os Xerente disseram que muitas 

famílias estavam optando por viver ali por acreditarem que assim teriam uma vida mais digna, 

com mais opções de trabalho e que seus filhos poderiam estudar em escolas que consideram 

melhores do que as das aldeias. Nas aldeias existem escolas de 1.ª a 4.ª séries, e só 

recentemente começou a funcionar uma escola de 5.ª a 8.ªséries, de forma ainda bastante 

precária e com propostas que não atendem aos objetivos da educação escolar indígena. Os 

professores não dispõem de condições dignas de trabalho. Tendo que lecionar e trabalhar na 

roça, os docentes estão indo para a cidade ou abandonando seus cargos (BRAGGIO; SOUSA 

FILHO, 2006, p.223). 

Esse movimento migratório é um processo de urbanização dos grupos indígenas 

que ocorre em várias partes do Brasil. Os indígenas migram para locais em que são 

discriminados e mantidos à margem. Em Miracema, que foi durante algum tempo capital do 

estado do Tocantins, e em Tocantínia, os Xerente foram proibidos de entrar durante o período 

da construção de Palmas, atual capital do estado. Com a retirada da proibição, cotidianamente, 
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de manhã até a noite, os jovens do sexo masculino, vindos de diferentes aldeias, e os 

residentes na cidade agrupam-se na praça da cidade de Tocantínia, visto que grande parte não 

tem trabalho nas aldeias. Em vista da discriminação, o padre da Igreja Católica local tem 

trabalhado por uma aproximação entre os Xerente e os não indígenas. Em 2002, durante a 

Campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), ele 

incentivou uma passeata dos Xerente pela cidade. ―As portas foram fechadas e muitos 

habitantes da cidade foram para outro local‖ (SIRNÃWÊ XERENTE, 2004 apud BRAGGIO; 

SOUSA FILHO, 2006, p. 223). 

A tentativa por parte do governo estadual de construir uma ponte sobre o rio Sono 

e asfaltar a Rodovia TO-010, ambas no interior das áreas indígenas, desencadeou diversas 

reações contrárias dos Xerente por estes temerem o crescimento do alcoolismo, os riscos de 

atropelamentos, o surgimento de casos de prostituição e a depredação do cemitério da aldeia 

Tamanca (OLIVEIRA-REIS, 2001, p. 40). 

Outro empreendimento que ameaça, é a rodovia Araguaia-Tocantins, de iniciativa 

do governo federal, sob responsabilidade da Administração da Hidrovia Araguaia-Tocantins, 

vinculada ao Ministério dos Transportes, envolvendo segmentos de cursos d‘água dosrios 

Araguaia, Tocantins e das Mortes, os quais cortam os estados de Mato Grosso (MT), Goiás 

(GO), Pará (PA), Maranhão (MA) e Tocantins (TO). O percurso proposto visa inserir a 

hidrovia no Corredor Multimodal do Centro-Norte do país, ocupando áreas de cerrados e a 

Floresta Amazônica, com destino ao porto marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís (MA) 

(VIANA, 2001, p. 12). 

Tal percurso possibilitaria a diminuição de custos de transporte através de 

corredores multimodais (ferrovias, hidrovias e rodovias). De acordo com o Programa ―Brasil 

em Ação‖, estes corredores buscam interligar os mercados do Sul ao Porto de Madeira, no 

Maranhão, uma alternativa mais econômica em relação ao Porto de Santos, o que facilitaria o 

acesso ao Porto de Roterdã, na Holanda, considerado o maior responsável pela absorção 

internacional da produção brasileira de grãos, especialmente a soja (DE PAULA, 2000, p. 86). 

Há ainda as estradas que cortam o território indígena, como a BR 050 

 

Corta aqui a reserva do Funil todinha...então essa é um dos problemas também que 

nós aqui do Funil, as seis aldeias, ela está diretamente envolvido nisso que ela passa 

aqui logo a 800 metros aqui dessa minha aldeia, então, essa rodovia, com certeza é 

um problema, um problema e tanto, nela vem o alcoolismo, vem a prostituição, vem 

a violência, droga, então é um problema que ela está aí num processo, que o 

município e o governo junto estão querendo concluir este trecho aqui, então é 

complicado a nossa situação, a nossa vida, de viver em harmonia, em tranquilidade, 

eu acho que nós tamos que nem pinto no ovo, apertado (PCWXERENTE em 12 de 
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fevereiro de 2015)

45
. 

 

 

 Na área de influência direta e indireta da Hidrovia Araguaia-Tocantins, estão 

localizadas vinte e nove (29) áreas indígenas, cuja população total, em 2001, era de 

aproximadamente 13.300 índios dos grupos Javaé, Karajá, Karajá do Norte, Tapirapé, 

Xavante, Krahô, Krikati, Xerente, Apinayé, Bororo e Avá Canoeiro. Estes grupos pertencem 

majoritariamente ao tronco linguístico Macro-Jê, sendo do grupo Tupi apenas os Tapirapé. 

Apesar das características socioculturais genéricas comuns, apresentam diferenças e 

especificidades, principalmente em termos de relações de contato, modo de ocupação do 

território e uso de recursos naturais (VIANA, 2001, p. 13). 
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A preocupação do cacique Paulo César Wawẽkrurê Xerente inclui os problemas da contemporaneidade. No 

passado, as aldeias Xerente, principalmente a Funil, foram motivo de preocupação de um repórter do Jornal do 

Brasil em 1968, que informou que [...] ―no Funil ou em qualquer uma das aldeias de Tocantínia, não é fácil 

distinguir entre as manifestações de fome ou da doença. [...] A mortalidade infantil alcança taxas superiores a 60 

por cento‖. 
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3.  LAJEADO E OS XERENTE: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS 

3.1 Desenvolvimentismo e suas resultantes  
 

Este capítulo discorre sobre os Xerente no contexto da implantação da UHE de 

Lajeado, a partir dos projetos implementados através do Programa de Compensação 

Ambiental Xerente (PROCAMBIX). Com isso, procuro elucidar como reagiu esse povo 

mediante propostas que ora traziam outras experiências e técnicas inovadoras, ora 

conformavam com a cultura e os modos de ser Xerente.  

Foi necessário um retorno a conjunturas anteriores para melhor compreender o 

contexto de construção da hidrelétrica, a partir de fatos ocorridos nos períodos compreendidos 

entre 1946-1964, assim como outros eventos que aconteceram posteriormente. Conforme José 

de Sousa Martins (1999), esse contexto foi marcado por uma série de posturas que provocou a 

incorporação de novos territórios à economia nacional. A partir do período 1946-1964, sob o 

pretexto de se investir no desenvolvimento do país,aplicou-se uma política que incluiu a 

produção e a incorporação de novos territórios à economia nacional; o deslocamento da 

capital federal para o Centro-Oeste; a ampliação da frente pioneira, em decorrência da 

abertura da rodovia Belém-Brasília; a modernização, a ampliação do setor industrial, 

sobretudo com a indústria automobilística, o desenvolvimento siderúrgico; e a reformulação 

da agricultura de exportação (MARTINS, 1999, p. 72-73). Foi nesse período que o processo 

de ocupação começou a se consolidar economicamente, e os fatores acima mencionados 

foram importantes para que isso ocorresse.  

Durante a construção da rodovia Belém-Brasília
46

, com início em 1958, o governo 

pôs em prática uma doutrina geopolítica de ocupação dos chamados espaços vazios, 

concedendo estímulos significativos às grandes empresas capitalistas, que, de modo geral, não 

estavam envolvidas em atividades agropecuárias. Naquele momento, o governo aprovou uma 

legislação que permitiu às empresas, concentradas, sobretudo, no Sudeste do país, a isenção 

de 50% do imposto de renda, desde que investissem o dinheiro na Amazônia. A prioridade foi 

dada para empresas com atividades na agropecuária e mineração (MARTINS, 1999, p.121-

122). 

No contexto de construção dessa rodovia, houve um grande aparato de 
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A Rodovia Belém-Brasília (BR-153), também conhecida como Rodovia Transbrasiliana, tinha como objetivo 

ligar o Centro-Sul ao Norte do país, ainda na década de 1940, no governo Vargas, porém sua consolidação se 

deu no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. A origem desse empreendimento está ligada à chamada 

Marcha para o Oeste, que teve como traços marcantes a instalação de colônias agrícolas nacionais (1941). 

Maiores informações são encontradas em Aquino (2002).  
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propaganda política, que envolvia desde reportagens favoráveis até filmes, fotos e discursos 

presidenciais. A intenção era convencer a população de que a construção da rodovia havia 

sido vitória inegável do homem sobre a natureza, aspecto que revela aos olhares 

contemporâneos a relação existente entre o projeto nacional desenvolvimentista e a natureza 

daquele período.  

Durante a construção dessa rodovia (1958 a 1960), foram dirigidas muitas críticas 

ao grande empreendimento. Destes comentários, talvez o mais conhecido seja o de Jânio 

Quadros, que em 1959 afirmou que a "A Belém Brasília é a estrada das onças. Liga o nada a 

lugar nenhum‖ (ANDRADE, 2013, p. 5). Porém, há quem discorde e afirme que a Belém-

Brasília funcionou sim, sendo fundamental para a urbanização regional. Isso pode ser 

verificado a partir de comparações entre as novas cidades da rodovia e as chamadas cidades 

tradicionais. Passadas algumas décadas, pode-se ver a industrialização, as estradas, os 

transportes e a ampliação da fronteira agrícola (AQUINO, 2002). No entanto, quando da 

construção desse empreendimento, não se pensou que essas terras tivessem donos, isto é, os 

povos indígenas e as populações tradicionais.    

Entre os anos de 1972 e 1976,ocorreu uma forte expansão da fronteira agrícola na 

Amazônia Legal, incluindo aí parte da região Centro-Oeste. Aconteceu novamente uma 

multiplicação das pequenas propriedades e o crescimento ainda maior das grandes, 

especialmente das ligadas às empresas multinacionais. Nesse período, muitos territórios 

indígenas foram devastados e invadidos, algo que continua a ocorrer (SILVA, 1981). 

No tocante às terras indígenas, segundo Manuela Carneiro da Cunha (2013), em 

1978, em plena ditadura militar, houve uma mobilização sem precedentes em favor dos 

direitos dos índios. Na ocasião, o ministro do Interior, com o pretexto de emancipar os índios 

de qualquer tutela e de ―emancipar‖ as terras indígenas, pôs, na verdade, esses territórios no 

mercado. O verdadeiro debate centrava-se no direito dos índios às suas terras, um princípio 

que vigorou desde a Colônia, afirma a estudiosa. É com base nesse modelo econômico 

desenvolvimentista adotado pelo país desde a década de 1970 que tem se dado a construção 

de grandes obras de infraestrutura, que produziram e continuam produzindo impactos 

ambientais de grande vulto (CUNHA, 2013). 

Na atualidade, há dois conceitos em voga, o neodesenvolvimentismo, propagado 

como ―estratégia de desenvolvimento‖, e o neoextrativista, identificado em outros países da 

América Latina. Mesmo com diferenças, ambos apresentam muitos pontos em comum, como 

a crença no crescimento ilimitado como via única do bem-estar, o entendimento do 

crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento, o foco na inserção internacional 
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e a compreensão de Estado e mercado como instituições complementares. ―Além disso, a 

forma limitada como o neodesenvolvimentismo tem sido implementado no país e as 

manifestações empíricas das políticas baseadas em suas premissas acabam por aproximá-lo 

ainda mais do neoextrativismo‖ (MILANEZ& SANTOS, 2013). 

O desenvolvimentismo não pararia por aí. No campo dos investimentos 

energéticos, conforme Viveiros de Castro e Andrade (1988) e Ribeiro (1994 apud BAINES & 

SILVA, 2007, p. 15),as grandes hidrelétricas, por exemplo, têm reproduzido um modelo de 

desenvolvimentismo que contribui muito para aumentar as desigualdades sociais. Os autores 

afirmam ainda que os governos usam as hidrelétricas como forma de captar recursos.   

No decorrer do processo de implantação da barragem, os Xerente se viram diante 

de uma realidade nunca antes vivida. Isso porque a instalação de uma usina hidrelétrica possui 

fases estrategicamente pensadas por parte de seus planejadores e executores. Ela também 

envolve atores, interesses e pontos de vista diversos. Tudo isso é necessário para lidar com 

realidades diversas, considerando os impactos que demandam alternativas de mitigação e 

compensação das interferências ocorridas.  

Dessa forma, ao entrar em operação, um empreendimento como a UHE Luis 

Eduardo Magalhães modificou a realidade dos moradores de seu entorno. Ela passou a 

controlar o fluxo natural do rio e, consequentemente, afetou a vida de comunidades, como a 

do povo Xerente, principalmente o cotidiano dos moradores de várias aldeias situadas à 

margem desse rio e que dependem dele, em muitos aspectos, para sobreviver.   

Antes da implantação dessa barragem, podia-se observar a distribuição espacial 

das aldeias
47

 (eram 34). Estas estavam distribuídas em cinco PINs e apresentavam variações 

quanto à escolha dos locais para implantação e dispersão dos assentamentos ao longo dos 

afluentes dos rios Tocantins e do Sono, em porções tanto do alto, do médio e do baixo curso, a 

fim de propiciar um quadro ambiental amplo, com potencial de aproveitamento de recursos 

bastante diversificados (MOI, 2007). 

A instalação dessa hidrelétrica e a criação do lago no Tocantins, conforme 

                                                 
47

 A área da reserva tem, a oeste e leste, seus limites demarcados, respectivamente, pelos rios Tocantins e do 

Sono. Estes rios são dois grandes corpos d'água que apresentam paisagens semelhantes, apesar das significativas 

diferenças relacionadas ao estado de conservação e à pressão ambiental. O solo é sempre úmido, com sua 

fertilidade dependendo das constantes cheias. Distanciando-se um pouco desses dois rios, o relevo começa a se 

elevar. Surgem chapadas e pequenas serras cobertas pelo cerrado ou pelos campos sujos. A norte, temos como 

limite a bacia do ribeirão Gorgulho e as áreas de chapadas na cabeceira do Lajeado, que findam na ponte sobre o 

rio do Sono. A sul, vários pequenos córregos foram utilizados para definir os limites, tais como o Tabocas, o 

Invernada, o Piabanha, o Água Fria, o Preto e o Roncador. Na parte central da reserva, fica a serra do Carmo, 

amplo divisor de águas que separa as bacias de rios que correm para o Tocantins daquelas que seguem para o rio 

do Sono (MOI, 2007). 
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aludimos, configuram-se como os principais provedores desse povo. Interferiram na relação 

deste com a sociedade nacional envolvente, embora tal relação esteja estabelecida há mais de 

dois séculos, tendo se intensificado após a implantação desse empreendimento e de outros, 

como a instalação da capital do estado do Tocantins, em 1990. 

 Portanto, para compreender as relações dos Xerente com as iniciativas de 

setores econômicos e do Estado em seu território cosmológico, será importante destacar que, 

além de organizações que já atuavam entre eles, como a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), a Missão Batista, da Igreja Batista, e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), da 

Igreja Católica, outros agentes vieram com a construção da hidrelétrica em questão a partir de 

projetos e do reconhecimento de algumas políticas públicas implantadas pelas esferas federal, 

estadual e municipal. Ressalte-se ainda o papel do Programa de Compensação Ambiental 

Xerente (PROCAMBIX), concessionária formada por várias empresas e órgãos, criada no 

contexto da instalação da hidrelétrica, como já mencionamos.  

 Dessa forma, procurarei situar os Xerente no processo de construção da 

hidrelétrica de Lajeado, a fim de compreender de qual lugar, momento e como se 

posicionaram, diante de um contexto que já se desenhava através de políticas 

desenvolvimentistas no país;qual a relação dos territórios indígenas com essa realidade; e de 

que forma ocorreu a construção de Lajeado. Sabe-se, porém, que a hidrelétrica não foi o único 

grande empreendimento construído ao redor de suas terras que impactou o território.  

A UHE – Lajeado é a primeira hidrelétrica brasileira privada, construída com 

auxílio financeiro público, erguida com total desrespeito à população atingida: índios Xerente, 

ribeirinhos e camadas pobres de Palmas, Porto Nacional e região. A previsão do capital 

utilizado na construção da UHE – Lajeado foi de uma receita de 170 milhões de reais por ano, 

sendo que, da energia produzida, estabeleceu-se que 20% se destinariam a ficar no estado do 

Tocantins, e o restante, 80%, seria direcionado ao mercado nacional através do sistema Norte-

Nordeste, Centro-Oeste e Sul-Sudeste. A obra foi orçada em R$ 1,2 bilhão. A concessão para 

exploração da energia em Lajeado foi de 35 anos, para que, em 8 anos, o valor da obra fosse 

resgatado. A partir do 9.º ano, ela geraria lucro para os empreendedores. A área do lago é de 

630 km
2
, com uma extensão de 173 km e profundidade média de 8 m

48
. 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), 

 

[...] a barragem e o vertedouro para descarga de enchentes estarão localizados pouco 

a montante da foz do rio Lajeado, e pela margem esquerda, estão previstos um dique 

                                                 
48

 Disponível em: <http://riosvivos.org.br/a/Noticia/Barragens+no+Rio+Tocantins/3>. Acesso em: 19 mar. 2015. 
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de ligação e a Casa de Força, esta última localizada em frente à cidade de Lajeado, 

no município de Miracema do Tocantins (1996, p. 4). 

 

O período de construção da hidrelétrica de Lajeado foi de transtorno, conforme 

afirma Luís Roberto De Paula (2010), devido à implantação de programas mitigadores e 

compensatórios relacionados aos impactos ambientais e sociais sobre as TIsXerente. Logo no 

início de sua construção, a Investco S.A foi responsável pela construção da hidrelétrica e 

planejamento das medidas. Dentre suas atividades, estava a construção e a reforma de três 

enfermarias nos PIs Xerente. A partir de 1988, diz o autor, já havia uma imensa discussão 

opondo os Xerente da ―Área Grande‖ aos do ―Funil‖, que se achavam prejudicados, já que a 

enfermaria existente na TI Funil ia ser ―apenas‖ reformada, enquanto seriam construídas 

novas enfermarias em dois Postos Indígenas (PIs) da Área Grande (PIs do Rio do Sono e 

Mirassol). As reclamações eram de que os maiores impactos da Hidrelétrica ocorreriam sobre 

a TI Funil, fronteira com o município de Lajeado (DE PAULA, 2000). 

Após a construção de Lajeado, visando atenuar os problemas com os Xerente 

pelos impactos de sua construção, foi criado o Programa de Compensação Ambiental Xerente 

(PROCAMBIX). O convênio foi firmado em 2001, com orçamento de R$ 10 milhões. Um 

montante de 105 mil reais seria investido em projetos ao longo de oito anos, em programas 

que garantissem a sustentabilidade do povo Akwẽ-Xerente. A administração do recurso ficou 

a cargo dos Xerente e da Funai.  

A implementação de grandes roças mecanizadas constituiu o principal projeto do 

PROCAMBIX. Em um boletim informativo produzido por esse programa em 2005, consta 

que essas roças, que exigem o desmatamento de grandes extensões de terra, são consideradas 

como ambientalmente mais corretas do que as tradicionais roças de toco, as quais, além de só 

ocuparem pequenas áreas, desmatam-nas apenas parcialmente. Assim, de acordo com o 

coordenador de produção e comercialização do projeto, 

 

[...] um dos principais desafios era não descaracterizar completamente a forma 

tradicional de plantio indígena, conhecida como roça de toco. Porém, estudos 

comprovam que a técnica estava degradando o meio ambiente, pois os índios 

estavam desmatando as matas ciliares para as plantações; além disso a produção em 

pequena escala não era suficiente para alimentar toda a população. (XERENTE, 

2005, p.6).  

 

 

No entanto, o plantio dessas grandes roças mecanizadas fez com que muitas 

famílias deixassem de plantar, fato que muito desagradou os mais velhos. Estes alegam que os 

jovens não estão aprendendo a cultivar a terra. Além do uso da tecnologia na terra, houve 
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também incentivo à criação de galinhas, gado e peixes. Com exceção da criação de gado em 

algumas aldeias, os demais projetos não tiveram sucesso.  

Foi possível perceber que, em 2009, quando ocorreu o último repasse da verba 

indenizatória, houve impasses quanto às opiniões divergentes em relação ao PROCAMBIX – 

alguns grupos da população Xerente exigiam a continuidade do projeto, alegando que os 

objetivos previstos no programa não haviam sido alcançados; outros, porém, alegaram que o 

PROCAMBIX deveria continuar pelo fato de garantir emprego a várias famílias. Houve ainda 

aqueles que preferiam o seu encerramento porque, segundo eles, as ações do projeto, além de 

não garantirem a sustentabilidade, deixaram a população Xerente ainda mais dependente. 

Pude observar que, entre os estudantes indígenas da Universidade Federal do Tocantins, era 

comum a preocupação com parentes e conhecidos que perderiam os empregos.   

Ressalte-se, portanto, a observação de Baines (2008) em relação ao discurso da 

Eletronorte no sentido de minimizar os impactos das hidrelétricas sobre as áreas indígenas 

através da implementação de programas compensatórios. Segundo o autor,  

 

[...] essa empresa vem construindo imagens de um programa modelo de 

indigenismo, com a mensagem implícita ao público de que os efeitos nocivos de 

grandes hidrelétricas em áreas indígenas podem não apenas ser contornados, mas 

revertidos em benefícios para os índios através de programas indigenistas 

assistencialistas. (BAINES, 2008, p.12).  

 

A construção da UHE de Lajeado – previsão era de que afetaria apenas, 

indiretamente, as áreas indígenas Funil e Xerente em razão da formação do lago, posto que a 

barragem tem seu eixo situado a montante das áreas indígenas, mesmo com a colocação do 

canteiro na margem esquerda do rio –, a construção da obra implicou temporariamente um 

crescimento populacional em Miracema do Tocantins, Tocantínia e Lajeado, acarretando 

novas pressões sobre as áreas indígenas Xerente e Funil (TOCANTINS, 1996)
49

.  

Desta feita, é preciso ainda deixar claro que qualquer medida de desenvolvimento 

regional que tenha como loci municípios contíguos a terras indígenas afeta, de vários modos, 

as populações indígenas. Isso ocorre por meio da indução ao crescimento demográfico e da 

alteração da dinâmica socioeconômica até então vigente, transformando o caráter da atividade 

econômica principal à qual as populações já estavam adaptadas, ou seja, no nosso caso, 

substituindo-se a pequena agricultura de subsistência e criação extensiva de gado por 

plantations
50

ou pela agroindústria capitalizada, por exemplo.  

                                                 
49

 Disponível em: <http://www.edp.com.br/geracao-renovaveis/geracao/tocantins/investco/empresa/documentos-

oficiais/eia-rima/Documents/7vol_III_aval_impactos_quadros_prospectivos.pdf>. 
50

 O sistema de Plantation é proveniente da Europa ocidental do início da Idade Moderna fez parte do mesmo 
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Como qualquer outra população humana em contato com acontecimentos novos 

vindos de fora, os Xerente estão inseridos no ambiente regional não de um modo 

passivo, mas reagindo a ele, esta reação tem variado ao longo da história, com o 

modo sob o qual os agentes daquele ambiente regional se apresentaram ou se 

impuseram aos índios (pacífica ou violentamente, negociando com honestidade ou 

para tirar vantagens etc.). Os Xerente já fizeram várias concessões ao 

desenvolvimento regional (cessão de parcelas significativas do território tradicional 

para o processo de colonização, cessão de parcelas do território demarcado para 

estradas, cessão da força de trabalho de seus jovens para o mercado local, etc.). Pelo 

acima exposto, pode-se considerar que o impacto sobre as áreas indígenas será 

localizado, reversível, temporário, de pequena magnitude e alta relevância. 

Entretanto, a questão é extremamente delicada e requer a colaboração de planos que 

tentem minimizar eventuais interferências (TOCANTINS, EIA-RIMA,1996, p. 

166)
51

. 

 

 

Diante da construção da barragem, em 1998, o Conselho Indigenista Missionário 

(Cimi) realizou o I Seminário Hidrelétrica do Lajeado na fachada do prédio da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), e estampou uma faixa com os seguintes dizeres ―É HORA DE 

CONHECER IMPACTOS X BENEFÍCIOS‖. O evento anunciou como objetivo ―[...] a 

ampliação da discussão sobre efeitos da UHE Lajeado para toda a sociedade‖ (I SEMINÁRIO 

HIDRELÉTRICA DO LAJEADO, 1988). Além do Cimi, participaram outras entidades: 

Alternativas para Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO), Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania(CDHC), Centro de 

Direitos Humanos de Palmas (CDHP), Cooperativa de Trabalho, Prestação de Serviços, 

Assistência Técnica e Extensão Rural (COOPTER), Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado do Tocantins (FETAET), Instituto de Formação e Assessoria Sindical 

(IFAS) e Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (SINTET). 

Envolveu também o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e o Cimi nacional. 

Estiveram presentes representantes do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Ministério 

Público e o Consórcio Investco (Investco), que discorreram sobre o andamento da usina e os 

impactos sociais e ambientais (I SEMINÁRIO HIDRELÉTRICO DO LAJEADO, 1998)
52

. 

 As obras da construção da UHE de Lajeado, em 1998, já se encontravam em 

estágio avançado, mas, segundo o relatório do seminário em questão, 

 

[...] os atingidos possuem poucas informações sobre os impactos sociais e 

                                                                                                                                                         
processo histórico que levou à formação das primeiras plantations escravistas do espaço atlântico. Esta base de  

exploração colonial vigorou entre os séculos XV e XIX principalmente nas colônias europeias da América. Este 

sistema se baseia em grandes latifúndios, monocultura, trabalho escravo e exportação para a metrópole. 

Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142006000100002. Acesso em 

12 de dezembro de 2016. 
51

idem. 
52

 Relatório do I Seminário Hidrelétrico do Lajeado em 31 de outubro de 1998, na OAB-Palmas.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142006000100002
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ambientais. A Investco e o governo do estado não se preocupam em implementar 

programas de conscientização para a população urbana, rural, índios, os quais serão 

totalmente afetados (I SEMINÁRIO HIDRELÉTRICO DO LAJEADO, 1998). 

  

 

Não é de agora que as hidrelétricas são construídas sem haver consultas e 

esclarecimentos às populações atingidas. No caso do povo Akwē-Xerente, este só tomou 

conhecimento da obra quando esta já estava em andamento. Pode ser que alguns já tivessem 

ouvido falar sobre a construção, só não imaginavam as implicações diretas que estas viriam 

trazer para o dia a dia de seu povo. Esta opinião pode ser verificada em texto sobre os Estudos 

dos Impactos Ambientais (EIA)
53

, elaborado em 1996. 

 

A construção da UHE de Lajeado afetará apenas indiretamente as áreas indígenas 

FUNIL e XERENTE. Não haverá perdas territoriais em razão da formação do lago, 

posto que a barragem terá seu eixo situado a montante das áreas indígenas. Contudo, 

convém alertar que não seria recomendável que o canteiro de obras fosse localizado 

na margem direita do rio, devido sua proximidade com a aldeia Funil e pela 

intensificação do tráfego na TO-010 que a obra acarretaria (TOCANTINS, EIA-

RIMA, 1996, p. 165-166)
54

. 

 

 

Os Estudos dos Impactos Ambientais (EIA) citam as áreas indígenas situadas à 

margem direita do Tocantins, caracterizando-as como afetadas indiretamente. Explica-se isso 

pelo fato de não haver perdas territoriais em razão da inexistência do deslocamento das 

citadas populações. Pode-se verificar, na citação acima, que se acreditava que a barragem só 

traria prejuízos aos indígenas, caso o canteiro de obras estivesse localizado à margem direita 

do rio, devido à sua proximidade com a aldeia Funil e à intensificação do tráfego na TO-010, 

que corta parte da TI Funil. Pode-se verificar, ainda, sob o ponto de vista da terra, da área 

indígena, que os indígenas temiam perdas territoriais..  

Não foram levados em consideração, tampouco avaliados, os prejuízos futuros, já 

que uma grande obra, em um rio, provoca impactos definitivos, e não provisórios, como fora 

considerado pelo empreendedor. Os Xerente passaram então a saber disso: ―[...] o impacto não 

é indireto, o impacto é permanente, nós perdemos nossos lugares de plantios, as nossas 

vazantes, agora temos que buscar outros meios para viver‖ (DWXerente, em 15 de janeiro de 

2015)
55

. 

                                                 
53

 De acordo com JuliannaMalerba e Jean Pierre Leroy (2010), o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o estudo 

científico e técnico exigido por lei e definido na própria Constituição de 1988. Em geral, contém Diagnóstico 

Ambiental, Plano de Manejo ou de Mitigação dos Efeitos, Plano de Recuperação de Área Degradada, Análise 

de Risco de acidentes.   
54

 Disponível em: <http://www.edp.com.br/geracao-renovaveis/geracao/tocantins/investco/empresa/documentos-

oficiais/eia-rima/Documents/7vol_III_aval_impactos_quadros_prospectivos.pdf>. 
55

 Informação obtida em 14/12/2013, durante avaliação final do projeto Memória e Cultura Xerentetraduzido na 
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Para o ancião Severo Sõwarê Xerente, a situação se agravou ainda mais no tocante 

à alimentação, depois da UHE, pois agora buscam consumir dos mercados em Tocantínia, 

aqueles que dispõe de alguma renda. Sendo assim:  

 

Enquanto não tinha barragem, não tinha isso. Mas depois que criaram a barragem, o 

peixe tá acabando e vai acabar mais. A barragem tá bem aí. Caça não tem, tem cala, 

mas pra quem tem a mão boa pra pegar um viado. Os Xerente agora comem de 

Tocantínia, aquilo que pode comprar (SOWARE, em 03/10/2013
56

. 

 

De acordo com este ancião, quando os Xerente ―acordaram‖ a barragem estava em 

andamento e vão construir outra, referindo-se a Perdida II no rio Sono. Quando ocorre a 

construção de uma barragem próxima às terras indígenas, geralmente este povo é o último a 

ser informado sobre a real situação. Isto ocorre porque não há interesse no parecer dos grupos 

indígenas sobre as grandes obras na Amazônia. Na verdade, estes deveriam ser os primeiros a 

serem escutados; seu parecer deveria ser a base para qualquer decisão sobre grandes obras, 

pois ninguém conhece melhor as dinâmicas socioambientais do que os grupos indígenas e 

ribeirinhos que historicamente ocupam a área (MELLO, 2013).   

Além disso, também não se deu atenção à cosmologia do grupo, o que se pode 

observar na elaboração de uma cartilha cuja função era orientar os trabalhadores da obra, mas 

que foi elaborada sem qualquer análise antropológica da cultura Akwẽ-Xerente. Com um teor 

bastante comprometedor, a cartilha, que teria a função de ―[...] treinar, orientar e educar os 

operários em relação ao respeito com o meio ambiente e os índios‖, apresentou um texto 

insatisfatório, uma verdadeira decepção para o que se prestava a fazer. Numa de suas 

passagens, a cartilha do empreendedor diz que ―[...] os índios gostam de trocar coisas, eles 

possuem uma espécie de sentido que os favorecem a perceber quando tentam lhe passar a 

perna‖ (I SEMINÁRIO HIDRELÉTRICA DO LAJEADO,1998). O teor contido nesse 

material é demonstrativo do total desconhecimento sobre os povos indígenas por parte da 

equipe contratada pelo empreendedor para elaborar a cartilha em questão.  

Da parte do empreendedor, esse material destinado para a conscientização dos 

trabalhadores coloca os indígenas como penalmente irresponsáveis e ainda associados a uma 

visão que os tem como selvagens. Vejamos: ―No Brasil os índios são considerados civil e 

penalmente irresponsáveis. Ou seja, não podem ser condenados por roubo, furto, sequestro de 

pessoas. Cuidado com eles, cuidado com os selvagens‖ (I SEMINÁRIO HIDRELÉTRICA 

                                                                                                                                                         
sua linguagem: formando e informando através dos registros no tempo/espaço. O projeto foi contemplado pelo 

edital PROEXT/2013 e foi executado sob a minha coordenação.  
56

 Severo SõwarêXerente, em 17 de março de 2013. 
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DO LAJEADO, 1998, p. 38). Percebe-se que houve total desconhecimento por parte do 

empreendedor, atribuindo aos índios a condição de irresponsáveis perante a lei. O art. 6.º do 

Código Civil de 1916 (CC/1916) incluía os indígenas entre os relativamente incapazes, 

trazendo o seguinte texto: 

 

Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), ou à maneira de os 

exercer:  

I. Os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos (arts. 154 a 156).  

II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal.  

III. Os pródigos.  

IV. Os silvícolas.  

Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em 

leis e regulamentos especiais, e que cessará à medida de sua adaptação. (BRASIL, 

1916) ( grifos meus). 

 

 

Durante a construção da barragem, foi elaborado apenas um diagnóstico sobre o 

povo Xerente, que partiu do próprio empreendedor, o Diagnóstico Etnoambiental das Terras 

Indígenas Xerente e Funil, sendo elaborado em 2000, quando a obra da barragem estava 

próxima de ser concluída. Sua finalidade foi embasar a proposta do Programa de 

Compensação Ambiental Xerente, proposta de indenização colocada em curso pela Funai e 

pelo Consórcio INVESTCO. 

 Não houve, portanto, respeito à Constituição de 1988. Esta apresentou novos 

paradigmas, considerando que novos direitos emergem durante esse período. Os direitos 

socioambientais ganham visibilidade, assim como muitos outros direitos de minorias 

históricas. Ainda em relação aos direitos indígenas, o paradigma norteador da política estatal 

em relação a estes povos modificara-se. Outrora era pautado na integração e na assimilação 

destes, considerando, anteriormente, suas culturas e modos de vida como estágios transitórios. 

Depois, passou-se a reconhecer seus direitos não somente no âmbito territorial, mas também 

com suas idiossincrasias, respeitando suas identidades (MOTA, 2014). 

 A documentação consultada sobre os indígenas Akwē-Xerente não mostrou 

indícios de manifestações contrárias à construção da hidrelétrica, pois estes não haviam sido 

incluídos pela Investco nas discussões sobre o processo. No relatório produzido a partir do I 

Seminário, foi possível constatar as reais intenções de quem constrói, ficando claro que havia 

um planejamento ―pronto e acabado‖. Isso pode ser percebido no decorrer da leitura do 

documento. Os Xerente tiveram que reivindicar sua inclusão no processo. 

 

O povo Xerente está muito preocupado, será que o povo Xerente está preparado para 

receber o progresso?Muitos moradores vão mudar, porque não aguentam. Há pouco 

tempo estivemos conversando com 30 caciques em Serra da Mesa (GO), e o que 
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vimos lá foi uma pouca vergonha. Nós não queremos ―remedinho‖, nós queremos 

coisas que ajudem a gente a ter garantia de que as coisas que estão no papel sejam 

realmente cumpridas. Hoje estamos largados lá no mato igual bicho, precisamos das 

autoridades do nosso lado, não só os índios, muitos brancos também sofrerão os 

impactos desta obra (SIMNÃKRU XERENTE, 1998, p. 37)
57

. 

 

 

Durante o contexto de implantação da UHE, Domingos Xerente, em evento que 

discutia-se sobre a situação dos indígenas, mediante os efeitos que a hidrelétrica traria, 

ressaltou sua preocupação com a proximidade da obra: ―Nós sabemos que poderá ocorrer 

aumento de prostituição, alcoolismo, aparecimento de doenças, a invasão das terras dos 

Xerente em função da proximidade da obra‖ (DOMINGOS XERENTE, 1998, p. 38). Assim 

também o do cacique Ranulfo Xerente sua indignação quanto a uma consulta junto ao povo 

Xerente, no processo que antecedeu a construção da barragem.  

A fala do cacique RanulfoXerente está expressa no relatório produzido a partir do 

I Seminário: 

Nós, Xerente, há muito tempo estamos sofrendo, e só nós que somos cacique, 

lideranças dentro da nossa comunidade, sabemos do nosso sofrimento. Isso parece 

uma onça que quer engolir tudo, não só os índios, mas também os brancos. O 

progresso vai trazer para perto de nós pessoas que não conhecemos. Quais foram os 

cacique que foram consultados? Na reserva existem 30 caciques e somente 4 foram 

consultados. Os órgãos responsáveis pela fiscalização têm que ver isto. Hoje 

estamos nós aqui, olhando uns nos olhos dos outros, para arrumar um meio de 

sairmos da boca da onça. (RANULFO XERENTE, 1998, p.38)
58

. 

 

 

 O cacique foi enfático ao falar sobre a situação de sofrimento em que vive sua 

comunidade. Fez uma analogia para explicar o que estava se passando com eles, tendo em 

vista os impactos gerados: ―Isso parece uma onça que quer engolir tudo, não só os índios, mas 

também os brancos. O progresso vai trazer para perto de nós pessoas que não conhecemos‖ 

(RANULFO XERENTE, 1998, p.38). Essa expressão me leva a pensar o seguinte: a onça, na 

mitologia indígena Akwē, levou o fogo para os Xerente, e, como em qualquer povo indígena, 

o fogo aquece as pessoas, aquece os alimentos, espanta as feras. Em relação aos Xerente, de 

acordo com os relatos do ancião Severo Sowarê Xerente, único remanescente a participar do 

Warã, não se sabe quando ocorreu a divisão do povo em clãs, as narrativas dizem que 

pequenos grupos se organizaram em pequenas aldeias, pois anteriormente viviam todos em 

uma única e grande aldeia. 

Nesse sentido, convém lembrar que, na cosmologia Akwē-Xerente, um de seus 

mitos apresenta a onça como um símbolo provedor, aquele que trouxe o fogo para o povo. 

                                                 
57

 Fala do cacique Isaac Xerente, da aldeia Porteira – Relatório do I Seminário Hidrelétrica do Lajeado, 1998, p. 

37. 
58

 Fala de cacique RanulfoXerente –RelatórioI do Seminário Hidrelétrica do Lajeado, 1998, p. 38. 
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Isso é considerado, portanto, um gesto importante, na medida em que o fogo foi decisivo para 

a humanidade. Agora, nessa conjuntura de desagregação, quem aparece como símbolo 

desagregador da vida do povo indígena e não indígena é a própria onça, que, travestida de 

outro tipo de progresso, quer engolir índios e não índios.  

Nesse contexto, ocorreram acordos. A fala do cacique Ranulfo denuncia que, de 

trinta caciques, apenas quatro foram consultados. Nesse sentido, achei por bem perguntar 

como eles veem essa questão atualmente. Esta narrativa, de um dos entrevistados da região do 

Funil, esclarece. 

 

 

Olha, bom... pelo que eu sei, o povo Xerente não foi consultado, não teve a consulta, 

mesmo sabendo que ela ia atingir a população Xerente, mas a gente não foi 

consultada. E a única mobilização que fizemos foi a... buscando... foi solicitando, 

buscando os nossos direitos, é que era a compensação, as lideranças lutaram, o povo 

lutou junto, e tamo junto, pra que temos o direito de ser compensada. E fomos 

compensados, fomos compensados sim, com 10 milhões e 105 mil; se não me 

engano, foi esse valor que essa empresa repassou em forma de projetos para a 

população Xerente, que hoje já foi no ralo, num tem mais esse valor, só temos boas 

lembranças, dessa compensação que é esse valor de 10 milhões e 105 mil, que na 

realidade nós não temos hoje, em todas as aldeias, temos nada, deixado pela barrage, 

pela compensação da barrage. Então foi isso, só ficamos com o prejuízo... essa 

compensação trouxe pra nós roça mecanizada, a roça mecanizada só deixou 

desmatamento, que até agora, o local das roças estão tentando se recuperar por ela 

mesmo, e fizeram abertura pra fazer a roça mecanizada, e não teve projeto pra 

reflorestamento, só ficamos com esse prejuízo. Teve projeto também que é gado, 

criação de bovinocultura, e em algumas aldeias não existe mais, em outras aldeias 

está dando certo, estão consumindo a carne, do gado, consumindo leite, essa foi a 

opção das aldeias de criar gado, mas a gente optou por não ter mais caça, por não ter 

mais peixe no rio, então a opção foi criar gado, então algumas aldeias ou quase 

todas, não tem mais essa criação. Então é isso, professora, pra implantação ninguém 

num foi consultado, num teve essa licença por parte do indígena, não teve não, eu 

não me lembro que teve essa consulta pra implantação, e primeiro não era dentro da 

reserva, era fora da reserva, mas o impacto é geral dentro da reserva, o impacto 

atinge mesmo, mas isso não levaram em consideração, sabendo que os indígenas 

iam ser impactados, mas a empresa não reconheceu esse impacto, implantaram, 

construíram e o impacto tá aí viva, tá aí presente, tá pro resto da vida, nossos netos, 

isso todos vão presenciar esse impacto, então é isso... (PCW XERENTE, fevereiro 

de 2015). 

 

 

A fala expressa que não houve a participação dos indígenas em relação às decisões 

sobre os efeitos dessa hidrelétrica bem próxima à reserva. Os Xerente foram pegos de 

surpresa. Em seguida, fala sobre a indenização como algo momentâneo na vida dos Xerente, 

através de projetos de roça mecanizada, de criação de galinha e de gado. Lamenta o fato de 

não ter havido projetos de reflorestamento, pois, segundo ele, o impacto é permanente.  

Um dos fatores negativos na instalação da Usina Hidrelétrica do Lajeado na área é  

a alteração no ecossistema a qual produz efeitos nefastos para as comunidades indígenas, por 

mais que se tente remediar o problema com ―ações afirmativas‖ ou ―ações compensatórias‖, 
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caso do Programa de Compensação Ambiental Xerente (PROCAMBIX). Outro fator 

mencionado foi a alteração na flora e na fauna, com o desaparecimento de biomas específicos 

do cerrado, agora no fundo das águas, alteração que atinge os pilares de sustentação das 

formas indígenas de subsistência e, consequentemente, sua língua e cultura (NETTLE; 

ROMAINE, 2000 apud BRAGGIO; SOUSA FILHO, 2006, p.223). 

Essa preocupação mencionada pelos autores acima tem a ver com a fala de uma 

indígena Xerente, quando comenta sobre a atuação do PROCAMBIX. Lamenta, dentre outros 

fatores negativos, a mudança da roça de toco para a roça mecanizada, considerando, ainda, 

que houve desmatamento da área para feitura das roças e, mesmo assim, não houve 

investimento em reflorestamento: 

 

A construção da usina, pelo ponto de vista que às vezes eu vejo, ele trouxe muito 

mal, assim… por que o projeto foi muito mal elaborado, com o impacto do meio 

ambiente que houve, que hoje nas vazantes, que temos, os pessoal que mora na beira 

do rio Tocantins, num dá mais pra plantar, porque a barragem num dá controle, o rio 

seca, ele enche, enfim, o rio num existe mais aquela vazante que antigamente tinha, 

e o projeto do impacto ambiental que teve, em vez de que Funai, ele não foi bem 

feito, da qual até hoje os pessoal sofre com isso, o projeto foi de 8 anos, muito mal 

feito, da qual o dinheiro... o projeto era pra ser autossustentabilidade, hoje os 

Xerente continua, não do mesmo jeito, mas eu acho que pior, porque antigamente 

eles trabalhavam nas vazantes, nas roças, depois desse projeto da barragem, eles 

ficaram muito dependentes, de tá recebendo doação, e... enfim, até hoje eles num... 

acho que a barrage não foi bem pros Xerente... A autossustentabilidade, porque eu 

penso assim comigo, meu avô mesmo, meus tios, todos eles, até hoje eles trabalham 

aí, desses mais velhos, todos eles trabalham na roça, roça de toco, aí esse projeto da 

barragem, o eu que foi feito, o desmatamento nas roças mecanizada, arroz, mas, o 

plantio que foi feito do projeto PROCAMBIX foi mais foi arroz, num tinha aquela 

coisa assim sabe... hoje tem criação de gado, mas não tem pasto adequado, tem uns 

índio, alguns deles que ainda luta com a criação de gado, mas do projeto em si, não 

trouxe nada de benefício pros índios. (SXerente, em fevereiro de 2015). 

 

 

 Ela diz ainda que morou fora do Tocantins, mas retornou quando ocorreu a 

instalação da hidrelétrica e a criação do consórcio Investco
59

, instituído para desenvolver os 

projetos financiados com os investimentos oriundos da indenização recebida pelo povo 

Xerente em decorrência da construção da UHE, foi convidada para trabalhar com a Investco e 

foi morar com seu povo, em uma das aldeias, ainda sem energia e sem água encanada. Sua 

trajetória, segundo o seu relato, incluiu três anos na Investco com contrato temporário por 

meio da Prefeitura de Tocantínia. Depois disso, foi para Tocantínia, onde trabalhou na Funasa 

até 2004. Depois disso, de 2004 a 2009, coordenou, pela Investco, a Secretaria de Cultura e 

Cidadania.   

                                                 
59

 O Consórcio Investco foi formado pela Funai, Procuradoria Federal e pelos Xerente, através de suas 

associações, a Associação Indígena Akwê (AIA) e a Associação Indígena Xerente (AIX).
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[...] acredito que foi difícil pra mim, difícil, porque pra você sair de uma capital 

igual Brasília, pra ir pra aldeia, professora, eu num tinha nem radinho de pilha, a 

senhora acredita? Era a base de vela, que eu fiquei ainda lá, morei três anos, hoje a 

aldeia tá maravilhosa, você pode levar geladeira, tudo, tem energia, tem água 

encanada, mas num é muito lá essas coisas, mas hoje, nas aldeias, tem água 

encanada, na época, quando eu fui pra lá, foi difícil, eu trabalhei 3 anos pela 

Investco; na época era um contrato da prefeitura, com a Investco, eu trabalhei lá, aí 

eu vim embora, da aldeia pra cidade, também trabalhando na área de saúde, fiquei 

até 2004, pela Funasa; de 2004 até 2009 eu fui coordenadora de cultura e cidadania 

na época pela Investco, o meu serviço como coordenadora era resgatar a cultura 

Xerente. Como é que era resgatar a cultura Xerente? Era poder gravar, sempre a 

gente tinha as festas culturais nas aldeias, era gravar as histórias do povo Xerente, as 

lenda, os mito, da qual hoje existe essas gravações, no próprio [PROCAMBIX] que 

é a Casa de Cultura que hoje onde fica casa em Tocantínia, e na minha coordenação 

a gente aprendeu muita coisa, da qual, em parceria, nós gravamos o primeiro CD do 

canto indígena, isso se realizou em parceria com o PDPI, e o próprio 

[PROCAMBIX]; a gente gravou o CD do povo Xerente, mas têm muitas histórias 

dos anciões, já perdemos vários deles, mas, na minha gestão, de 2004 até 2009, nós 

gravamos muita coisa, muita coisa na Casa de Cultura gravado (SXerente, fevereiro 

de 2015). 

 

 

Em sua fala expressou sobre o trabalho como coordenadora de cultura e cidadania, 

realizou atividades de ―resgate‖ da cultura e na oportunidade foi possível realizar as festas 

culturais nas aldeias; gravar as histórias do povo Xerente, lendas, mitos, ainda hoje 

disponíveis na sede do PROCAMBIX, que é hoje a Casa de Cultura, localizada em 

Tocantínia. Durante sua coordenação, viveu um período de grande aprendizado. Relata que, 

através de parceria entre o PROCAMBIX e o PDPI, gravou-se o primeiro CD do canto 

indígena e ainda muitas histórias dos anciões, uma vez que o povo Xerente já perdeu vários 

deles – foi possível, contudo, gravar muitos depoimentos, informou. 

O Brasil conta com diversas fontes de energia para produzir eletricidade, porém a 

geração de energia elétrica ocorre, de maneira predominante, através de aproveitamentos 

hidrelétricos. O potencial hidráulico do país é considerável. A bacia do Paraná, mais perto dos 

grandes centros consumidores (Sudeste e Sul), já usou mais de 70% de seu potencial, 

enquanto as outras duas regiões, São Francisco e Tocantins, já exploraram praticamente 

metade de seu potencial, sendo a região Amazônica a que tem apenas 0,7% de seu potencial 

utilizado, não incluindo a bacia do Tocantins (MALERBA; LEROY, 2010, p. 23-24). 

Mas para que tanta energia elétrica? Quem são os consumidores? O setor que mais 

consome energia elétrica no Brasil é o industrial. Dos 40,7% de toda a energia elétrica 

produzida dentro deste setor, aproximadamente 30% é consumida pelas atividades 

eletrointensivas. Os planos de construções de hidrelétricas são pensados para satisfazer 
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interesses de grandes bancos e grandes empresas
60

 que controlam, principalmente, a energia, a 

água, o rio e todas as riquezas (MALERBA; LEROY, 2010, p. 25).  

Dados da Aneel (2011) indicam que o Brasil possui 2.506 empreendimentos em 

operação, os quais geram 115.936.458 quilowatts (kw) de potência. Destes, 950 são 

hidrelétricos, produzindo 82.706.835 kw. Isso correspondente a 71,33% da produção total de 

energia do país. O país possui, ainda, 66 empreendimentos hidrelétricos em construção, 

correspondendo a 21.101.798 kw, e 222 empreendimentos outorgados, que perfazem 

7.877.252 kw. O estado do Tocantins possui 25 empreendimentos em operação, gerando 

2.323.294 kw de potência (BERTOLIN et al., 2011, p. 20). 

Embora esses empreendimentos hidrelétricos façam parte do interesse coletivo da 

sociedade, por elevarem a qualidade de vida da população e produzirem benefícios 

energéticos, provocam efeitos prejudiciais. A partir da construção destes empreendimentos e 

da formação de lagos, ocorrem alterações associadas a esse evento. Embora a energia 

produzida pelo aproveitamento dos rios seja considerada ―renovável‖, observam-se impactos 

ambientais e sociais. 

As UHEs estão causando diversos impactos às populações indígenas, notadamente 

as da Amazônia. Dentre eles, podemos citar a perda de terras, de territórios de caça, de 

aldeias, de mananciais de pesca e de outros recursos naturais. Quanto aos outros efeitos, há 

também a desorganização social, a transferência de habitat, a prostituição, as doenças 

venéreas, a desnutrição, as epidemias. Há ainda outros efeitos, diretos ou indiretos, como a 

alteração na circulação de cardumes a jusante e/ou a montante da barragem, a inadequação 

das águas represadas para consumo, a maior incidência de vetores de doenças endêmicas, a 

alteração de rotas de comunicação, de exploração e de circulação de bens, a diminuição dos 

estoques de caça e pesca, a presença crescente de não índios nas imediações da barragem, 

além do incremento da competição na exploração dos recursos naturais (SANTOS; 

NACKE)
61

. 

Além das perdas materiais ocorridas a partir da construção de hidrelétricas em 

territórios indígenas, que comprometem os modos de subsistência desses povos, há danos de 

outra natureza, que provocam a perda de conhecimentos e costumes tradicionais, ocasionando 

                                                 
60

 Os ―donos da energia‖ são os grandes bancos (Santander, Bradesco, Citigroup, Votorantim, etc.), grandes 

empresas mineradoras e metalúrgicas mundiais (Suez, Tractebel, AES, Duke, Endesa, General Elétric, 

Votorantim, etc.), grandes mineradoras e metalúrgicas mundiais (Alcoa, BHP Billiton, Vale, Votorantim, Gerdau, 

Siemens, General Motors, Alstom, etc.), grandes empreiteiras (Camargo Correia, Odebrecht, Andrade Guierrez, 

Queiroz Galvão, etc.), e grandes empresas do agronegócio (Aracruz, Klabin, Amaggi, Bunge Fertilizantes, 

StoraEnso, etc.) (MALERBALEROY, 2010, p.25).    
61

Disponível em:<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_08/rbcs08_05.htm>. Acesso em: 19 mar. 

2015. 

http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_08/rbcs08_05.htm
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a violação de direitos culturais, na medida em que interferem em aspectos que conformam 

suas identidades.  

As mudanças implementadas no rio Tocantins, que corta parte das terras Xerente, 

afetaram o modo de viver desse povo. Tais efeitos estão diretamente ligados à agricultura de 

vazante, o principal local de plantio, situada à margem do Tocantins, uma população estimada 

em 1.700 pessoas. A mudança do movimento das águas do rio também trouxe implicações 

para suas margens, na medida em que provocou erosão, formando ―barrancas‖ e destruindo as 

vazantes.  

Esta UHE de Lajeado
62

foi inaugurada em 2001 e fica situada na divisa dos 

municípios de Miracema do Tocantins e Lajeado, a 50 km de Palmas, capital do estado, nas 

coordenadas geográficas 9°45‟26‟‟ de latitude sul e 48°22‟17‟‟ de longitude oeste, na região 

central do estado do Tocantins. Esta fica a cerca de 12 km das terras indígenas Funil (EIA-

RIMA Diagnóstico Ambiental, Tomo II, 1996).  

Conforme aludido anteriormente, a construção dessa UHE foi pensada no quadro 

do desenvolvimentismo autoritário característico do período ditatorial brasileiro (1964-1985), 

quando o investimento em grandes obras de infraestrutura seguia a lógica do reordenamento 

territorial voltado para a integração da Amazônia ao restante do país, com construção de 

rodovias, políticas de colonização para promover as regiões ―vazias‖ e, ainda, grandes 

projetos de geração de energia, a fim de apoiar a exploração dos recursos naturais: minerais e 

madeira (MELLO, 2013, p. 126). 

Nessa ocasião, a Eletrobrás inventariou o rio Tocantins através de um estudo 

sistemático do aproveitamento hidroelétrico. Em 1974 foram realizados estudos técnicos, 

econômicos e ambientais. Já em 1995, a empresa de energia promoveu os estudos de 

viabilidade da usina, que, no ano seguinte, ganhou licitação para a construção da obra de 

Lajeado. Tais estudos, na parte referente ao curso principal do Tocantins, foram aprovados 

pela Portaria n.º 123, de 23 de abril de 1992, do Departamento Nacional de Água e Energia 

Elétrica, do Governo Federal (DNAEE). Na oportunidade, foram formuladas e analisadas 

alternativas de divisão de queda para implantação de usinas em Tucuruí, Santo Antônio, 

Carolina, Alto, Porto Nacional, Peixe e São Félix, no rio Tocantins, e Santa Isabel, no rio 

Araguaia (REDE, 2006 apud, LIRA, 2010, p. 85). 

                                                 
62

 Os primeiros estudos de aproveitamento hidrelétrico do rio Tocantins foram iniciados em 1972 pela Eletrobrás, 

continuados pela Eletronorte, a partir de 1974, e retomados pela Companhia Elétrica do Estado do Tocantins 

(CELTINS), a partir de 1995. Em 5/11/1998, a Usina de Lajeado foi batizada com o nome de Luís Eduardo 

Magalhães. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/pronunciamento/detTexto.asp?t=233498>. 

Acesso em: 19 mar. 2015. 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/pronunciamento/detTexto.asp?t=233498
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 A construção da UHE Lajeado é parte do plano de desenvolvimento integrado 

ao sistema energético de Tucuruí (PA) e Serra da Mesa (GO). Foram previstas a construção de 

mais seis usinas hidrelétricas no rio Tocantins, sendo elas: UHEs Cana Brava, Peixe, Ipueiras, 

Lajeado, Tupiratins e Serra Quebrada. Importante ressaltar que Serra da Mesa e Tucuruí já 

estão concluídas. 

Para a construção da UHE Luís Eduardo Magalhães coube à empresa de 

consultoria Themag Engenharia e Gerenciamento LTDA realizar uma revisão dos estudos de 

inventário hidrelétrico da bacia do rio Tocantins. Esta empresa foi contratada pela Eletronorte 

entre 1993 e 1994. A usina, posteriormente, integraria o Plano Decenal de Expansão da 

Eletrobrás como uma das hidrelétricas programadas para entrar em operação no período entre 

1996 e 2005 (THEMAG, 1996 apud SOUSA et al., 2011, p.50). 

Após a instalação da UHE, os Xerente foram indenizados. A fim de aplicar o 

montante em compensação ambiental, foi criado o PROCAMBIX, uma parceria da empresa 

Investco com a FUNAI. A meta era de compensar os efeitos da barragem sobre o território 

indígena. Em um primeiro momento, foram pagos um milhão que destinaram à construção de 

três enfermarias e mais dois veículos toyotas. Posteriormente, os 10 milhões e 105 mil, 

distribuídos em quatorze prestações, destinados ao financiamento de projetos de compensação 

ambiental. 

 

3.2PROCAMBIX 

 
 O Programa de Compensação Ambiental Xerente (PROCAMBIX) foi criado 

em 2002com o objetivo de ―compensar‖ os indígenas dos impactos ambientais negativos 

gerados pela UHE de Lajeado, construída a 15 quilômetros da TI. ―Embora a usina estivesse 

fora da área demarcada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), ela alterou o curso do rio 

Tocantins usado pelos índios para pesca e irrigação das plantações‖. A vigência do programa 

foi de oito anos, com o desafio de tornar a comunidade indígena autossustentável ou 

autossuficiente (PLANO ANUAL DE TRABALHO – PAT, 2009, p. 3). 

O programa resultou de um termo de compromisso firmado em 28 de setembro de 

2001 entre a empresa Investco e a Funai, com interveniência do Ministério Público Federal, 

com a previsão de desenvolver quatorze projetos, orçados em pouco mais de dez milhões de 

reais, aplicados no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2009. Para isso, estabeleceu-se 

uma gerência executiva e três coordenações (Coordenação de Produção e Comercialização, 
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Coordenação de Cultura e Cidadania e Coordenação de Meio Ambiente), para atender os 

indígenas de duas Terras da etnia Xerente em Tocantins: a T.I. Funil e a T.I. Xerente, numa 

área de mais de 167 mil hectares (TERRA INDÍGENA XERENTE E FUNIL, 2009, p. 6). 

No Brasil, o PROCAMBIX foi pioneiro na história do licenciamento ambiental, 

sendo o primeiro a compensar uma comunidade indígena por barragem a, aproximadamente, 

quinze quilômetros a jusante do empreendimento (TERRA INDÍGENA XERENTE E FUNIL, 

2009, p. 6). Inicialmente, em 2000, foram programados quatorze projetos para ser 

desenvolvidos nas duas TIs, o desenvolvimento e resultados das ações dos projetos citados, 

podem ser confirmados nos quadros, apêndice B e C. 

O primeiro projeto a ser executado foi o de roças mecanizadas. A proposta inicial 

propunha que as roças mecanizadas fossem diversificadas, para atender as unidades 

familiares, conforme previsão do Diagnóstico Etnoambiental (2000). Seria uma alternativa 

para diminuir a pressão exercida sob as matas ciliares pelas roças de toco e, ao mesmo tempo, 

garantir a subsistência dos Xerente com a produção de arroz, milho, feijão, mandioca, batata 

doce, feijão andu e outras culturas que são a base da alimentação desse grupo indígena. Além 

disso, o excedente seria comercializado, produzindo uma pequena geração de renda. A meta 

de 2007 foi beneficiar 495 famílias, com, em média, seis pessoas cada (PAT, 2007). 

 

Por esse motivo, esse projeto tinha como objetivo ―[...] desenvolver um modelo de 

agricultura alternativa com práticas ambientais sustentáveis, substituindo 

paulatinamente a monocultura de arroz para implantação de culturas diversificadas, 

aproximando a roça mecanizada diversificada da roça de toco‖. A decisão por esse 

tipo de roça e a abertura de novas roças foram propostas pela comunidade e 

aprovadas pelo Conselho Deliberativo Gestor do Programa de Compensação 

Ambiental Xerente (CIDG), considerando o aumento de aldeias, o crescimento 

demográfico e a crescente infestação de plantas invasoras nas antigas áreas de roças 

(PAT, 2007, p. 12). 

 

 

Para esse modelo de roça diversificada, foi proposta ainda, no projeto inicial, a 

introdução de outras culturas de grãos em caráter experimental, como a da quinoa e o 

amaranto; porém, estes não chegaram a ser cultivados. A ideia era que essas roças cultivassem 

produtos de subsistência dos Xerente, principalmente arroz (caró) e outros produtos, como 

milho, mandioca, inhame, pois os indígenas,ao ficarem sem as vazantes para o plantio de 

roças, teriam que recorrer a outras formas de plantios, que, de acordo com o Ibama, não 

agredissem o meio ambiente, como as roças de toco. A proposta, ainda sobre a roça mecânica 

e diversificada, incluía o plantio de espécies típicas do cerrado a fim de se lograr o 

reflorestamento. Mas essas roças não chegaram a ser diversificadas. (PAT, 2007). 
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 É importante lembrar que esse programa pretendia ―beneficiar‖ 2.500 

indígenas com roças mecanizadas sob pretexto de compensar os impactos das usinas. As 

lavouras mecanizadas de arroz, milho e soja devastavam as terras do Cerrado, que serão 

improdutivas, segundo especialistas, em 50 anos. Também estavam previstos programas para 

criações de galinhas, abelhas, peixes em tanques e o aproveitamento de recursos do 

extrativismo vegetal, babaçu, buriti e outros. (PAT, 2007) 

Segundo nota da Funai: ―Os projetos resultaram de um diagnóstico etnoambiental 

realizado, durante nove meses, nas Terras Indígenas Xerente e Funil, por um grupo de 

pesquisadores da Universidade do Mato Grosso e da Operação Amazônia Nativa – Gera-

Opan, organização não governamental, com sede em Cuiabá. Com base neste diagnóstico, a 

Funai constituiu uma equipe multidisciplinar, coordenada pelo Departamento do Patrimônio 

Indígena e Meio Ambiente – Depima, da fundação, e composta por técnicos e consultores dos 

Departamentos de Desenvolvimento Comunitário (DEDC), de Documentação (DEDOC), de 

Educação (DEE), Coordenação de Meio Ambiente (CMAM) e Coordenação de Proteção de 

Terras Indígenas (CPTI), da Administração Executiva Regional (AER) de Gurupi, membros 

do Conselho Gestor do Programa Xerente e técnicos da Naturatins e da Ruraltins, 

respectivamente, órgãos licenciadores ambientais e de extensão rural do Estado do Tocantins, 

além de prefeituras municipais. (PAT, 2007)  

Porém, mesmo que tais ações obtenham sucesso, podem ser insuficientes, já que, 

para o povo Xerente e outros povos, o rio Tocantins é a mãe que sustenta seus costumes, ritos, 

tradições e toda a cultura. O peixe e a caça são a fonte de alimentação desse povo. Por isso, 

deteriorar o rio tem, portanto, impactos que vão além da dimensão econômica, ambiental ou 

nutricional. 

Sendo assim, foram pensados os projetos, gerados a partir de um diagnóstico 

realizado pelo próprio empreendedor. Contudo, mesmo assim, foram feitos esforços, pois, a 

partir do momento em que os indígenas perderam seus locais de plantios de vazantes, o peixe 

e a caça passaram a diminuir; era necessário, portanto, encontrar um caminho que pudesse 

compensar, substituir a forma de viver.  

Para a efetividade dos projetos, em 2006, foram concluídas as bases operacionais 

destinadas ao desenvolvimento das atividades de vigilância ambiental com a capacitação dos 

agentes ambientais, a aquisição de equipamentos e a construção de três postos de vigilância 

em pontos estratégicos. Em 2009, essa vigilância nas terras indígenas contava com bases 

operacionais localizadas nas seguintes localidades: Posto de Vigilância Isak Simnakru 
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Xerente– localizado na cachoeira do Gorgulho, região oeste, entre as coordenadas: S 09º17‘9‖ 

e W 48º20‘48‖ (vigilância terrestre); Posto de Vigilância Joaquim Calixto Xerente – 

localizado na região conhecida como Mata Grande, entre as coordenadas S 09°44‘17‖ e W 

48° 10‘53‖ (vigilância terrestre); Posto de Vigilância Rio Sono – localizado à margem 

esquerda do Rio Sono, região leste, entre as coordenadas S 09° 17‘20‖ e W 48°20‘49‖ 

(vigilância aquática); Posto de Vigilância do Funil –localizado à margem direita do Rio 

Tocantins, entre as coordenadas S 09°40‘26‖e W 48°22‘22‖ (vigilância aquática). A vigilância 

era executada de forma constante, havendo ainda uma equipe de sobreaviso para 

deslocamento volante (PLANO ANUAL DE TRABALHO - PAT, 2009). 

Além dessa proposta que aprofundou a vigilância do território, criou-se a Brigada 

Indígena contra o fogo. Formados através de cursos e treinamentos, os indivíduos que faziam 

parte desta brigada atuavam por meio de ações informativas e educativas no controle direto de 

queimadas e na prevenção contra os incêndios. Importante lembrar que, além do capital 

oriundo da compensação recebida pelos indígenas, havia ainda as parcerias. No caso 

específico de manutenção das brigadas, recorreu-se ao ICMS Ecológico, imposto recebido 

pela Prefeitura Municipal de Tocantínia. (PLANO ANUAL DE TRABALHO - PAT, 2009). 

De acordo com Loureiro (2002), a Lei do ICMS Ecológico surgiu no Paraná, em 

1990, como solução financeira para os municípios que abrigavam Unidades de Conservação e 

Mananciais de Abastecimento de Água. O autor acentua ainda que este imposto, apesar do 

pioneirismo e do aprendizado, tem apresentado resultados significativos. A baixo custo, 

incentivando o aumento do número e da superfície das unidades de conservação e a melhoria 

da qualidade da sua preservação, esse imposto possibilita ações objetivas em outras 

modalidades de áreas protegidas, tais como terras indígenas, reservas florestais legais, matas 

ciliares, outras áreas de preservação permanente, sítios especiais, faxinais e outras florestas 

que propiciam conexão entre fragmentos vegetais no entorno das unidades de conservação. 

Em Tocantínia, o ICMS Ecológico subsidiou a brigada indígena contra o fogo por 

dois ou três anos. Após esse período, o Ibama passou a subsidiá-la. Entretanto, os Xerente 

defendem que este imposto seja revertido para as questões ambientais da área indígena, pois 

isso não tem sido feito. Os indígenas não têm recebido esclarecimentos sobre como a 

Prefeitura de Tocantínia vem investindo este recurso, depois que o Ibama assumiu a 

responsabilidade em subsidiar as brigadas de combate ao fogo.   

Os projetos de apicultura constituíram um experimento. Como as aldeias não os 

aceitaram, foi realizado em apenas uma delas. 

Realizou-se, em 2003, a implantação do projeto de piscicultura, previsto no 
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Programa Mantimento das Condições Ideais, por meio do órgão de assistência técnica e 

extensão rural, o RURALTINS. Das 35 aldeias existentes na época, cinco delas apresentavam 

condições técnicas para implantação do referido projeto. Destas cinco, apenas duas, Vão 

Grande, no PIN Xerente, e Traíra, no PIN Brupré, optaram por desenvolver tal atividade. No 

desenrolar do projeto, houve dificuldades, como a falta de manutenção por parte da 

comunidade e o consumo antecipado dos peixes. Mesmo assim, deu-se continuidade ao 

projeto após reuniões de conscientização e aprendizado (PAT, 2007). 

O projeto de bovinocultura foi implantado em razão de não ter sido implantada a 

piscicultura nas 34 aldeias previstas no Projeto Mãe. Com isso, optou-se pela implantação da 

criação de bovinos, suínos e pela construção de pequenas casas de farinha, bem como o 

plantio de bananeiras. Para a implantação do projeto de criação de gado bovino, o Conselho 

Deliberativo Gestor (CDIG) implantou critérios, em caráter de urgência, que incluíram a 

ampliação da infraestrutura necessária, dentre elas as pastagens, as cercas e os currais. No 

entanto, algumas aldeias não cumpriram o estabelecido, impondo à Associação 

Indígena Akwē- (AIA) e ao Programa a entrega dos rebanhos. Outras duas, a Varjão e a Santa 

Fé, comercializaram e consumiram o gado. Já a aldeia Funil perdeu nove animais dos 

quatorze recebidos. Com isso, as aldeias que venderam não mais puderam ser contempladas 

com a manutenção do rebanho previsto no PAT/1007 (PAT, 2007). 

Para as aldeias Bela Vista e Recanto da Água Fria, Aldeinha e Brejinho, onde 

existia infraestrutura necessária ao desenvolvimento do projeto, foi necessária a ampliação. As 

demais aldeias tiveram que formar grupos coletivos de criadores, já que o recurso disponível 

não era suficiente para a aquisição de animais e a construção de infraestrutura (PAT, 2007, p. 

16). 

O projeto de Casas de Farinha, que também entrou em substituição ao projeto 

original de piscicultura, contou com a implantação dessa estrutura em sete aldeias, que 

iniciaram suas atividades em abril de 2005. O projeto trouxe bons resultados de acordo com 

os Xerente. Apenas em uma das aldeias o cacique passou a utilizar a casa de farinha como 

moradia.   

Para uma reflexão sobre os projetos implantados, é importante considerar as 

ponderações feitas pelos próprios Xerente:  

 

O projeto era pra ser, autossustentabilidade, hoje os Xerentecontinua, não do mesmo 

jeito, mas eu acho que pior, porque antigamente eles trabalhavam, nas vazantes, nas 

roças, depois desse projeto da barragem, eles ficaram muito dependentes, de tá 

recebendo doação, e... enfim, até hoje eles num... acho que a barrage não foi bem 

pros Xerente... A autossustentabilidade, porque eu penso assim comigo, meu avô 
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mesmo, meus tios, todos eles, até hoje eles trabalham aí, desses mais velhos, todos 

eles trabalham na roça, roça de toco, aí esse projeto da barragem, o eu que foi feito, 

o desmatamento nas roças mecanizada, arroz, mas, o plantio que foi feito do projeto 

PROCAMBIX, foi mais foi arroz, num tinha aquela coisa assim sabe... hoje tem 

criação de gado, mas não tem pasto adequado, tem uns índio, alguns deles que ainda 

luta com a criação de gado, mas do projeto em si, não trouxe nada de benefício pros 

índios (VSXERENTE, 2015). 

  

 

De acordo com a narrativa transcrita acima, é possível perceber que, com relação 

ao desenvolvimento dos projetos planejados para serem implementados com o dinheiro da 

indenização que o povo Xerente recebeu, há aspectos a serem considerados: a meta proposta 

inicialmente foi implantar a autossutentabilidade do grupo, tendo em vista as perdas já 

anunciadas; o projeto provocou desmatamentos nas terras, nos lugares de plantio das roças; 

estes projetos geraram certa acomodação, como no caso da roça mecanizada; muitos Xerente 

continuaram insistindo em fazer suas roças.     

Apesar do fim do programa de compensações, os Xerente ainda precisam 

conviver com as transformações ambientais e territoriais geradas pela usina. Além disso, ao 

longo dos anos seguintes, com o aprofundamento da urbanização e do avanço do agronegócio 

sobre as terras situadas no entorno do seu território, novos empreendimentos voltaram a gerar 

conflitos entre a população Xerente. 

 Um exemplo disso são as obras para o asfaltamento da rodovia estadual TO 

050, que liga Tocantínia ao município de Lajeado. Um trecho de 8 km corta as terras xerente 

e, para a continuidade das obras, é necessária a realização de consultas à população indígena, 

o que tem sido evitado pelas autoridades estaduais e federais, gerando impasses e atrasos nas 

obras. De acordo com os indígenas, eles, sem saída, estão cercados, 

 

No centro mesmo, tamo sobre pressão agora, nós tamo sem saída pra onde correr, e a 

nossa principal arma é buscar os nossos direitos, como cidadão, como indígena, e de 

a gente ter esse direito de viver, no meio ambiente, sem a intervenção das coisas que 

vem fazer mal à terra, os rios, e o nosso mei... então esse trecho da BR ela é um 

problema pra nós... no ano passado a gente teve uma reunião com os cacique, com 

as lideranças todas da aldeia, vieram o pessoal de Brasília da Conae, pra ouvir a 

comunidade, se a comunidade desse licença pra fazer o estudo sobre esse trecho 

aqui, e a gente não deu essa possibilidade da empresa fazer o estudo sobre a estrada, 

não demos esse privilégio deles fazer o estudo. Por que a gente, o que que o 

indígena pensou? A gente pensou assim: se a gente desse pra eles fazer o estudo, a 

gente tava abrindo as portas pra outros projetos que pode vir fazer o estudo. Não, a 

gente não quer isso, portanto a gente não cedeu para a empresa fazer o estudo sobre 

a licença do estudo, sobre a estrada que corta aqui a nossa reserva, e estamos 

aguardando aí o quê que vai dar... Então a gente não quer abrir esta porta pra estudo, 

e futuramente se houver outros projetos, eles vão querer a liberação de estudo 

também, portanto a gente não quer abrir esta possibilidade pra empresa fazer o 

estudo... da barrage, que era muito peixe, arrai, hoje você não vê mais arraia na beira 

de rio, muita espécie de peixe, desapareceu. (PC Xerente, fevereiro de 2015). 
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Com o encerramento das ações do programa, os indígenas ainda tentaram levar 

adiante algumas ações e projetos em seu território, com a intenção de fazerem a renovação do 

programa, por meio da Associação Indígena Akwē. Através de seu presidente Ribamar 

Xerente, acompanhado de um grupo de 32 indígenas, os Xerente tiveram uma audiência com 

o presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), o Sr. Stalin Beze Bucar, em 1.° 

de fevereiro de 2010. Na oportunidade, os indígenas solicitaram do órgão o acesso ao parecer 

técnico para licença ambiental e, inclusa no documento, uma avaliação socioambiental da 

comunidade indígena afetada pela obra
63

.Contudo, não obtiveram êxito por parte dos 

responsáveis, que alegaram limitações jurídicas. 

O PROCAMBIX encerrou suas ações no final de 2009. Deve-se levar em 

consideração que cada projeto desenvolvido não teve uma vigência de oito anos, como o 

programa como um todo. Cada projeto possuiu vigências diferenciadas, nem todos tiveram 

início no mesmo ano. Os próprios indígenas, embora tenham participado da gestão dos 

projetos, ressentem-se de que houve má gestão destes. Isso, segundo eles, comprometeu a 

execução desses projetos. 

As aldeias Xerente, que eram 34, aumentaram gradativamente, logo a partir da 

implantação do Programa Emergencial. Elas vêm aumentando ano após ano, sendo que, em 

2016, já são 81 aldeias. Nos últimos quinze anos, o número dobrou, e, a cada dia, novas 

aldeias estão sendo criadas, dificultando a atualização desse número. Este efeito de 

―proliferação de aldeias‖ é bastante semelhante ao processo que ocorre na UHE de Belo 

Monte, em que, em aproximadamente um ano, foram criadas 15 aldeias, ou seja, das 19 

aldeias existentes em 2010, passou-se a 34 em 2012 (MAGALHÃES & MAGALHÃES, 

2012, p. 36). 

O território indígena Xerente está repleto de problemas ambientais. A situação é 

muito complicada, e os indígenas vivem cercados por diferentes formas de invasões externas. 

De acordo com o site do programa PNGATI
64

, o que se vê são venenos sendo pulverizados 

por aviões em lavouras de cana-de-açúcar e que incidem sobre as aldeias localizadas nas áreas 

limítrofes da TI. Há também a presença de caçadores e pescadores não indígenas, bem como 

de atravessadores de madeira e artesanato atuando intensamente na Terra Indígena. Há ainda 

planos de pavimentação da TO 010 (atualmente TO 245); monoculturas de cana-de-açúcar e 

soja; mineração de ferro pela Vale do Rio Doce na Serra Lajeado, localizada no entorno da TI, 
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Disponível em: <http://conexaoto.com.br/2010/02/01/naturatins-e-indigenas-xerente-discutem-renovacao-da-

licenca-e-programa-ambiental-da-uhe-lajeado>. 
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Disponível em: http://cggamgati.funai.gov.br/index.php/experiencias-em-gestao/terra-indigena-xerente/ 

http://cggamgati.funai.gov.br/index.php/experiencias-em-gestao/terra-indigena-xerente/
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além de assentamentos do Incra também no entorno da TI.  

O PROCAMBIX foi extinto em 2009. Com isso os Postos de Fiscalização e os 

antigos Postos Indígenas estão abandonados. Os indígenas lamentam ter havido má gestão dos 

recursos. Isso comprometeu a execução dos projetos. Dentre os principais 

problemas enfrentados atualmente nas duas TIs, e denunciados pelos Xerente, destacam-se 

estes: extração de madeiras; incêndios na mata; caça e pesca ilegal; passagem de rodovia 

estadual pela TI; invasão e retirada de marcos de delimitação por fazendeiros
65

. 

A situação ambiental na área indígena Xerente, de acordo com eles, só piorou. 

Embora existam 15 brigadistas contratados pelo IBAMA, mas não é possível controlar os 

focos de queimadas, devido a área indígena ser muito extensa. Segundo os indígenas, a caça e 

a pesca estão escassas. Devido à bovinocultura existente em algumas aldeias, há áreas de 

pastos. Há também áreas onde foram realizados projetos de roça mecanizada durante o 

PROCAMBIX, as quais se encontram degradadas, o que exige programa de gestão ambiental 

e projeto de reflorestamento, já pleiteados pela Associação Indígena Akwē- (AIA), como 

contrapartida do projeto Frutos do Cerrado. Em maio de 2011, foi realizada visita técnica de 

um engenheiro ambiental, para viabilizar a instalação de um viveiro de mudas que 

representará a primeira etapa do processo de reflorestamento da área
66

. 

Atualmente, uma das principais rendas dos Xerente provém do programa Bolsa 

Família
67

, programa instituído pelo governo federal no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Em Tocantínia, o cadastro único registrou, em 2014, 1.711 famílias beneficiadas. Das 730 

famílias indígenas do município de Tocantínia, 702 famílias foram cadastradas no cadastro 

único. Destas, 637 foram beneficiárias do Bolsa Família
68

.  

Tais dados visam mostrar a vulnerabilidade financeira, a que estão expostas as 

famílias indígenas, após a construção da UHE. Como consequência direta, os Xerente 

perderam as vazantes para colocarem suas roças; como consequência indireta, a pesca e a caça 

ficaram escassas. Além destes fatores, ocorreu o encerramento do programa PROCAMBIX, 

com a execução de projetos, principalmente de roças mecanizadas. Ressalte-se ainda que, 

conforme os próprios indígenas admitem, a má gestão dos recursos (provenientes da 

indenização) piorou a situação ambiental na área indígena Xerente. Com isso, a cada dia, os 

Xerente ficam mais dependentes de programas sociais. Constata-se que a 
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idem. 
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 Idem. 
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 Este programa de transferência de rendas atingiu em 2006 a meta de sua população alvo. 
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 Pesquisado do site Cadúnico. Disponível em  http://calendariobolsafamilia2015.com.br/cadunico/. Acesso em 

12 de dezembro de 2014. 
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99 

 

autossustentabilidade entre eles não se efetivou. 

O artesanato, porém, é uma atividade relevante, mas há problemas 

na comercialização dada a intensa presença de atravessadores que desvalorizam o preço dos 

produtos. Outro fator é a escassez do capim dourado, que constitui a principal matéria-prima 

dos indígenas, e a ausência de políticas de fomento por parte do governo estadual, torna essa 

atividade, desde a produção à comercialização do artesanato Xerente, limitada. Mesmo assim, 

é uma das principais fontes de renda de algumas famílias. Dentre as outras atividades 

socioeconômicas relevantes, destacam-se estas: coleta de frutos e de mel; caça e pesca; 

roças tradicionais; e criação de animais.  

 Uma das alternativas aos Xerente, a partir do ano de 2013, vem sendo a adesão 

deste povo ao Projeto Gestão Ambiental e Territorial Indígena (GATI). Este, de acordo com 

suas prerrogativas visa o fortalecimento das práticas indígenas de manejo, uso sustentável e 

conservação dos recursos naturais, contribuindo para o reconhecimento das Terras Indígenas 

como áreas essenciais para conservação da diversidade biológica e cultural dos biomas 

florestais brasileiros. É uma iniciativa do movimento indígena brasileiro, Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), Fundo Mundial para o Meio Ambiente (Global Environment 

Facility-GEF) e The Nature Conservancy (TNC). (LIMA; GRACIO, 2014). 

 O projeto GATI/GEF/PNUD/FUNAI (LIMA; GRACIO, 2014), em parceria 

com a Coordenação Regional Araguaia-Tocantins, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 

promove capacitações na Terra Indígena (TI) Xerente (TO). Tem como objetivos implantar, de 

forma demonstrativa, agroflorestas (SAFs-Sistemas Agroflorestais) nas aldeias. Tais 

atividades fazem parte do Plano de Ações do Projeto GATI, pactuado com os indígenas, a fim 

de promover a valorização da agricultura sustentável do povo Xerente. As agroflorestas 

promovem benefícios econômicos e ecológicos à comunidade, na medida em que praticam 

formas de uso ou manejo da terra e combinam espécies arbóreas (frutíferas e/ou madeireiras) 

com cultivos agrícolas e/ou criação de animais, de forma simultânea ou em sequência 

temporal. A primeira das capacitações já aconteceu em 2013, com uma oficina de 

compostagem. Sobre o projeto GATI, uma indígena da aldeia Porteira informou o seguinte: 

 

Fizemos o curso em Brasília de formação no PNGATI e agora temos que atuar no 

monitoramento das terras indígenas Xerente, temos que reunir a comunidade porque 

o que fizemos não é só pra nós, ainda vamos reunir o pessoal da aldeia porque foi 

com o nome da comunidade que fizemos o projeto. Depois, primeiro, vamos esperar 

pra ver se o projeto que enviamos será aprovado.O projeto é sobre a recuperação da 

mata ciliar de um córrego – o Siptirê, situado aqui na aldeia, ele desemboca no rio 

Tocantins. Porque a água era muito boa para beber, era daí que o pessoal pegava 
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para beber, para cozinhar, e o pessoal fez fossa perto do córrego e fizeram um poço. 

A equipe vem vistoriar primeiro para depois aprovar o projeto. Não tem data ainda 

da vinda da equipe. Primeiro eu não sabia o que era PNGATI do cerrado, e agora 

estou vendo o quanto ele é importante. Tem muita lavouras ao redor das terras, por 

exemplo, são muitos povos que fizeram o curso, foram mais ou menos uns dez 

povos diferentes: Xerente, Xavante, Guarani Kaiwowa, Pankararu, Guajajara, e são 

muitos problemas que cada povo tem. As terras indígenas, não só nós, sofrem 

ameaças, não só ameaças de nós, mas ameaças de tudo, da mata, cortam madeira pra 

vender, a pesca, a caça. As mulheres, às vezes, tenho medo de falar de errar, porque 

geralmente os homens sempre falaram mais. O curso foi voltado para a preservação 

das terras indígenas, no caso dos Xerente para a preservação do cerrado.  

(WKXerente, 23/06/2016). 

 

 

 Com a participação dos Xerente no projeto PNGATI, eles se veem diante de 

outra forma de pensar antigas práticas, fazer projetos junto à sua própria comunidade; 

segundo eles, pensados por eles próprios. Um dos projetos ainda está em fase de implantação 

na aldeia Porteira. Ele visa à recuperação de um dos córregos do território. Isso pode indicar 

que estes indígenas estejam em busca de um caminho e até mesmo da autossustentabilidade. 
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4 TERRITÓRIO DA COSMOLOGIA AKWẼ-XERENTE: RITOS, NARRATIVAS 

MÍTICAS E OUTRAS SIGNIFICAÇÕES 

4.1 Território da Cosmologia  

 

 

Este capítulo faz uma reflexão sobre a cosmologia e os modos de vida do povo 

Akwẽ-Xerente, bem como acerca de sua origem e práticas tradicionais contidas em narrativas 

e relatos orais. No âmbito dessa cosmologia, entrelaçam-se práticas cotidianas, como as 

técnicas de construção de suas moradias e de plantios tradicionais, entre outras. Nessa 

direção, a língua nativa ainda se constitui num elemento essencial dentro desse modo de ver o 

mundo. 

 Cosmologia é um termo que possui sua origem na Grécia. Surgiu num 

momento histórico em que os gregos realizavam um esforço intelectual voltado para a 

compreensão do mundo, do universo e da realidade (o cosmos, como era conhecido à época). 

Para os gregos, o cosmos era uma totalidade organizada racionalmente, que só poderia ser 

descrito pela razão, levando à visualização de uma ordem, uma unidade e uma harmonia, em 

que coexiste uma multiplicidade caótica de coisas e acontecimentos (CAVALCANTI; 

VIADANA, 2010, p.13). Os demais povos também buscam uma explicação para o mundo, 

para as coisas. Os povos indígenas buscam essa explicação através dos mitos. É neles que está 

a origem de todas as coisas. Os mitos são passados de geração a geração. Uma das formas de 

representação dos mitos se dá por meio de rituais presentes numa grande parte dos povos 

indígenas do Brasil.  

 O povo Xerente já está em contato com a sociedade nacional desde o início do 

século XIX. Na conjuntura atual de acelerada aproximação com essa sociedade, os Xerente 

ainda mantêm práticas tradicionais guiadas por sua cosmologia. É por intermédio dela que 

interpretam e se relacionam com a realidade, assim como – através dos mitos e das lendas–

encontram explicações para o mundo, para a origem do universo, da vida e da natureza.  

 Sendo os Xerente um povo pertencente ao grupo Jê, um estudo sobre aspectos 

de sua cosmologia, a partir de suas narrativas mitológicas, rituais e modos de vida, constitui-

se numa forma de reafirmá-la, considerando-se a invisibilidade imposta pela sociedade 

nacional envolvente, uma vez que esta cosmologia e seu território são negados a esse povo 

originário, o que lhes é atribuído é somente o status de terra indígena. 

 Ressaltar a cosmologia Akwẽ-Xerente é dar visibilidade aos aspectos de um 

povo originário, que, como tantos outros no país, possui uma história desconhecida da 
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população em geral. Assim como ocorre às demais etnias (atualmente, existem 305 etnias no 

Brasil, as quais falam 274 línguas indígenas), de acordo com Aracy Lopes da Silva e Agenor 

Farias (1992), o processo da história Xerente nos últimos cinquenta anos tem sido 

caracterizado por algum tipo de ―simplificação‖ de sua organização social. Certas práticas, 

instituições ou relações têm sido preservadas por sua significação nodal e exemplar em 

virtude da expressão sintética da estrutura social Xerente.  

Nesse caso, pode-se entender a neutralização ou a desarticulação da sociedade de 

mulheres, a sua participação mais ativa no sistema de classes de idade (SILVA; FARIAS, 

1992, p. 110).  

Isso acontece porque os Xerente e outros povos indígenas da família linguística Jê 

 

[…] têm demonstrado inúmeras vezes, sua capacidade de recuperar e revitalizar 

práticas, rituais, instituições inteiras de sua vida social, que, durante um certo 

período – por razões certamente históricas –, estiveram obscurecidas, parecendo 

irremediavelmente perdidas, mortas, desaparecidas. Renascem em outros momentos 

históricos, que oferecem condições (quais seriam exatamente?) adequadas (SILVA; 

FARIAS, 1992, p. 110). 

 

 

Nesse sentido, essa prática e outras mais não foram revitalizadas, como a da 

sociedade das mulheres. Mesmo assim, muitas delas sobrevivem na memória e fazem parte 

das narrativas dos wawē (anciões). Por esse motivo, a oralidade possui uma grande 

importância para os Xerente, uma vez que, em cada sociedade, a gênese de um sistema de 

valores é transmitida por relatos cujo alcance é imenso. São os chamados mitos fundadores, 

os quais assumem formas diversas (CLAVAL, 2014, p. 157). 

 As cosmologias indígenas são sistemas bem mais complexos do que se 

imagina, mas se apresentam de forma integrada. Elas são explicadas através dos mitos, que 

são os veículos de informação que explicam a origem e a criação do mundo, a agricultura e as 

relações ecológicas entre seres humanos e animais, assim como o mundo espiritual, conforme 

explicação de  Alcida Rita Ramos: 

 

As cosmologias indígenas representam modelos complexos mas integrados dos 

quais faz parte a sociedade humana. Os mitos são veículos de informação sobre a 

concepção do Universo, incluindo temas sobre a criação do mundo, a origem da 

agricultura, as relações ecológicas entre animais, plantas e outros elementos, a 

metamorfose de seres humanos e animais e vice-versa e de ambos em espíritos de 

vários tipos e índoles, a razão de ser de certas relações sociais culturalmente 

importantes e até mesmo o surgimento do ―homem branco‖ e a avalanche de fatores 

desagregadores que o acompanham. (RAMOS, 1986,p.85 ). 
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Nesse sentido, é frequente que os povos indígenas ordenem o cosmos em várias 

camadas diferentes nas quais estão incluídas ―[...] divindades, fenômenos atmosféricos e 

geográficos, animais e plantas, montanhas e rios, espíritos de animais e de pessoas, ancestrais 

humanos e não humanos, estrangeiros, entes sobrenaturais malévolos e benévolos‖ (RAMOS, 

1986, p. 85). 

Cada povo ou grupo indígena concebe de forma específica sua cosmologia. Entre 

os povos Jê, os Xerente concebem o cosmo como habitado por diferentes humanidades, tal 

como a subterrânea, a terrestre, a subaquática e a celeste, as quais existem desde sempre. 

Consideram ainda o tempo das origens, que é o da indiferenciação e da desordem, da 

convivência e da interpenetração daqueles domínios. Por isso, os acontecimentos do mito 

podem ocorrer em espaços imaginados, concebidos: domínios do cosmo, tal como construído 

e compreendido por um grupos específico, povoados, cada um, por seus respectivos 

habitantes (os espíritos protetores dos animais, reguladores da caça; os senhores dos animais,   

(grifos meus) (GIANNINI, 1991).  

Entre os povos indígenas, a cosmologia orienta e explica as origens das coisas e 

da vida cotidiana, assim como a tomada de decisões do grupo. 

 

Portanto, conceber a cosmologia como as teorias que explicam a ordem e o 

movimento do mundo é entender que, na vida cotidiana, essas concepções orientam, 

dão sentido, permitem interpretar acontecimentos e ponderar decisões. São 

expressas através da linguagem simbólica da dramaturgia dos rituais. Música, 

ornamentos corporais, entre outros recursos permitem o contato com outras 

dimensões cósmicas, com momentos outros do mundo e do processo da vida (e da 

morte). (SILVA, 2014). 

 

 

A mitologia é, para os indígenas, a verdadeira história do mundo; não é fantástica 

nem mito, como nós o vemos. Midlin (2002), reportando-se à Mircea Eliade, diz que 

deveríamos pensar em mitos vivos para apreender o seu significado, sendo que uma das 

nossas dificuldades é que foi na cultura grega que os mitos foram estudados conceitualmente 

e em maior profundidade, e justamente na Grécia foram reduzidos, ao longo do tempo, ao 

caráter de ficção, em contraste com as nascentes filosofia e ciência no século de Péricles 

(ELIADE, 1993, p. 3-5 apud MINDLIN, 2002, p. 150). De qualquer forma, esta ideia é 

pertinente, se considerarmos que os mitos estão vivos e se encontram na maior parte dos 200 

povos indígenas brasileiros. Esta tradição é transmitida oralmente, de geração a geração, 

através das narrativas.  

 As cosmologias operam como um verdadeiro mapa simbólico do Universo. 

Estabelecem o lugar, a importância e os padrões de atuação, bem como a influência de cada 
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um de seus muitos componentes. É um código que se utiliza quando se quer entender ou 

explicar o corriqueiro e eventos inusitados, como calamidades, infortúnios ou golpes de sorte; 

é uma constante âncora que mantém o indivíduo seguro à determinada realidade social, face 

às vicissitudes em relação às quais ele não tem o controle, como a morte, a doença e o 

insucesso (RAMOS, 1987). 

 As cosmologias indígenas foram motivo de perseguições por parte do credo 

cristão. São abundantes os exemplos de desestruturação na história da ação missionária entre 

sociedades indígenas, diz Alcida Ramos (1987). Proibindo a manifestação de uma cosmologia 

tradicional não cristã, estes agentes de desagregação conseguiram, através dos tempos, criar 

para as populações indígenas mais angústias, inseguranças, incertezas e confusões mentais do 

que quaisquer outros agentes desagregadores. Por meio das ―conversões‖, desbarataram-se os 

sistemas de crença e cognição indígenas (RAMOS, 1987). 

 Para Akwẽ-Xerente, o cosmo está dividido em três níveis: a terra (tka), criada e 

transformada pelo Sol, é local onde vive o homem e alguns animais; o céu (hêwa), sustentado 

por uma grande árvore, é onde vivem as estrelas e outro povo; o mundo subterrâneo 

(tkakamô) representa o habitat dos animais ferozes, como o porco queixada, um grande 

espírito xamâmico (MELO, 2007). Há interação entre corpos celestes e corpos terrestres, entre 

humanos e animais, entre seres animados e inanimados. Há também interação entre o 

sobrenatural e o natural, com influência do primeiro sobre o segundo (MATTOS, 2009).   

Entre os Xerente, essa forma de conceber o cosmo foi observada por Curt 

Nimuendajú (1942), que fez anotações sobre a relação entre os corpos celestes e os corpos 

terrestres, transmitindo-as por meio de carta ao amigo Carlos Estevão. Nimuendajú fala sobre 

o deus sol dos Xerente e como o povo se relacionava com ele: 

 

O deus dos Cheréntes é o sol. Dele esperam todo o bem e todo o auxílio e para isto 

se dirigem a ele da maneira seguinte: levantam no pátio um mastro de 6 m de altura, 

enfeitado na ponta com penas de arara. Ao redor deste mastro, que sempre é de pau-

brasil, mulheres, portanto, separadas dos seus maridos. À noite, o curador chega-se 

ao mastro e, batendo nele de baixo para cima com a mão, encosta o ouvido no pau. 

O sol então manda por uma estrela perguntar a ele o que ele deseja, e o curador diz 

em voz alta: ―Os Portugueses estão dizendo que o mundo está para se acabar?‖. 

Cantam depois a noite toda e, por fim, vêm todos para o pé do mastro. 

(NIMUENDAJÚ, 2000, p. 157). 

 

 

A citação acima traz a demonstração de como o Sol (Deus) era reverenciado 

através de ritual. É a confirmação de como o sol possuía importância vital para os Xerente. Na 

literatura ele aparece ainda em rituais praticados pelos Xerente. Alguns integrantes desse 
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povo, embora pratiquem o cristianismo, acreditam que Bdã (que é Deus) é o Sol. Quando 

necessitam, dirigem-se a ele. 

Em tempos recentes, muitos Xerente têm praticado o cristianismo católico ou 

evangélico. Outros mantêm a tradição da antiga cosmologia. No caso de todos eles, Deus é 

Waptokwa Zawre, e Deus sol é Bdâ. Quando ocorrem grandes reuniões, os anciões ou 

caciques costumam abrir a cerimônia agradecendo a Waptokwa Zawre e ao céu por aquele 

evento. Dizem assim: ―Estamos aqui graças a Waptokwa Zawre, agradecemos pela luz e o sol 

que está iluminando, muita gratidão pelo que ele nos proporciona‖.  

O cosmo, para os Xerente, foi explicado da seguinte forma por um dos 

professores indígenas da Escola Indígena Srêmtôwe, na aldeia Porteira (Nrozawi): 

 

Pois bem, Tkã é terra, é ali que está todos os meios e seres vivos, assim como 

humano e não humano, como a natureza, as árvores, a água é uma coisa que o Akwẽ 

vê e fala que tem vida. A terra é o espaço que pode conviver, mas o ser dominante é 

humano. O céu (hêwa), quando eu falava com meu avô, ele me contava essa história. 

Um rapaz foi levado pra uma estrela, lá no céu tinha povo, pessoas. O homem teve 

esse contato, foi lá, disse que é o mesmo espaço. Os velhos contam, meu pai conta 

para os netos, meu menino gosta de ouvir e pedem pra contar e eles contam. 

(ASXerente, em 17 de fevereiro de 2015).  

 

 

Para este professor os ensinamentos relativos à cosmologia, e difundidos pelos 

anciões, hoje dispõem de outro lugar para ser ensinado, além da casa de morada, onde sempre 

foi ensinado. No entanto, agora que a escola chegou entre eles, já há algumas décadas, ela tem 

ocupado esse espaço e também realizado este papel, de ensinar a cultura, de ensinar a escrever 

a língua nativa, enfim, de ensinar a cosmologia. É por esse motivo que se defende que os 

professores sejam indígenas, saibam falar a língua materna, conheçam a cultura e pesquisem 

sempre com os mais velhos. Para explicar melhor a situação, menciono o seguinte exemplo: 

 

A professora indígena, contando o mito do Padi em sala de aula, contando como ele 

se transformou, Padi é o tamanduá, e minha menina tinha ouvido do avô e disse que 

não era daquele jeito, pois pra ela a professora havia esquecido uma parte, pulou 

uma parte. É mais ou menos assim, uma mulher foi mais o neto buscar lenha e lá se 

transformou no Padi (tamanduá) e depois disso essa história, esse mito passou a ser 

lembrado através da festa do Padi. Nessa festa eles usam uma máscara feita em 

palha de buriti. (ASXERENTE, em 17 de fevereiro de 2015). 

 

 A defesa feita pelo professor encontra respaldo na professora citada por ele, 

que é Xerente. Do contrário, isso comprometeria o repasse geracional desse importante 

demarcador de construção de identidades, que são os mitos. Isso não quer dizer que não haja 

preocupação por parte de professores não índios em ensinar a cultura indígena. O que 
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afirmamos é que existe uma diferença entre quem conhece e vive a cultura e quem pesquisa 

para difundi-la, como é o caso de professores não índios. 

Em outra ocasião o professor explicou que os Xerente almejam uma escola 

diferenciada. Entre eles, a escola diferenciada já iniciou quando um grande número de 

professores indígenas ocuparam os lugares que até então eram assumidos pelos ―brancos‖, 

pois somente os indígenas podem falar por eles. Da mesma forma, um antropólogo ou 

qualquer outro estudioso pode falar sobre os índios, chegar bem próximo de como é a cultura 

deles, mas nunca entenderá como ela realmente é. No caso do pastor Carlos Gunther, que já 

está entre o povo Xerente há mais de cinquenta anos, pode-se afirmar que ele conhece com 

profundidade a cultura Xerente, a língua e até o sotaque. Entretanto, em alguns momentos, diz 

o professor, ―[...] percebo que ele não conhece a nossa cultura, assuntos que somente o Akwẽ 

domina‖ (ASXerente, em 21 de junho de 2016). 

No caso de uma educação diferenciada, dá exemplos de como os professores 

indígenas utilizam o rio como um lugar para adquirir conhecimentos. Segundo ele, ―Uma vez 

nós levamos as crianças para a beira do rio para uma aula de educação física, e alguns alunos 

pegaram peixes e, partir dali, aconteceu uma aula onde trabalhamos vários conhecimentos, 

falamos da importância do rio, da pesca e até de alimentação tradicional‖ (ASXerente, 

23/06/2016). 

 Nesse sentido o rio é também a escola, só que a escola da vida que muito se 

aproxima dos conhecimentos que começavam no Warã, onde os mais velhos repassavam os 

conhecimentos. A proposta de educação escolar vinda de fora, porém, ainda não representa 

como esta deve ser diferenciada. Nesta aldeia (Porteira Nrozawi), ela ocorre na Escola 

Indígena Srêmtôwe. A escola tem seu próprio currículo, criado para os indígenas do estado do 

Tocantins. No processo, foi alterada a carga horária da disciplina de Português e de 

Matemática pela Secretaria Estadual da Educação e Cultura (SEDUC) e pelo Conselho de 

Educação Indígena do Tocantins. 

A elaboração e a aprovação do currículo para educação indígena não teve a 

participação da comunidade indígena e da comunidade escolar indígena, que inclui 

professores indígenas e pais. Além disso, há que se considerar que, na educação regular do 

não indígena, as aulas da língua portuguesa ocorrem quatro vezes por semana. Já os indígenas 

possuem apenas duas aulas de português por semana no ensino fundamental e médio, tendo 

em vista a dificuldade nesse idioma. Essa pequena quantidade de aulas não favorece o pleno 

aprendizado do português. A pequena quantidade de aulas de matemática e de ciências 

também não possibilita um aprendizado satisfatório. Futuramente, com as deficiências nestas 
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áreas do conhecimento, os alunos irão enfrentar dificuldades quando ingressarem no ensino 

superior (P XERENTE, 2014). 

Na escola, a maioria do acervo de livros é da própria rede estadual de ensino. 

Além de muitos livros religiosos da Igreja Católica, há pouco material didático sobre o Povo 

Xerente. Pode-se citar a coleção Akwẽ Waskuze (direcionada aos mitos Xerente) – produzida 

pelos Xerente na língua materna, com ilustrações de Osmar Srmripte Xerente, com o apoio da 

Universidade Federal do Tocantins – UFT (2011) e a coordenação do professor Odair Giraldin 

– e uma Coleção de Textos Indígenas (Série Natureza), com textos na língua materna e em 

Português, bem como ilustrações feitas pelos Xerente. Esta última coleção foi produzida 

através de um Projeto de Educação Indígena para o estado do Tocantins, com apoio da 

Universidade Federal de Goiás – UFG (1997). 

Os mitos estão representados em algumas produções escritas na escola da aldeia. 

Nas festas tradicionais, há ritualização do mito do Padi (tamanduá), sempre ao final da festa. 

A figura abaixo representa este ritual e foi desenhado por um estudante do Centro de Ensino 

Médio Xerente (Cemix) – Warã
69

. O desenho mostra alguns indígenas Xerente reunidos numa 

aldeia. No centro, dois deles estão utilizando a máscara do Padi, apresentação que geralmente 

é feita após a corrida de toras. Por este motivo, aparecem, ao lado direito do desenho, duas 

toras de buriti. Esta representação de um aspecto da cultura dos Xerente é uma demonstração 

de que a juventude conhece e valoriza esse traço da cosmologia. 

 

                                                 
69

 Esta escola está situada na área indígena TI Xerente, também chamada de área grande.  
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Figura 2 - Representação do ritual do Padi (tamanduá) 

Fonte: Arquivo pessoal da professora Tatiana Messias (17 de abril de 2013). 

 

Curt Nimuendajú (1942) identificou, na cosmologia Xerente, a relação existente 

entre os corpos celestes e os corpos terrestres. Segundo Mattos (2005, p. 29), na cosmologia 

Xerente, tudo tem vida, fala e se comunica: o homem, os animais, as pedras, as árvores, as 

águas
70

. Dessa forma, os espaços naturais existentes na reserva indígena são controlados, 

havendo no centro a grande morada, ou morada do espírito. Hêpãrwawēn Nrõa é quem 

controla tudo, desde o fornecimento da caça à produtividade das roças. O Kãtdê-Kwa cuida 

das águas e o Mrõitdê-Kwa é responsável pela mata (MELO, 2007). Os índios respeitam 

alguns códigos culturais para aplacar e controlar os espíritos a fim de conseguir boas caçadas, 

                                                 
70

 Reinaldo Mattos é pastor da Igreja Batista e vive entre os Xerente desde a década de 1950. Participou, 

juntamente com o pastor Gunther, da elaboração do primeiro dicionário da língua Akwê-Xerente. 



109 

 

boas pescarias e bons plantios de roça (MATTOS, 2005). 

 Mas como pensar sobre cosmologia indígena relacionada à natureza e ao seu 

equilíbrio, se, ao mesmo tempo, os grandes empreendimentos são contrários a essa lógica? A 

respeito da cosmologia Akwẽ-Xerente e de sua relação com a hidrelétrica de Lajeado, a 

opinião desse professor da aldeia Porteira faz uma breve retrospectiva sobre esse assunto: 

 

A cosmologia eu penso que, enquanto existir o Akwẽ, isso não vai acabar, mas os 

projetos são um risco, enquanto eles existirem vai ser um risco, a gente não sabe 

como nossa geração vai se comportar daqui 100 anos, 200 anos, a gente não sabe 

como nossas crianças vão viver, eu não vou ver esse mundo que vão falar que é de 

evolução, de tecnologia, será que vai ter resistência? Isso que nós estamos falando, 

essa integração, eu penso que não tem como a gente se integrar, essa palavra que 

vem existindo desde o Marechal Rondon. Desde o SPI, os povos indígenas não têm 

mais seus mitos, suas culturas e falar somente uma língua que vem do ocidente. Mas 

o que eu vou ser diante do desenvolvimento, diante do avanço, como fala o país, 

mas como vai ser? Desde 1500 a gente fala essa língua e pensa desse jeito 

(ASXERENTE, 17 fevereiro de 2015).  

 

 

 A ideia do professor vincula o povo Akwē (Xerente) à cosmologia. Quando usa 

o termo Akwē, autodenominação do grupo, passa um sentido de identidade do povo, na 

medida em que os Xerente possuem uma cosmologia com seus mitos, rituais e outros 

elementos próprios dessa cultura. A relação existente entre cosmologia, mito e cultura de um 

grupo é entendida por Aracy L. da Silva (1994, 2004) como específica em cada sociedade 

indígena no Brasil. Segundo ela, os mitos se articulam à vida social, aos rituais, à história, à 

filosofia própria do grupo, com categorias de pensamento localmente elaboradas, que 

resultam em maneiras peculiares de conceber a pessoa humana, o tempo, o espaço e o cosmo.   

Dessa forma, observa-se uma imbricação entre o cosmos e o território. Expressões 

culturais existentes entre eles, as narrativas mitológicas, os modos de vida e a língua materna, 

são fundamentais para a conformação do território e das territorialidades, compreendendo que 

o território é, ao mesmo tempo, funcional e simbólico. Nesse sentido, pode-se investigar um 

mais funcional ou um mais simbólico, mas nunca em estado puro, e sim em um esquema 

genérico no qual se podem destacar características de um e de outro (HAESBAERT, 2005).  

No caso dos Xerente, é perceptível que há forte avanço do funcional em relação 

ao simbólico, o que nos leva a pensar como será esse diálogo entre os dois lados, já que, em 

um deles, há expressões da mitologia, das crenças e das ideologias, acrescidas às categorias de 

entendimento do mundo. A mitologia está presente, como, por exemplo, na narrativa do mito 

de criação dos homens Xerente, o qual se aproxima da história bíblica sobre a criação da 

humanidade, no entanto ―[...] o motivo mitológico da origem do homem advindo do barro 
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modelado pelas mãos de um criador divino é relativamente difundido pelo mundo afora, e não 

necessariamente advindo de uma apropriação do relato bíblico‖ (LUZ, 2005, p. 83). 

Para os Akwẽ-Xerente, no princípio da criação, não havia a humanidade. Existia o 

deus Sol (Bdâ, ou Waptokwa), único criador de tudo que existe, que tinha como companheiro 

o Wairê, isto é, a Lua. Entre os diferentes mitos e as diferentes formas de contá-los, existem 

variantes orais. Estas podem ser percebidas a partir das duas metades exogâmicas que 

dividem o povo: Doí ptêdêkwa e Krozakeptêdêkwa. Tal divisão ocorre por causa da partição 

das aldeias, havendo também uma lista de nomes que pertencem a cada metade, em função da 

ligação direta de alguns mitos com determinados clãs (LUZ, 2005). 

Foi então que Bdâ (ou Waptokwa, o Deus Sol) criou a humanidade porque se 

sentia sozinho, já que antes não existia nada, e ele queria alguém para conversar. Escolheu um 

lugar no sopé de uma cadeia de montanhas (Tutkaῖ Krẽkwa) do outro lado do oceano, que, 

nesse tempo, ainda não existia. Ele criou o homem do barro modelado que retirou da gruta do 

brejo encharcado pela água parada do ribeirão (Kâwakmõrê), coberto por um buritizal (Kw ῖ 

wdêhu), cujas árvores primeiras eram diminutas. Após criá-lo, Waptokwa andou pela 

vizinhança e escolheu o melhor lugar para o homem viver. Abriu uma clareira na mata, 

construiu a primeira casa de palha de inajá (Kwῖrzahbâ) e, ainda, abriu uma estrada que ligava 

a clareira ao ribeirão. Após o sétimo dia, ao sair da cabana pela manhã, deparou-se com uma 

enorme praça circular, rodeada de casas semelhantes à sua e pela qual circulavam outros 

homens iguais a ele, que passavam cumprimentando-o cordialmente (LUZ, 2005, p. 82-83)
71

. 

Essa narrativa mitológica expressa a versão do surgimento do homem; a mulher 

surgiria depois. A narrativa dá conta de que Waptokwa, após criar o homem, teria criado o 

lugar onde iria habitar na mata; teria construído a primeira casa de palha de inajá (Kwῖrzahbâ) 

e aberto uma estrada até o ribeirão. O primeiro homem, ao sair de sua cabana na manhã do 

sétimo dia, deparou-se com uma enorme praça circular rodeada de casas. Nesse sentido, a 

narrativa descreve o formato das antigas aldeias. Os homens conviveriam com outros homens 

e, somente mais tarde, seriam criadas as mulheres.   

Esse povo indígena não abandonou seus mitos e sabe que sua diversidade está 

sendo valorizada entre os não índios. Os Xerente, assim como outros povos indígenas, após a 

Constituição de 1988, passaram a ter a consciência de que sua forma de pensar e vivenciar as 

experiências, desvalorizada no passado, passou a constituir, cada vez mais, a base sobre a qual 

se constrói sua identidade indígena, o que vem instigando e mantendo viva e ativa a 

                                                 
71

 Este mito sobre a criação do homem e a vida na primeira aldeia é narrado com frequência pelos Akwẽ. 

Ressalte-se que a narrativa é uma atribuição dos mais velhos, os anciões e anciãs.  
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imaginação mitológica.  

Por isso, cabe aqui a utilização do termo povo indígena para nos referirmos aos 

Akwẽ-Xerente, fundamentando-nos no que ficou acordado a partir da Conferência Geral da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT)
72

. O texto que resultou desta convenção baseou-

se na autodefinição dos agentes sociais. Reconhece a usurpação das terras desde o domínio 

colonial, bem como os casos de expulsão e deslocamento compulsório. Além disso, amplia o 

espectro de agentes sociais envolvidos, falando explicitamente na categoria ―povos‖, não em 

sinonímia com ―populações tradicionais‖. O termo ―povos‖ reconhece a existência de 

sociedades organizadas com identidade própria, em vez de simples agrupamentos de 

indivíduos que compartem algumas características raciais ou culturais (ALMEIDA, 2008). 

As narrativas mitológicas dos Xerente apresentam versões diferentes sobre o lugar 

de origem desse povo. Numa das versões, os Akwẽ-Xerente teriam vindo do Rio de Janeiro, 

conforme narrou Lucinda Sdupudi
73

. Após apresentação dos entrevistadores, ela, uma das 

mulheres mais velhas dessa população e conhecedora da cultura, falou que já estava havendo 

confusão até com os nomes próprios que cada clã possuía. Em seguida, anunciou que falaria 

sobre como surgiu o homem e também onde surgiram e de onde vieram os Xerente, conforme 

podemos verificar no quadro sobre os mitos desse grupo indígena. 

Retomando à narrativa de Dona Sdupudi, conforme consta no quadro Narrativas 

Míticas Xerente, apêndice D, aspectos diversos constam em sua narrativa. O primeiro deles se 

refere à menção que é feita à natureza, a ideia de que, quando o pau-brasil e o jatobá 

secassem, seria o fim de tudo. O jatobá é uma árvore citada em outra narrativa, a que descreve 

sobre a origem da roça de toco entre este povo indígena.    

Destaque-se igualmente a preocupação com as novas gerações, com aqueles que, 

de acordo com a anciã não conhecem o suposto lugar de suas origens – o Rio de Janeiro. 

Dona Sdupudi falou ainda que quem quisesse comprovar o que ela estava contando fosse até o 

Rio de Janeiro, mais especificamente a uma caverna (kurbe), lugar do surgimento. Afirmou 

que seu marido ia visitar a caverna e  ela também, ocorreu que na época não havia carro, e era 
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 O documento que resultou desta conferência ocorrida em Genebra, em 1957, intitulado Convenção n.º 107 da 

OIT,de 5 de junho de 1957, concerne à proteção e à integração das populações indígenas e de outras populações 

tribais de países independentes. Disponível em: <http://www.oas.org/dil/port/1957% 20Con 

ven%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20Povos%20Ind%C3%ADgenas%20e%20Tribais.%20%28Conven%C3%

A7%C3%A3o%20OIT%20n%20%C2%BA%20107%29.pdf>.    
73

 Lucinda Sdupudi foi procurada pelo estudante Antônio Samuru Xerente, que cursa Pedagogia da UFT, durante 

a elaboração de sua monografia de conclusão de curso orientada por mim. A narrativa, feita em minha presença, 

na aldeia Aldeinha, no dia 2 de outubro de 2012, foi longa. A anciã é conhecida por deter longos conhecimentos 

sobre seu povo, o que a torna respeitada por seu clã. A entrevista foi feita na língua indígena. Posteriormente, a 

tradução foi feita por Edite Smikidi Xerente, que também é professora e cunhada de Samuru. Por se tratar de 

uma longa entrevista, partes dela não foram utilizadas. 

http://www.oas.org/dil/port/1957%25%2020Con%20ven%C3%20%A7%C3%A3o%20sobr%20e%20Povos%20Ind%C3%ADgenas%20e%20Tribais.%20%28Conven%C3%A7%C3%A3o%20OIT%20n%20%C2%BA%20107%29.pdf
http://www.oas.org/dil/port/1957%25%2020Con%20ven%C3%20%A7%C3%A3o%20sobr%20e%20Povos%20Ind%C3%ADgenas%20e%20Tribais.%20%28Conven%C3%A7%C3%A3o%20OIT%20n%20%C2%BA%20107%29.pdf
http://www.oas.org/dil/port/1957%25%2020Con%20ven%C3%20%A7%C3%A3o%20sobr%20e%20Povos%20Ind%C3%ADgenas%20e%20Tribais.%20%28Conven%C3%A7%C3%A3o%20OIT%20n%20%C2%BA%20107%29.pdf
http://www.oas.org/dil/port/1957%25%2020Con%20ven%C3%20%A7%C3%A3o%20sobr%20e%20Povos%20Ind%C3%ADgenas%20e%20Tribais.%20%28Conven%C3%A7%C3%A3o%20OIT%20n%20%C2%BA%20107%29.pdf
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muito distante. Então, isso os motivou a desistirem da viagem e voltarem para casa.  

Por que conhecer o lugar de origem é tão importante para os Xerente? Para este 

povo indígena, esta importância reside no fato de que conhecer algo é sempre uma forma de 

poder, poder de nomear, poder de descrever e no caso do território, poder de delimitar e sobre 

ele construir significações e apropriações, tanto materiais quanto simbólicas. 

Nesse contexto, o território é concebido enquanto um repositório de poder que é 

identificado como toda relação que circula e que não é nem possuído e nem adquirido, mas 

simplesmente exercido. Nessa perspectiva de análise rompe-se com a concepção clássica que 

identifica o poder somente a partir do Estado e do território restrito a delimitação espacial de 

uma área. A construção do território revela relações marcadas pelo poder, sendo assim, ao se 

apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator territorializa o espaço. 

(RAFFESTIN, 1993) 

É por isso que quando a anciã Dona Sdupudi, reforça a importância de os jovens 

conhecerem seus locais de origem, está implícito um diálogo sobre o território, ao reconhecer 

a origem do território, ela procura dar visibilidade ao que isso representa para seu povo e a 

forma como vivem. Para os Xerente, o direito ao território, ―é o direito a uma cultura, a um 

modo de vida, a uma identidade própria, expressa num conjunto de práticas e representações 

sociais que forma o núcleo simbólico que diferencia esses grupos sociais do conjunto da 

sociedade‖. (CRUZ, 2014, p.67)    

Em outras palavras, os Xerente concebem o território, em sintonia com a 

cosmologia e os modos de vida, posto que o território ―agrega uma espessura, uma densidade, 

pois traz os conteúdos históricos e existenciais desses grupos, uma vez que é suporte material 

da cultura, da memória, da ancestralidade e dos saberes acumulados historicamente‖. (CRUZ, 

2014, p.67). Daí que a busca pelas suas origens, passa a ser além de um direito, uma 

necessidade desses grupos indígenas, dentre estes, o povo Xerente. 

O sentimento de origem e de pertencimento é também uma segurança, quando há 

ameaças de não cumprimento das leis do país; modificações destas, no que concerne aos 

direitos territoriais indígenas; e invasões por parte da iniciativa privada, no que tange à 

extração de recursos naturais, caso da madeira.   

Portanto, conhecer o lugar de origem tem importância para todas as pessoas, 

povos e sociedades em diferentes momentos da História. Esta importância se acentua ainda 

mais quando há necessidade de se reafirmar o sentimento de pertencimento de determinado 

grupo ou povo. Foi o que mostrou o enredo do filme Narradores de Javé, de Eliane Caffé 

(CARDOSO, 2008). Nele, os moradores de um povoado no interior da Bahia, condenados ao 
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desaparecimento pela construção de uma hidrelétrica, cujas águas inundariam o lugar, buscam 

a todo custo reconstruir e escrever sua história, bem como deixá-la registrada no papel. Na 

visão deles, isso impediria a construção da UHE. Um povo com História registrada no papel 

era um povo com alguma importância. Automaticamente, o povoado também passaria a ter 

relevância. 

Dona Sdupudi ao relatar sobre a origem de seu povo indígena, vincula-os à 

presença de outro povo que viera depois, após os Xerente, os Karajá. As mulheres Xerente, 

por sua vez, teriam surgido depois dos homens, a partir do alimento que estes enrolaram em 

folhas largas, obra de ―Nosso Senhor‖, que convivia entre os Xerente. Informou ainda sobre a 

história do surgimento do segundo povo, os Karajá, relatada pelos antepassados Xerente.  

As lembranças de convivência entre os dois povos, Xerente e Karajá, conforme o 

relato de Sdupudi e que está na memória dos Xerente, podem estar ligadas ao registro de um 

tempo em que os dois grupos indígenas conviveram em aldeamentos. As fontes indicam que, 

já em 1784, os povos Xerente e Karajá tiveram a primeira experiência com aldeamentos. A 

partir daí, o mito do surgimento dos Xerente teria incluído os Karajá, assim como elementos 

da religiosidade católica. 

No relato de Sdupudi, percebe-se uma forte influência do catolicismo, levando a 

crer que este seja fundamento das experiências vividas no aldeamento em questão. Reforça-se 

isso pela menção feita aos santos católicos. Quando a imagem de um santo fora encontrada 

por crianças nas águas, levou-se ao conhecimento da comunidade indígena esse fato. 

Há um ponto dessa narrativa em que é perceptível uma fusão entre a cultura 

Xerente e o catolicismo: quando os índios se pintam e fazem festa, pois a pintura corporal é 

usada em rituais que envolvem a tradição. Todavia, nesse caso, aparece como uma 

necessidade – a de que o santo não mais voltasse para o rio; constrói-se, assim, uma casinha 

para ele, uma espécie de oratório. Mas a frustração dos índios se deu quando o papa teria 

levado a imagem original, substituindo-a por outra, falsa.  

Importante observar que, nas diferentes sociedades, a água possui simbologias 

diferenciadas. Para o conhecimento tradicional, estas podem ser classificadas segundo 

critérios diversos, com virtudes e defeitos. Entre os povos indígenas e populações 

tradicionais, as águas que correm dos rios, riachos e fontes são consideradas benéficas e fonte 

de vida; enquanto a água salgada do mar é considerada perigosa (DIEGUES, 2007). 

No território do tempo mitológico dos Xerente, Deus vivia entre eles e construiu 

casas para os homens perto dele. A narrativa demonstra, ainda, o conhecimento que eles 

tinham do território, quando a narradora diz que ―[...] andava (Deus) com eles entre florestas, 
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cerrados, desertos‖. Isso denota o que alguns estudiosos falam sobre os índios brasileiros 

acerca do conhecimento que possuíam do território nacional antes da chegada dos 

portugueses. Muitas vezes, os indígenas ensinavam aos bandeirantes caminhos para se chegar 

aos rios, lagos e montanhas, elaborando mapas diversos, conforme se pode constatar na 

citação abaixo:  

 

A abordagem cartográfica ameríndia nutria (e ainda nutre) um profundo 

conhecimento dos territórios, privilegiando, de um lado, o sentido das narrativas e, 

de outro, as representações detalhadas e precisas da geografia e da topografia do 

sertão, tais como o tamanho das montanhas, as formas dos lagos, as curvas, pedras e 

correntes dos rios, os locais de caça e de pesca, a classificação das árvores e das 

ervas, a localização das aldeias indígenas e assim por diante. (KOK, 2009, p. 106). 

 

Dessa forma, os Xerente já haviam nomeado rios, montanhas, lagos e eram 

verdadeiros andarilhos. Talvez por isso Lucinda Sdupudi tenha mencionado, durante a 

narrativa do mito, que os mais jovens não conheciam seu lugar de origem, o Rio de Janeiro, 

na versão contada por ela.   

As narrativas dos mitos de origem dão pistas de que os Xerente viajavam muito, 

afinal eram nômades, e também de que a origem desse povo teria uma relação com a beira do 

mar. Esses mitos são narrados pelos anciões e passados de geração em geração para os mais 

jovens. Por isso, a oralidade não desaparece do horizonte das populações indígenas, porque 

mesmo as populações mais atingidas pelos ideais centralizadores da cultura ocidental, ela 

continua importante para a manutenção do pertencimento indígena a um grupo ou a uma 

comunidade
74

 (BRINGMANN, 2012). 

Há uma versão sobre a origem dos Xerente que indica que eles seriam originários 

do Nordeste. Essa tese é defendida por alguns estudiosos, como Nimuendajú. Segundo ele, 

―Os Xerente não foram sempre uma tribo da floresta, seu habitat anterior teria sido o 

Nordeste seco, onde desaparecem os rios, morrem de sede os animais e etc... Eles mesmos 

contam que seu território foi mais para leste, para os lados do rio São Francisco, na região dos 

campos‖(1942, p. 102). 

Para a defesa dessa ideia, o etnólogo se apoiou num ritual praticado por esse povo 

indígena e que esteve presente no costume até início do século XX. Tal ritual, denominado 

Dahâiwakurkwa (O Grande Jejum), era realizado principalmente em situações de seca. 

                                                 
74

 Os Akwẽ-Xerente costumam dizer que essa oralidade poderá estar ameaçada, considerando que são poucos os 

anciões que, nos dias atuais, conhecem a fundo as narrativas mitológicas, e que os mais jovens não teriam tanto 

interesse pelas coisas da cultura: ―Os jovens de hoje só gosta de bola, gosta de corrida de tora, mas é pouca [sic], 

mas na festa eles são animados pra correr na corrida de tora‖ (Fala do ancião Severo Sõwarê, em 23 de maio de 

2013). 
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Segundo os Xerente atuais, também realizavam esse ritual quando ocorriam catástrofes.  

Outra base mitológica que sustenta que as origens dos Xerente estariam no 

Nordeste brasileiro encontra-se numa narrativa que fala sobre o avistamento das caravelas que 

traziam Dom Pedro Cabrais, personagem que teria vivido com este povo indígena e que 

aparece em outros momentos da história e memória desse povo.   

Como vários grupos indígenas adentraram o interior do país fugindo do 

colonizador, há outra versão que afirma que os Xerente teriam vindo da Bahia, de perto do 

mar, depois passaram a viver entre os rios Tocantins e Araguaia. Não se sabe exatamente 

quando ocorreu a migração nem o que a motivou, mas sabe-se que ocorria constantemente 

entre os povos indígenas do litoral, pois, segundo a especialista em demografia histórica 

Maria Luiza Marcílio (2004 apud OLIVEIRA & FREIRE, 2006, p.23), os povos indígenas do 

litoral eram vítimas constantes de guerras de conquista, extermínio e escravização. Além 

disso, o contágio de doenças, como a varíola, o sarampo e a tuberculose, dizimava grupos 

inteiros.      

Porém, João Pacheco de Oliveira lembra que a história demográfica não pode ser 

compreendida apenas como uma sucessão de doenças, massacres e violências diversas. A 

dispersão populacional demonstrada no mapa etno-histórico de Nimuendaju ―[...] possibilitou 

diversas reações dos povos indígenas ao contato com os colonizadores, entre as quais a 

promoção de grandes deslocamentos para escapar à escravidão e às consequências das 

moléstias trazidas pelos europeus‖ (OLIVEIRA & FREIRE, 2006, p. 24). 

Os mitos dos povos indígenas da América foram entendidos inicialmente como 

narrativas de caráter religioso, expressão de crenças e superstições que deveriam ser 

compreendidas para serem transformadas e, no processo final, substituídas pela verdadeira fé 

dos colonizadores. Tais interferências na vida social indígena e a transformação das próprias 

narrativas atingiriam a essência mesma dos mitos e, por extensão, as sociedades onde eles 

tinham vigência (SILVA, 2004). 

As narrativas pós-contato retratam que Bdã (Waptokwa, Deus) ofereceu bens 

materiais aos índios. Quando ofertou a espingarda, os índios preferiram o arco e a flecha; 

quando ofereceu o boi, eles disseram que este fedia e preferiram a caça. Também ofereceu 

outros produtos, dentre eles o ouro, mas os índios nada aceitaram; então, ele os deu aos 

brancos. Ao narrarem esse mito, os Xerente lamentam serem pobres por não terem aceitado os 

bens materiais e terem preferido a vida simples de índio, já que Bdã (Sol), chamado também 

de Waptokwa (Deus), lhos havia oferecido primeiro. (MATTOS, 2005). 

Entre os Xerente, o conhecimento tradicional é transmitido dos mais velhos aos 
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mais jovens através de algumas práticas, como as narrativas míticas, os rituais e os modos de 

vida . Cada ancião detém um conhecimento específico, próprio de seu clã, e é comum dizer-se 

que, quando morre um ancião, fecha-se uma biblioteca viva. Além dessas formas de 

transmissão, os mais velhos ensinam os jovens individualmente. No entanto, o ancião Severo 

Sõwarê alerta que ―[...] a gente ensina, mas a pessoa tem que querer e nos procurar, mostrar 

interesse‖. Do contrário, são conscientes de que não haverá aprendizado.  

 Em relação a alguns destes conhecimentos tradicionais dos Xerente, Rinaldo de 

Mattos (2003) menciona que alguns de seus costumes cerimoniais mais tradicionais têm sido 

abandonados gradativamente. Os mais velhos apenas contam o que ouviram, como a 

brincadeira do tamanduá-bandeira, da onça, da seriema, a grande festa do jejum.  

À medida que estes foram abandonando tais práticas, foram adquirindo os hábitos 

do homem branco em tal proporção que a sociedade apresenta hoje apenas alguns traços 

remanescentes da cultura indígena, mesclados de manifestações paralelas da cultura brasileira. 

Assim, alguns ritos sociais permanecem ao lado dos novos costumes introduzidos, num misto 

de cultura primitiva e cultura importada, o que pode ser observado, de acordo com este 

mesmo autor, na nomeação dos filhos, no casamento, no funeral, na economia, na organização 

político-social e na religião. (MATTOS, 2003) 

O termo conhecimento tradicional é entendido aqui como aquele em que não há 

necessidade de se recorrer à ciência para fins de comprovação. Nas comunidades indígenas, 

há uma estreita relação deste conhecimento com a cultura e a identidade do povo, uma vez 

que este só é adquirido ao longo dos anos, no viver em comunidade, e vai sendo 

experimentado e transmitido aos mais jovens. Em seu estudo, Koszuoski (2006) considera que 

tais conhecimentos são denominados tradicionais por serem desprovidos de formalidades. 

Suas práticas e costumes são transmitidos oralmente, de geração a geração, resultando num 

processo cumulativo do relacionamento das comunidades com a natureza (KOSZUOSKI, 

2006)
75

. 

Há uma diversidade de formas e tipos de conhecimento, assim como de processos 

pelos quais eles são adquiridos. O mesmo conhecimento pode ser alcançado e apropriado por 

dois agentes de forma bem diferente. Uma pessoa poderá alcançá-lo por experiência direta, 

quando encontra a cachoeira na floresta; outra, por sua vez, por ouvir a respeito dele, ou por 

                                                 
75

 Adriana Koszuoski (2006) associa o conceito de conhecimento tradicional às comunidades tradicionais que, de 

acordo com a autora, variam em cada um dos países. Nos países parceiros do Mercosul, considera-se 

população tradicional apenas as populações indígenas, tendo em vista que a diferença de conceito do tema 

específico é muito ampla, e a possibilidade de uma proteção comum é muito fácil. Já no Brasil, os ribeirinhos, 

caiçaras, quilombolas e outros também entram nessa definição e são titulares de direitos e de garantias 

constitucionais.   
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ver uma imagem, vê-la em um mapa, ler a respeito dela em um livro, por exemplo. Grande 

parte de nosso conhecimento nasce dessa realidade intermediária, mesmo para o cientista em 

atividade. Muito pouco do que se sabe como cientista realmente se origina da pesquisa na 

qual o investigador se envolve diretamente; a maior parte desse conhecimento em constituição 

nasce da formação neste ou naquele campo, do estudo e da apreensão dos resultados do 

trabalho de outras pessoas, da interação com seus pares (STOEGER, 2002).     

 No âmbito desse conhecimento tradicional, o conjunto de mitos fundadores 

assume formas diversas. Isso confere à geração mais velha uma autoridade natural em que 

seus membros são os únicos que podem testemunhar o que se passava neste tempo indefinido, 

que funda as práticas religiosas e os valores do grupo (CLAVAL, 2014). Observei que, no 

caso dos Xerente, esta situação confere aos mais velhos uma posição de monopólio, um status 

maior – o daquele que detém os conhecimentos que fundamentam a sua cultura. 

 Tradicionalmente, o povo Akwẽ-Xerente difunde a cultura para os mais jovens 

através da oralidade, embora tenham acesso a outros meios veiculadores de cultura (por 

exemplo, os meios de comunicação de massa, rádio e televisão). Nesse sentido, ―Os membros 

das sociedades em que impera exclusivamente a oralidade, têm todos o mesmo acesso à 

cultura‖ (CLAVAL, 2014, p.78). Ainda concordando com este autor, ―Com o aparecimento da 

escrita, a situação muda: às culturas populares dos que continuam a ser unicamente 

informados pelo gesto e pela palavra se contrapõem os conhecimentos transmitidos por 

escrito, dominados pelas elites‖ (CLAVAL, 2014, p.78). Assim, os indígenas Xerente 

convivem com essa dualidade mencionada. 

 Desse modo, esses aspectos são importantes para se perceber como esse 

território conforma múltiplas territorialidades simbólicas frente às contradições e tensões 

recentes, ligadas à conjuntura atual do território Xerente, principalmente a partir da presença 

mais marcante de relações capitalistas e de projetos ligados à lógica desenvolvimentista que 

têm afetado esse grupo, como a construção da hidrelétrica de Lajeado em 2001.  . 

Os Xerente organizam-se em uma sociedade dualista. O grupo como um todo está 

dividido em duas metades exogâmicas e interdependentes, possuindo cada uma delas três clãs 

distintos. Todo indivíduo Xerente pertence, obrigatoriamente, a uma ou a outra metade. Essa 

identificação é recebida hereditariamente por parte do pai. Cada uma das metades possui 

características peculiares que as distingue uma da outra. De acordo com SSXerente, no 

passado mais remoto, a situação não era assim, porquanto não havia a divisão em clãs. 

A divisão em clãs ocorreu no dia em que um rapaz Xerente descobriu o fogo, dali 

em diante começou a divisão dos seis clãs. Foi a partir dali que eles começaram a 

fazer as pinturas dos clãs, para que cada clã identificasse cada parente, que moram 
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em outras aldeias. Diz a história que antes disso eles moravam juntos, só era uma 

aldeia, mas depois disso eles ficavam em outras aldeias, distantes uma das outras e 

na época eles não tinham morada certa, andavam de lugar para lugar. Essa história é 

contada por alguns anciões, eles falavam sobre isso e guardavam na memória deles 

(SSXERENTE, maio de 2012). 

 

 

Basta saber, por exemplo, que tipo de pintura o indivíduo usa no corpo e qual o 

nome próprio (no caso dos homens) utilizado por ele para identificar a metade à qual ele 

pertence. No passado remoto, era prática Xerente distinguir seus pares pelo lado da aldeia em 

que eles edificavam suas casas, já que metade deles construía na parte sul da aldeia, enquanto 

a outra metade construía na parte norte (MATOS, 1999)
76

. 

Em relação à reciprocidade entre o povo Akwē, a situação de se organizarem em 

metades incentiva a convivência de reciprocidade, nela ―[...] os deveres, obrigações e 

privilégios eram e ainda são trocados entre as Metades. Regras, como as seguintes, são fixas: 

O casamento é exogâmico. Elementos de uma Metade casam-se com elementos da outra 

Metade, e vice-versa‖. Os autores ressaltam ainda que ―[...] elementos de uma Metade pintam 

o corpo dos elementos da outra Metade, e vice-versa, por ocasião das festas; quando um 

indivíduo de uma Metade morre, o enterro é feito por indivíduos da outra Metade, e vice-

versa‖. Com relação ao casamento, em seu aspecto tradicional, os autores informam que ―[...] 

a guarda da moça virgem de uma Metade é feita por um elemento da outra Metade (o irmão 

da mãe) e vice-versa‖ (Mattos e Xerente, 2001). 

Outra prática comum entre eles
77

, e também entre o povo Xavante, era construir 

suas aldeias em formato circular. Esses dois povos possuíam também rituais e língua muito 

semelhantes. O formato circular das aldeias é próprio dos povos Jê. Nimuendajú
78

(1942) 

descreveu e fez o desenho do ―Plano das antigas aldeias dos Sherentes (até o começo do 

século presente)‖
79

, cujo formato aparenta uma ferradura. Segundo o autor, o desenho foi 

elaborado a partir de uma descrição feita pelos Xerente e representaria as aldeias até o começo 

do século XX, as quais já não existiam quando ele esteve na localidade, em 1930.  

A representação da aldeia Xerente foi também descrita por Claude Lévi-Strauss, 

quando ainda existiam oito clãs, quatro em cada uma das metades, com destaque para os dois 

clãs que foram incorporados, um em cada uma das metades. 
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Disponível em: <http://www.missoesnacionais.org.br/upload/arquivos/O-SISTEMA-POL%C3%8DTICO-

XERENTE.doc>. Acesso em: 18 jun. 2011. 
77

 O formato circular das aldeias era prática dos Xavante e de outros povos Jê. 
78

 NIMUENDAJÚ, Curt. In: HARTMANN, Tekla. (Org.) Cartas do sertão de Curt Nimuendajú a Carlos Estevão 

de Oliveira. Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, Assírio & Alvim, 2000. 
79

 Desenho feito em 18 de junho de 1937.  

http://www.missoesnacionais.org.br/upload/arquivos/O-SISTEMA-POL%C3%8DTICO-XERENTE%20.doc
http://www.missoesnacionais.org.br/upload/arquivos/O-SISTEMA-POL%C3%8DTICO-XERENTE%20.doc
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A aldeia xerente é dividida em duas metades patrilineares, patrilocais e exogâmicas, 

cada uma delas composta de três clãs e mais um clã ―estrangeiro‖, o que dá um total 

de oito clãs, cujas casas estão dispostas em forma de ferradura aberta do lado oeste. 

A metade norte se chama Sdakran e a metade sul, Shiptato. A primeira é associada à 

lua; a segunda, ao sol. ( LÉVI-STRAUSS, 2010, p.101). 

 

 

O formato das aldeias foi descrito em formato de meia-lua (uma ferradura – ver 

figura nº 3 )
80

, com a parte aberta voltada para o pôr do sol e com o fundo da aldeia voltado 

para o nascer do sol, de onde também saía o caminho da fonte. Em geral, o grupo indígena é 

dividido em duas metades (Wahirê e Doí). A metade com pintura em círculo ocupava a parte 

sul da aldeia, enquanto a metade com pintura em listra ocupava o lado norte. Hoje, mesmo 

que essa organização espacial já não se configure como antigamente, existe ainda uma 

tendência de se construírem casas aglomerando indivíduos de uma mesma metade num 

mesmo lado ou num mesmo local da aldeia
81

. 

 

Figura 3 – Desenho de Curt Nimuendajú representando o formato de uma aldeia (1937) 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NIMUENDAJÚ, Curt. In: HARTMANN, Tekla. (Org.) Cartas do sertão de Curt Nimuendajú a Carlos 

Estevão de Oliveira. Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, Assírio & Alvim, p.14 2000. 
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 Em sua monografia sobre os Xerente, Curt Nimuendajú, que esteve entre eles em 1930 e em 1937, menciona 

que um de seus informantes comentou sobre a última grande aldeia com esse formato, a qual possuía também o 

Warã (Casa dos Solteiros) no centro da aldeia, tendo existido até, mais ou menos, 1920.    
81

Idem. 
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Quanto ao formato das atuais aldeias, já não são conformes às descritas pelos 

primeiros antropólogos que estiveram entre os Xerente – Nimuendajú, em 1930 e 1937, e 

David Mayburry-Lewis, em 1955-56 e 1963, este último retornou posteriormente em 1982. 

Elas, porém, ainda preservam certas particularidades das aldeias do passado, como a divisão 

das duas metades em clãs, principalmente as aldeias mais velhas, que são Nrõzawi (Porteira), 

Kte Ka Kâ (Rio Sono), ambas do começo do século XX, bem como a aldeia Sakrêpra (Funil). 

O Warã era a instituição formadora das bases éticas e morais. Provavelmente as 

últimas tentativas de formar uma nova turma tenham ocorrido nos anos 1930 ou 1940. O 

ensino tradicional do povo Akwê tinha dois espaços tradicionais de ocorrência: o Warhĩzdare 

e o Warã; no primeiro, meninos e meninas aprendiam indistintamente (GIRALDIN, 2015). 

Tanto no ambiente doméstico (Warhĩzdare), como no cerimonial (Warã), o 

processo de ensino e aprendizagem pautava-se nos critérios de interesse, observação e 

repetição, colocando o foco da aprendizagem mais no aluno e nas suas interações sociais do 

que nos instrutores mestres (Ibidem). Por esse motivo, os ensinamentos feitos pelos anciões 

aos mais jovens sempre requeriam a atenção e o interesse do aprendiz. 

Para os povos Jê, o espaço das casas é pensado com base em sua percepção 

dualista de mundo, como um espaço feminino, enquanto o centro da aldeia é masculino. A 

oposição entre o domínio masculino e o feminino foi apresentada conforme os estudos do 

Harvard Central – Brazil Project (HCBP), como uma das oposições complementares 

inerentes ao modo dualista
82

 de pensar o mundo comum entre os povos Jê. Assim, ela não 

colaborava com uma noção de dominação ou hierarquia, mas de complementaridade (COHN, 

2002). 

As mudanças na organização espacial aparentemente sofreram influências das 

relações com outras organizações espaciais situadas no entorno das terras Xerente. É 

perceptível também que, após a construção da hidrelétrica de Lajeado, no rio Tocantins, e 

ribeirão Lajeado, em 2001, ocorreram modificações em relação ao número de aldeias. Estas se 

multiplicaram após esse empreendimento, ao ponto de até antigos lugares de roça passarem a 

ser aldeias.   

Quanto às mudanças ocorridas no território, a citação abaixo comenta sobre o 

momento em que se deu a edificação de equipamentos, e tudo foi mudando. Isso ocorreu na 
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 Clarice Cohn aborda nesse estudo o povo indígena Xikrin, também pertencente ao grupo Jê. A autora sugere 

para uma boa apresentação dessa questão os estudos de Da Matta (1976) (O mundo dividido: a estrutura social 

dos Apinajé. Petrópolis: Vozes, 1976).  
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segunda metade do século XX. David Mayburry-Lewis visitou, pela primeira vez, a aldeia 

Xerente do Gorgulho e afirmou: 

 

Havia cerca de dez casas de barro, oito delas alinhadas em duas fileiras, uma frente à 

outra, com uma praça de terra batida no meio. De um lado deste oblongo ficava a 

casa do chefe e a casa das reuniões, elegantemente ladeada por uma fila de 

palmeiras. O outro lado se abriria para um cerrado que pareceria um parque, se não 

estivesse parcialmente fechado por uma alfarrobeira frondosa. O arranjo era 

esteticamente agradável e academicamente promissor já que nos tempos antigos os 

Xerente construíam suas aldeias em semicírculos amplos. O arco do norte continha 

as casas de uma metade, frente às casas da outra metade do lado sul. Do lado leste ao 

oeste a aldeia era dividida pelo ―caminho do sol‖, como eles o chamavam. 

(MAYBURY-LEWIS, 1990, p. 62). 

 

 

Observa-se que o formato das aldeias como um todo e a disposição das casas já 

não são os mesmos, mas se percebe uma espécie de área livre e/ou campo de futebol para a 

realização das atividades culturais, geralmente no centro das aldeias. No passado, as aldeias 

eram poucas, grandes e populosas, com a presença de todos os clãs. Com o decorrer do 

tempo, foram se fragmentando e atualmente existem aldeias pequenas que não seguem mais a 

estrutura social Xerente tradicional, baseada em clã e metades, constituindo, em alguns casos, 

uma só família, com mais de um clã. Cada um com sua própria pintura corporal. (ver figura 

Nº 4. 
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FIGURA Nº 4 - PINTURAS CORPORAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Osmar Simrῖpte Xerente. (imagens do acervo da autora). 
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Os três clãs que geograficamente estão reconhecidos da metade sul e que usam a 

pintura peculiar são estes: kuzâptdêkwa (donos do fogo), ou simplesmente kuzâ (fogo), 

identificados como top krarê (círculo pequeno); kbazitdêkwa (donos do algodão), ou 

simplesmente kbazi (algodão), identificados como tmõkuiptu (círculo médio); e kritótdêkwa 

(donos da borracha), ou simplesmente krito (borracha) – mais especificamente fruto da 

mangabeira –, identificados como tmõawre (círculo grande) (MATTOS, 2002). 

Os clãs da metade norte são identificados também em número de três. Sua 

descrição é mais complexa: wahirêtdêkwa (donos das listras), ou simplesmente wahirê 

(listra), seriam, então, os ―donos das listras finas‖;krozaketdêkwa, que deve ser uma 

abreviação de dakrozake, em que dako significa têmporas e zake corte, numa alusão à 

expressão corte de cabelo talhado logo acima das têmporas, seriam os ―donos daquele tipo de 

corte de cabelo‖; por fim, os Krêprehi, os quais, por existirem em um número bem menor, 

diluíram-se nos outros dois clãs da mesma metade (MATTOS, 2005). Nos dias atuais,  há um 

grupo que confirma pertencer a este clã e afirma que este sempre existiu.  

Na organização social dos Xerente, as associações de idade desempenham um 

papel importante, embora, na atualidade, esse papel esteja limitado ao contexto da 

organização dos rituais – de nominação, fúnebres (kupre) – e das corridas de toras 

(Iknô/Isitrá). No passado, teriam exercido papel com funções econômicas, tais como caça, 

pesca e roça coletiva (MATTOS & WAIKANARSE XERENTE,1999).  

Os rituais de nominação são marcados pela divisão entre os gêneros: o masculino 

(Dakmâhrâze) e o feminino (Dasipê). Essa ―festa‖, que no passado durava mais de um mês, 

na atualidade dura cerca de uma semana. Mas o que pode ter contribuído para essa redução de 

tempo? O que podemos afirmar é que, no passado remoto, o tempo dos povos indígenas era 

outro, possuíam relação com atividades vividas naquele momento. 

Entre os povos ―primitivos‖, é bastante conhecida a medição do tempo 

relacionada aos processos familiares no ciclo do trabalho ou nas tarefas domésticas. Evans 

Pritchard (apud THOMPSON, 1998, p. 269) analisou o senso de tempo dos nuer e afirma que 

―O relógio diário é o gado, a rotina das tarefas pastorais, de um nuer as horas do dia e a 

passagem do tempo são basicamente a sucessão dessas tarefas e a sua relação mútua‖. Já entre 

os povos Nandi, a definição ocupacional do tempo evoluiu, abrangendo não apenas cada hora, 

mas cada meia hora do dia – às 5h30 da manhã os bois já foram para o pasto; às 6h as ovelhas 

foram soltas; às 6h30 o sol nasceu; às 7h tornou-se quente; às 7h30 os bodes já foram para o 

pasto, etc. –, uma economia inusitadamente regulada. 

O que se pode perceber é que os diversos povos, em momentos diversos, regulam 
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o tempo em uso próprio, em seu favor, de acordo com a utilização que poderiam dar às horas 

do dia em suas atividades diárias. No entanto, Pierre Bourdieu investigou, de forma detalhada, 

as atitudes de camponeses cabilas, na Argélia, com relação ao tempo. Nos anos recentes, 

percebe-se ―Uma atitude de submissão e de indiferença imperturbável em relação à passagem 

do tempo, que ninguém sonha em controlar, empregar, ou poupar […]. A pressa é vista como 

uma falta de compostura combinada com ambição diabólica‖ (THOMPSON, 1998, p. 270). O 

relógio é, às vezes, tido como ―a oficina do diabo‖, não havendo horas precisas para as 

refeições, situações estas que podem ser expressas numa canção popular que diz ―É inútil 

correr atrás do mundo, ninguém jamais o alcançará‖ (THOMPSON, 1998, p. 270). 

Ouvindo alguns relatos dos Xerente, foi possível identificar que, entre eles, no 

passado, houve momentos quase sem cobrança de horários, de atividades com horas 

marcadas. Pudemos perceber isso em algumas de suas narrativas, como a de que ―comia-se 

quando se tinha fome‖ ou ―ia pescar
83

 somente quando tinha fome‖. Com a inserção destes no 

―mercado de trabalho‖, em atividades como a educação escolar e a saúde, principalmente, eles 

passaram a viver outro tempo, ―o tempo do capitalismo‖. 

O descaso pelo relógio só é possível numa comunidade de pequenos agricultores e 

pescadores, cuja estrutura de mercado e administração é mínima e na qual as tarefas diárias 

podem variar da pesca ao plantio, da construção de casas ao remendo das redes, da feitura dos 

telhados à construção de um berço ou de um caixão (THOMPSON, 1998, p. 271). 

Esta forma de conceber o tempo, a qual faz usos de alguns instrumentos, como o 

relógio, para regular e adaptar os indivíduos a esse tempo moderno, contrapõe-se às formas de 

conceber o tempo por diferentes indivíduos ou povos. Nesse sentido, Bergamashi (2000) 

comenta que as formas de viver, de sentir e de pensar o tempo ao longo da história não são 

homogêneas, tampouco aparecem iguais nos diferentes grupos sociais que compartilham uma 

simultaneidade temporal. Sua compreensão varia de acordo com as concepções de mundo 

predominantes e é sempre uma construção histórico-cultural. 

Para Norbert Elias (1998), os relógios exercem as mesmas funções que exerciam 

os fenômenos naturais em outras épocas, uma vez que ―[...] o tempo é algo que se 

desenvolveu em relação a determinadas intenções e a tarefas específicas do homem‖ (ELIAS, 

1998, p. 15). Para o autor, não é o tempo que existe, mas um controle, uma necessidade de 

harmonização dos acontecimentos; mesmo os artefatos mecânicos, que supostamente medem 

o tempo, são inspirados na natureza.  
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 Sobre os tipos de pescarias existentes entre os Xerente verificar o apêndice-E. 
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 Entre os Xerente, por exemplo, o período de duração das festas tradicionais já 

difere de como era no passado. Ele passou a ser regulado pelo tempo moderno, que interfere e 

regula a vida destes indígenas. Há também outros aspectos que interferem na realização de 

uma festa. A figura abaixo possui informações importantes de uma festa Xerente tradicional. 

A intenção foi mostrar que algumas características ainda permanecem, como o encerramento 

da festa com a corrida de tora.   
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Fonte: Foto 1 – PROCAMBIX 2000 a 2008; Hélio Fontineles (2010).  Fonte: Foto 2 - Arquivo pessoal da autora  

(2000 a 2008). Fonte: Foto 3 - PROCAMBIX (2000 a 2008). Fonte: Foto 4 - PROCAMBIX (2000 a 2008). 

Fonte: Foto 5 - PROCAMBIX (2000 a 2008). 
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Para os Xerente, as festas tradicionais possuem grande significado. Na festa de 

nomeação, as crianças recebem nomes de acordo com o clã de pertencimento. Mesmo que 

muitos aspectos estejam sendo ressignificados, sua importância é muito grande. Francisco 

Oliveira-Reis faz um pequeno apanhado de como é feita a organização de um evento dessa 

natureza na atualidade:  

 

Aos organizadores dos preparativos dos rituais, que nem sempre tomam parte no 

oficiamento das cerimônias, atribui-se a tarefa de fazer gestões junto aos agentes do 

contato como Funai, governo estadual, procuradoria e outros no sentido de 

conseguir a carne, a farinha e o café – iguarias com as quais o cacique faz as vezes 

de anfitrião e banqueteia convivas e parentes numa clara relação de reciprocidade, 

via comensalidade ritual, entre as aldeias. Nimuendajú frisava a saída dos homens 

para a caça coletiva de caititus, catingueiros e outras espécies como um desses 

momentos da comensalidade. Todavia, o escasseamento da fauna cinegética nas 

terras Xerente inviabilizou subordinar esse aspecto do ritual exclusivamente aos 

vacilantes sucessos da caça. Nesse contexto, os preparativos do ritual, notadamente a 

comensalidade, são suscetíveis de reelaborações significativas ad hoc dos fatos do 

contato no contexto de efetuação da sua própria socialidade.(2000, p. 68-69). 

 

 

Essa relação entre os Xerente e as instâncias da sociedade nacional é vista como 

resultado de um complexo arco de alianças políticas, da qual participam as facções Xerente, o 

que seria um exercício de uma ―política nativa‖ que nem sempre é alinhada em torno de 

interesses consensuais, sejam locais, sejam na esfera do contato, pois ela atua ao sabor das 

composições clânicas ou das disputas entre chefias. Essa política nativa intra e interaldeia, 

profusamente faccional, é capaz de articular representantes políticos, faccionais ou numa 

outra política (OLIVEIRA-REIS, 2000). 

Na realização da festa tradicional, os anciões (wawēn) possuem um papel de 

destaque, ou seja, não é possível realizá-la sem que os mais velhos estejam à frente da 

organização do evento. Na representação abaixo, que retrata uma festa na atualidade, é 

possível ver que o autor do desenho quis mostrar uma festa indígena Xerente. Podemos 

identificar que, no centro da aldeia, estão os indígenas, dispostos em duas fileiras, e, mais à 

frente, estão as toras de buriti utilizadas durante a corrida de tora.  
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REPRESENTAÇÃO DE UMA FESTA TRADICIONAL POR UM XERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenhado por Clevaci Wawnkrure Xerente, estudante do Centro de Ensino Médio (CEMIX) Warã 
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Durante os rituais, os mais velhos, como detentores do conhecimento tradicional e 

por possuírem toda a consideração do grupo nos rituais, são acionados para disponibilizar 

suas memórias prodigiosas para mitos, fatos marcantes do contato com o branco, tradições da 

cultura ―dos mais antigos‖, detalhes importantes que permitem a consumação dos rituais. Nos 

dias que antecedem a festa, os anciões realizam reuniões entre si, visitam os domicílios e 

abordam as pessoas da aldeia lembrando-lhes a função que lhes caberá no dia do ritual 

(OLIVEIRA-REIS, 2000, p. 69)
84

. 

Oliveira-Reis destacou ainda a presença de autoridades estaduais e federais que, 

desde os anos 1990, têm tomado parte como figurantes no script desses rituais de nominação. 

Mencionou também a participação, em um ritual, em uma das aldeias, do presidente da Funai, 

Sulivan Silvestre, do governador do estado, Siqueira Campos, do vice-governador, Raimundo 

Boi, e do procurador da República no estado, Mário Lúcio Avelar
85

. Em tempos recentes, 

tornou-se comum que candidatos à política local e municipal se aproximem das aldeias 

durante as festas tradicionais, oferecendo uma contrapartida que é feita em alimentação para 

os participantes dos eventos; embora exista exemplo de uma aldeia que produz, plantando seu 

próprio alimento, a fim de não aceitar esse tipo de doação.      

Na atualidade, esta prática de receber convidados ilustres e recepcioná-los com 

honras parece ter se intensificado, pois se tornaram usuais as visitas de políticos da esfera 

municipal (prefeitos e vereadores não indígenas), considerando que, em termos político-

institucionais, os Xerente tiveram um vereador na Câmara Municipal de Tocantínia durante o 

período legislativo de 1992 a 1996. Depois deste, outros também foram eleitos, embora se 

acredite que, devido à inexperiência e às pressões políticas anti-indígenas locais, houve um 

distanciamento muito grande entre o vereador eleito e os Xerente, levando o grupo a descrer, 

temporariamente, neste tipo de representação; embora, no último pleito (2016), três dos 

dezoito candidatos Xerente tenham sido eleitos vereadores.  

                                                 
84

 Também chamados de velhos, os wawē são, de acordo com Oliveira-Reis (2001, p. 69), os oficiantes que 

zelam pelo correto desempenho dos participantes, das performances, das danças e de todo o andamento das 

cerimônias. Eles realizam o discurso, que se caracteriza pela exortação imperativa em que o wawē, enquanto 

sujeito do discurso, se põe na condição de paciente, ao lado da terceira pessoa coletiva.   
85

 Esta prática mencionada por Oliveira-Reis (2000) é comum nas aldeias Xerente. Em 14 de fevereiro de 2015, 

em festa de comemoração na aldeia Salto, situada a 14 km da cidade de Tocantínia, o prefeito de Palmas, Carlos 

Amastha, e os secretários titular e executivo dos Jogos Mundiais Indígenas, Hector Franco e Kairo Bernardo, 

respectivamente, estiveram no município para participar da comemoração do aniversário da aldeia Salto Kripre, 

realizada pelo povo Xerente. Conforme explicou Lenivaldo Xerente, um dos organizadores do evento, ao site da 

prefeitura de Palmas, que publicou a matéria intitulada ―Prefeito Amastha e auxiliares recebem batismo 

Xerente‖, em 2015 houve ainda o batismo Xerente do prefeito de Palmas e dos secretários dos Jogos como forma 

de homenagem: ―Esta foi uma forma do povo Xerente homenagear os organizadores dos Jogos Mundiais dos 

Povos Indígenas‖. Disponível em <http://www.palmas.to.gov.br/secretaria/seji/noticia/1499062/prefeito-

amastha-e-auxiliares-recebem-batismo-xerente/>. Acesso em: 2 jun. 2015. 
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Essa forma de os Xerente realizarem suas festas tradicionais, com envolvimento 

de políticos que atuam como financiadores da alimentação do grupo, insere-se na lógica 

capitalista, pois, à medida que foram perdendo seus campos de caças, substituíram a 

alimentação pelo gado bovino, seguindo a lógica da invenção de novas tradições, porquanto 

―[...] inventam-se novas tradições quando ocorrem transformações suficientemente amplas e 

rápidas tanto do lado da demanda quanto da oferta‖ (HOBSBAWM, 1997, p. 12-13). 

Contudo, nem sempre foi assim, no passado, ao contrário, havia uma desvalorização das 

festas tradicionais indígenas por parte do poder público, que desconhecia o seu sentido 

cosmológico. 

Num discurso proferido por um deputado federal de Goiás em 1971— já 

mencionado na introdução deste relatório —, na Câmara de Deputados, é perceptível a forma 

depreciativa com que se refere ao que denominou ―cultura indígena‖. Vejamos: 

 

Os que alegam a necessidade de ―cultura indígena‖ são, no geral, desalmados 

indivíduos que se mantêm em função dessa imagem injustificável, de legítimos 

brasileiros aparecerem desnudos, cheios de penas e tatuagens, arcos e flechas às 

mãos para gáudio de poucos que pretendem satisfazer estranho gosto de manter 

homens em ―status‖ de animais. (1971, p. 9)
86

.   

 

 

A postura do parlamentar durante a plenária, em tempos da ditadura militar, 

pregando a integração dos indígenas à nação não é novidade, tampouco cessou por aí. Basta 

verificar o discurso de alguns parlamentares que seguem a mesma linha de pensamento, isto é, 

defendem a integração dos indígenas, numa clara continuidade de uma política que visa à 

expansão das fronteiras agrícolas, cujo objetivo é eliminar os direitos daqueles que eles 

denominam ―índio genérico‖, entendido aqui como a imagem que é formada e que os 

generaliza, desconsiderando assim as particularidades de cada povo indígena.  

4.2 O viver Xerente: roças tradicionais
87

 e moradias 

 

Em uma visita realizada à aldeia Salto Kripé
88

, localizada na TI Xerente, foi 

                                                 
86

 ―Deputado denuncia: má-fé nas demandas judiciárias sobre terras em Goiás gerou o levante dos índios‖. Jornal 

Cinco de Março, de 1.º de janeiro de 1971, p. 19.  Ocupando a tribuna da Câmara Federal, sexta-feira última, o 

deputado Siqueira Campos (ARENA/GO) abordou a disputa da posse da terra pelos Xerente em Goiás.  
87

 A roça tradicional Xerente é a chamada roça de toco. De acordo com o site da Associação Xingu Araguaia 

(AXA), esta técnica de plantio, comum a quase todos os povos indígenas, foi aprendida pelos povos sertanejos, 

caboclos e caipiras, já tendo sido uma das mais utilizadas na produção de alimentos no Brasil. Para a produção 

nestas roças na região, geralmente próximo aos rios e córregos. A abertura se faz através do corte das árvores da 

área escolhida tradicionalmente com machado, foice, facão, havendo mais recentemente também o uso de 

motosserras para facilitar o árduo trabalho. Disponível em http://axa.org.br/2015/05/a-roca-de-toco-xavante/. 

Acesso em 16 de dezembro de 2016. 

 

http://axa.org.br/2015/05/a-roca-de-toco-xavante/
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possível perceber que as contradições existentes entre a roça de toco tradicional e a roça 

mecanizada são notórias. Logo na chegada, a imagem de uma peça de trator abandonada 

denota que, provavelmente, o indígena daquele lugar ―provou‖ das relações de progresso, que, 

aparentemente, ―não deram certo‖. Em conversa com a indígena Dona Maria Pizadi Xerente, 

já foi possível perceber certo descontentamento com o desinteresse dos mais jovens em 

relação às práticas mais tradicionais, como a roça de toco. Ela enfatizou o seguinte: ―[...] 

estou desse jeito [referindo-se à idade, talvez], mas se alguém fizer roça pra mim eu planto e 

quem acaba com tudo é o gado‖ (PIZADI XERENTE, em junho de 2010).  

Nos últimos anos, um projeto do governo federal visou implementar a roça 

mecanizada coletiva e a criação de gado, que, na opinião dos Xerente, não deu certo. A 

informação é de que o gado vive solto e de que ninguém tira o leite, porque não aprenderam a 

fazê-lo, o que de certa forma demonstra a pouca otimização econômica dos recursos 

existentes. 

A opinião de outro indígena, o Sr. João Sãmri Xerente
89

, que possui roça de toco e 

uma vazante no rio Tocantins, é a de que o gado prejudicava muito as roças, pois come o 

plantio, obrigando o uso de uma prática diferente entre os Xerente, o uso de arame para cercar 

as roças. O Sr.Sãmr Xerente comentou sobre o desestímulo de alguns dos moradores daquela 

aldeia na feitura das roças, endossando informações já obtidas em outro momento de que os 

indígenas mais jovens não querem trabalhar nas roças, já que agora preferem o ―estudo‖.  

Esta forma de viver dos mais jovens, sua relação com a tecnologia e a busca pela 

escola coadunam com o resultado de estudo realizado por Bruna Franchetto (2014, p.12), que 

buscou compreender o estágio em que se encontram as línguas indígenas no Alto Xingu. Nos 

resultados de sua pesquisa, a autora identificou que 

 

A escola é considerada o lugar onde a língua dos brancos deve ser aprendida; os 

jovens são fascinados por todas as coisas que vêm do mundo das cidades, procuram 

falar cada vez mais português e se afastam das tradições orais, A televisão tomou o 

lugar do tempo da transmissão de conhecimentos através das narrativas, que eram 

contadas diariamente dentro da casa ao anoitecer ou na ―casa dos homens‖, o centro 

                                                                                                                                                         
88

 A primeira visita a uma roça de toco se deu em junho de 2010, na aldeia Salto Kripé, localizada a 18 km de 

Miracema do Tocantins (TO). Procuramos o professor Silvino Sirnawe Xerente e sua irmã, Maria Helena 

Xerente, também professora. Foi Silvino quem nos indicou o Sr. João Samri Xerente para uma conversa mais 

―factível‖, pois ele possuía roça de toco e de vazante. Conversamos também com a indígena Maria Pizadi 

Xerente, mãe dos dois professores. Durante a conversa, fomos informados de que o professor Silvino e sua irmã 

eram estudantes do Curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Goiás (UFG) e estavam 

realizando um estudo sobre a roça de toco, que seria apresentado em outubro (2010). Outra visita importante foi 

realizada ao pastor da Igreja Batista José Rinaldo de Mattos, que já está entre os Xerente há mais de cinquenta 

anos e conhece aspectos culturais desta etnia, sendo inclusive desconhecido pelos mais jovens daquela aldeia. 
89

 Durante a conversa, o Sr. João Samri contou que seu pai era Xerente e sua mãe, mineira. É considerado pelos 

moradores da aldeia como uma pessoa muito trabalhadora. 



132 

 
ritual e político da aldeia. É como se uma tempestade de novos conhecimentos 

estivesse destruindo todas as coisas associadas à geração mais velha.  

 

Este processo de chegada e também de procura de convívio com a cultura 

ocidental entre os Xerente não é algo recente. A aproximação, principalmente dos mais jovens 

com a vida das cidades, já em curso, foi notada por Nimuendajú (1942), que os considerou 

econômica e socialmente arruinados, cercados por colonos neobrasileiros. Segundo este autor, 

o povo estava à beira da completa sujeição a estas influências. Mais uma vez, o salto do 

coletivismo ao individualismo primitivo havia falhado, afirmou o estudioso, embora, em uma 

de suas cartas, tenha considerado a cultura intelectual dos Xerente mais bem conservada que a 

dos Apinayé (NIMUNEDAJÚ, 2000, p. 156). 

Os Xerente conseguiram reverter a situação de quase extinção em relação aos 

anos do início do século XX. A população cresceu muito ao longo dos anos. Esses indígenas 

também ficaram conhecidos pela resistência em relação à manutenção da cultura tradicional, 

principalmente a comunicação em língua nativa. Nos anos 1930, passaram por uma fase que 

beirava à extinção, como no ano de 1937: ―Encontrei os Cherénte em estado lastimável. 

Desde a minha última visita em 1930, o seu número diminuiu de 500 para pouco mais de 300. 

Três aldeias das que então havia, não existem mais. Bexiga por toda parte
90

‖ 

(NIMUNEDAJÚ, 2000, p. 263).  

Além de tudo, percebe-se a existência de práticas tradicionais, como a da roça de 

toco (roça tradicional), que, na língua Akwẽ, é chamada bru. Esse sistema coletivo funciona 

de duas formas. Na primeira forma, todos os participantes que irão plantar se unem numa 

única roça de grande dimensão física, em que são feitas as delimitações em tamanhos iguais. 

Tais divisas, chamadas de kmõsri, determinam o espaço de cada um dos participantes. As 

divisas, geralmente, podem ser marcadas com os próprios pés de milho, com paus ou ainda 

com um cupim ou um toco. Quando vão montar a roça de toco, eles a denominam de ktêpo.  

Na segunda forma, chamada sistema coletivo, todos os participantes se envolvem 

para ajudar a ―botar a roça‖ de todos aqueles que quiserem uma. O papel do ancião era muito 

importante, pois os conselhos para que todos se envolvessem de forma colaborativa partiam 

dele. A intenção era a de que todos se envolvessem com o bem-estar de todos daquela aldeia. 

                                                 
90

 Nimuendajú faz uma referência ao surto de Varíola, que popularmente era denominada bexiga. Esta 

enfermindade foi uma das causas de redução da população Xerente que em 1930 estava reduzida a 300 

indivíduos segundo o próprio Nimuendajú (1942) e em 1956, David Mayburry-Lewis (1990) menciona que a 

população era de 330 indivíduos.  Por se tratar de uma doença infectocontagiosa, foi utilizada durante a 

colonização das Américas pelos europeus, em ―guerra biológica‖ contra os  indígenas. O controle dessa 

enfermidade só se deu após uma bem sucedida campanha de vacinação mundial, pela Organização Mundial de 

Saúde, por volta da década de 1970.   
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Como resultado desse trabalho colaborativo, no total, faziam-se três roças por dia.  

 

FOTOGRAFIAS N°2 ROÇA DE TOCO XERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse sistema coletivo tradicional envolve toda a família, inclusive e  

 

 

 

 

 

 

 

O sistema coletivo tradicional envolve toda a família, inclusive e principalmente 

as crianças, excetuando aqueles bem mais velhos. Os homens têm a função de provimento dos 

gêneros alimentícios, enquanto as mulheres são as responsáveis pela preparação desses 

alimentos. No passado, os homens iam caçar; as crianças levavam os seus cofrinhos, que, na 

língua Akwẽ, quer dizer siktõre, e, em época da colheita, pelo menos uma espiga de milho ou 

uma cabacinha com água. 
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 A mecanização
91

 foi implantada nas décadas de 1980 e 1990 e contribuiu para 

a modificação desse sistema tradicional através de práticas levadas por projetos 

governamentais. A construção de uma roça de toco requer um lugar bem apropriado, em 

termos de solo e de vegetação. O solo deve ser constituído de barraria, barro, chão preto, 

avermelhado. Já em relação à vegetação, a construção deve ser composta por pés de najá, uma 

espécie de coquinho. Esse tipo de agricultura tradicional detém muito material orgânico, pois 

primeiramente é feita a roçagem, depois os agricultores ―tocam fogo‖ nela numa época 

específica, geralmente do início de junho ou julho. Segundo a tradição, após a terceira chuva é 

que se faz a queima da roça.  

Quanto às ferramentas utilizadas na roça de toco, cita-se o machado, utilizado 

para derrubar certas árvores, e a foice, para fazer a roçagem. O índio não derruba tudo na 

roçagem, não utiliza meios técnicos sofisticados e intuitivamente sabe da necessidade de 

deixar algumas árvores, para ter sombra e contrabalançar o ecossistema. Para a derrubada das 

roças, há casos de algumas pessoas que utilizam os serviços feitos com motosserra pelos não 

índios. Na cosmologia, esse aspecto se contrapõe à narrativa do mito de que estes teriam 

dispensado as ferramentas utilizadas pelo colonizador. Todavia, desde a chegada do 

colonizador, as necessidades passaram a ser outras. Isto não significa uma troca de sua cultura 

por outra.  

A agricultura indígena começou a ser praticada após o aumento do sedentarismo. 

A capinagem era realizada com uma ferramenta bastante rudimentar, improvisada com galhos 

de árvores, os Akwẽ-Xerente cultivavam, sobretudo, a mandioca (principal alimento). Este 

tipo de agricultura, de derrubar e queimar, ocorre por todo o mundo através de uma prática 

agrícola bastante variada, sendo mais complexa em alguns lugares. Nesse sentido, 

 

A agricultura de derrubar e queimar dá margem a uma existência material mais rica 

do que a coleta e caça móveis, embora talvez nem tanto devido à maior 

produtividade do trabalho, mas à maior estabilidade da fixação. Os povos nômades 

precisam limitar seus padrões de vida ao que podem transportar. Uma existência 

sedentária, no entanto, permite a acumulação de pelo menos módicos recursos 

domésticos: habitação, cerâmica, roupa tecida, esteiras e outras quinquilharias 

neolíticas. (SAHLINS, 1983, p. 52). 

 

Quanto à prática de agricultura entre eles, uma das narrativas apresenta seu 

contexto de surgimento 
92
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 Conversa com estudantes para a obtenção de informações ―acadêmicas‖ mais precisas sobre o tema em pauta. 

Os estudantes ouvidos foram estes: VMBXerente, ACXXerente, ASXerente e PCXerente. 
92

 Esta descrição foi feita por Paulo Cesar Wawẽkrurê Xerente em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

em 2013, intitulado A roça de toco tradicional Xerente, a partir de uma narrativa de seu sogro, Raimundo 

Kanõse. Os Xerente, de maneira geral, demonstram interesse em manter sua cultura e tradição, assim como em 
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Antigamente, antes do surgimento da roça de toco, os indígenas viviam 

principalmente da caça, da pesca e da coleta de frutas dos cerrados. Um dia, um dos 

guerreiros da aldeia se deparou, quando caçava, com uma casa abandonada. Lá esse 

guerreiro encontrou várias ferramentas, as quais ele levou até a sua aldeia, sem ter a 

mínima ideia para que servissem [sic] aquelas ferramentas. Esta narrativa aborda 

inicialmente um tempo em que os Akwẽ viviam da caça, pesca e extrativismo de 

frutos do cerrado, período que antecede ao da prática de agricultura, logo em seguida 

menciona aspectos que deixa subtendido se tratar do período do contato e de 

―descoberta‖ de ferramentas, típicas da sociedade ocidental.  

 

 

Os mitos são como uma explicação para fatos atuais. Geralmente são 

acontecimentos cotidianos primordiais, aqueles que compõem o dia a dia, que estão sempre 

presentes na vida desse grupo ou povo, mas que ocorreram em tempos e lugares sagrados. Por 

isso, estão sempre indicando uma possível verdade sobre as origens. 

Continuando a descrição, cita-se ainda que o índio Akwẽ, ao encontrar aquela 

ferramenta, foi curioso e deduziu se tratar de um objeto cortante que poderia inclusive cortar 

árvores. Certo dia, ele teve a ideia de derrubar um pé de jatobá enorme próximo à aldeia. 

Mesmo sem contar com a ajuda de seus companheiros, começou a fazê-lo. Foi então que abriu 

um enorme buraco no tronco, com a intenção de encher de lenha de outras árvores que 

existiam ali. Com isso, o grande pé de jatobá caiu, destruindo várias árvores de pequeno porte 

e dando origem à primeira roça na vida do povo Akwẽ, permanecendo, desta forma, na vida 

das famílias e também na de outros povos do Brasil.  

De acordo com o mito, o tamanho da roça foi suficiente para atender a todos os 

que ali moravam. Aquele guerreiro sentiu-se feliz por fazer algo tão importante pelo seu povo, 

que, a partir de então, tinha garantida sua sobrevivência; os indígenas ficaram felizes, pois 

podiam realizar suas festas e outras atividades. A primeira roça surgiu do pé de jatobá gigante. 

As sementes, como o milho, o amendoim, o arroz e a batata-doce, surgiram da seguinte 

forma: a batata surgiu da estrela, o milho surgiu de uma espécie de rato do mato, com nome 

kruktõpre, e o arroz também; o amendoim e o inhame surgiram das sete estrelas, assim 

contam os mais velhos. 

A roça de toco está presente na mitologia Xerente e tem no jatobá a sua origem. 

Por isso, a importância deste para esse povo ultrapassa o campo material e vai para o 

simbólico, pois dele surgiu a roça que deu origem a todos os produtos oriundos dela. A roça 

de toco é tida pelos Xerente como a única roça sustentável. No entanto, isso só ocorre, na 

visão deles, quando esta é pequena e se destina à subsistência, jamais deve servir para gerar o 

                                                                                                                                                         
registrá-la através dos diversos meios, sejam escritos, gravados, sejam fotografados, bem como por meio de 

instituições educacionais. 



136 

 

excedente. 

Na fala do ancião Raimundo Kanõsẽ, é possível verificar o ritual desse mito, pois, 

durante o plantio dessa roça, o ritual possui um cântico, exposto a seguir. O cântico expressa 

que a pessoa se encontra em estado de felicidade, de bem-estar com a vida.
93

 

O cântico de plantio de roças de toco (brukrêmãdanõkrêze) 

 

Hê, hê, hê, hê, rowẽ ki zarê, hê, hê, hê, hê, 

Romẽ ki zahãrê, hê, hê, hê, hê 

Romẽ ki zahãrê, hê, hê, hê, hê 

Romẽ ki zahãrê, hê, hê, hê, hê 

Romẽ ki zahãrê, hê, hê, hê, hê 

Watô pê zahãkmãromzazuzahã, hãwãitêhã, hê, hê, hê (WAWẼKRURÊ
, 2013, p. 43)94. 

 

 

O plantio de roças de toco, para os Xerente, conforme a tradição, é um momento 

de festa, considerando haver o momento certo de executar o cântico. Isto ocorre quando o 

terreno está pronto para o plantio de sementes de diversos tipos, como o arroz, o milho, a 

mandioca, a banana, o feijão andu, o feijão fava, a batata doce e outros. Acreditam os mais 

velhos ser esta a forma de as plantas crescerem saudáveis e alegres, garantindo fartura para 

todos (WAWẼKRURÊ XERENTE, 2013). 

De acordo com Raimundo Kanõsẽ Xerente, a realização do plantio, no passado, 

era feita com uma cerimônia, de modo que a safra era bem mais satisfatória. Hoje não mais se 

realiza esse tipo de cerimônia, razão pela qual as plantas das roças não seriam as mesmas.  

 A partir da narrativa dos mitos e das histórias, é possível perceber que, mesmo 

em língua portuguesa, os indígenas sempre enfatizam os eventos repetindo algumas palavras 

em sua língua nativa, na intenção, talvez, de demonstrar que a narrativa, quando realizada em 

outra língua, como o português, perde sua essência. Quando ela é feita na língua materna, não 

há interrupções, mas uma sequência de textos com palavras, cânticos e sons.  

 Para os Xerente, deve-se obedecer ao costume tradicional, para que a roça de 

toco dê bons resultados, conforme nos falou o ancião Kanõsẽ e SSXerente. Segundo este 

último, há um tempo certo para começar a feitura da roça de toco de seu povo, que deve ser 

no mês de maio, quando soprar o primeiro vento. A partir daí, ele vai ao mato para dar uma 

olhada se a terra é boa para plantio; se é boa, ele fala para o mato: "É você mesmo que eu vou 

te roçar e derrubar para eu sustentar a minha família‖. Na manhã, bem cedo, ele começa a 
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 Numa rápida tradução realizada por NSXerente, no dia 4 de março de 2015, o cântico diz ―Eu estou bem, eu 

estou feliz‖.  
94

 Cântico extraído do TCC de Paulo Cesar Wawẽkrurê Xerente, intitulado A roça de toco tradicional Xerente 

(2013). 



137 

 

roçar; quando chega ao lugar, dá um grito: ―wahã, wahã, wahã‖, demarcando o lugar em que 

ele vai trabalhar e espantar as matas e os bichos que estão naquele lugar.  

 Entre este povo indígena, o sistema de roça de toco requer cuidados e 

conhecimento específicos. SSXerente
95

 explica que, primeiro, ele roça as matas. Quando está 

roçando, a todo momento, ele dá um grito para amedrontar os bichos e espantar a preguiça de 

dentro do corpo. Depois ele faz a derrubada. A montagem da roça prossegue com uma prática 

ritualística, uma vez que ele dá o mesmo grito para as madeiras ficarem com medo, ritual que 

dura em média um mês ou mais, a depender do tamanho da roça. O curioso nesse tipo de roça 

é que os Xerente não derrubam todas as madeiras, deixam sempre algumas árvores para fazer 

sombra quando eles estão trabalhando. A roça permanece cerca de três ou quatro meses, a fim 

de secar bem as madeiras que foram derrubadas.  

 Existe uma época apropriada para os Xerente botarem fogo, é em setembro, 

geralmente entre os dias 6 e 10, conforme relata SSXerente. Eles deixam mais ou menos três 

dias para esfriar bem as madeiras derrubadas, e principalmente a terra. Depois de coivarar as 

madeiras, começam a capinar as matas que nasceram após a queimada, e que raramente 

nascem; depois, a roça está pronta para o plantio.  

A sequência dos produtos a serem plantados é a seguinte: primeiro, planta-se a 

mandioca; quando esta começa a nascer, planta-se o milho e o arroz – isso no meio da 

mandioca, para crescerem juntos. A colheita deve ser preparada fazendo a limpeza, para dar 

início à colheita, sendo colhido primeiro o arroz, junto com o milho, e, por último, a 

mandioca. As sementes são guardadas para o ano seguinte. De acordo com SSXerente, é a 

principal fonte de sustento das famílias. Lembra ainda que esse conhecimento é repassado 

para as crianças, que começam a trabalhar logo cedo com o pai.
96

 

Sob o ponto de vista de estudiosos esse tipo de roça, é encontrado entre pequenos 

agricultores, chamando-se de pousio, roça-de-toco ou coivara. É bastante conhecida entre os 

pequenos agricultores do entorno da área indígena e em outras regiões do país. Em estudo 

realizado por Heredia (1979), a autora enfatiza aspectos desse tipo de agricultura na Zona da 

Mata de Pernambuco. Há semelhanças com o que os Xerente praticam. Ela destaca que   

 

O trabalho no roçado possui um caráter familiar já que quem desenvolve as 

atividades ligadas a ele são os membros do grupo doméstico. O caráter familiar é 

mantido ainda que, em determinadas circunstâncias, haja necessidade de contratar 

um trabalhador. De qualquer forma, ele é um fato esporádico que está associado a 
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 Dados obtidos através de anotações em diário de campo, em junho de 2010. 
96

 Mais informações sobre a roça de toco podem ser encontradas em Silvino Sirnawe Xerente, Plano de aula do 

9.º ano, de 2010, meses de abril e maio. 
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uma necessidade de maiores recursos com relação ao número de membros que se 

dispõe para alcançá-lo. (HERÉDIA, 1979, p. 56) 

 

Assim como entre os pequenos produtores estudados por Heredia, entre os 

Xerente, há envolvimento familiar. Eles narram com entusiasmo a participação das mulheres e 

crianças, estas últimas trazendo, mesmo que seja uma pequena espiga de milho em seu 

cofinho, ou mesmo uma cabacinha com água. (VMBXERENTE, 03 de março de 2012). Há a 

divisão de trabalho, tal qual ocorre entre os não indígenas e, habitualmente, ―todo o trabalho 

de preparação da terra que antecede ao plantio é tarefa realizada pelos homens‖. (HEREDIA, 

1979, p. 57)  

Constitui uma tradição milenar da maioria das populações indígenas, sendo 

assimilada pelas populações remanescentes de processos de colonização (ADAMS, 2000). Tal 

modelo de agricultura é descrito por diversos autores e ocorre de modo semelhante em 

diferentes partes do mundo, sendo particularmente comum na zona das florestas tropicais e 

subtropicais. Baseia-se na derrubada e na queima da vegetação; segue um período de cultivo 

e, após o declínio da fertilidade do solo, um período de pousio para restauração da fertilidade 

(SIMINSKI& FANTINI, 2007). 

Ela está baseada na ciclagem de nutrientes presentes na biomassa e, por isso 

mesmo, o estado da vegetação a ser derrubada é fundamental para o sucesso do sistema. A 

eficiência da vegetação secundária em restaurar os nutrientes é levada em conta pelos 

agricultores no momento de determinar o tempo de pousio, sugerindo, assim, que o relativo 

curto espaço de tempo de colonização foi suficiente para os agricultores adquirirem o 

necessário conhecimento local sobre o meio que utilizam para tal atividade (idem). 

Em estudo sobre a contribuição dos povos indígenas à cultura brasileira, Berta G. 

Ribeiro (1995, p. 212) discorre sobre as práticas agrícolas e a integração homem/roça/fauna, 

afirmando que ―[...] a agricultura de coivara e a rotação de cultivos constitui uma solução 

ecológica encontrada pelos habitantes da América tropical. Sua contraparte é uma dispersão 

dos agrupamentos humanos‖.  

Nessa mesma direção, a autora sugere que ―No caso do Brasil, a dispersão da 

população representaria um benefício, porque permitiria a ocupação total e harmônica de todo 

o território nacional‖ (1995, p. 212). Ainda sobre a prática dessa atividade tradicional, 

Oliveira (2008) aborda a agricultura de coivara, praticada há longo tempo por populações de 

caiçaras na Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brasil. Esse autor realizou uma pesquisa sobre as 

roças dos caiçaras, que, depois de alguns anos de uso, são abandonadas.  

Nessa pesquisa mencionada por Oliveira (2008), examinou-se o processo de 
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produção e de decomposição de serrapilheira e as relações entre o uso da floresta pelos 

caiçaras e a funcionalidade da paisagem. Foram utilizadas duas áreas abandonadas, uma com 

5 anos e outra com 25 anos, e comparadas com uma floresta climácica. Entre as conclusões 

citadas pelo autor em seu trabalho, ressalta-se que não foram encontradas diferenças 

significativas entre as três áreas em análise no período de dois anos de coleta. Essas florestas 

secundárias recobrem quase toda a Ilha Grande e apresentam baixa diversidade de espécies, 

porém têm os sistemas de produção e de decomposição similares aos de florestas maduras. 

 Enquanto entendimento conceitual dessa realidade (caso dos Xerente), há que 

se construir historicamente as memórias e as práticas desse povo – que foi nômade e que se 

constituiu como uma etnia comprovadamente viajante. Nesse período, o território não era 

delimitado ou demarcado. Esses indígenas viviam do que a natureza podia oferecer: caça e 

coleta de frutos e raízes. Migravam de um lugar para outro quando entendiam ser necessário. 

Sobreviviam no cerrado por meio da caça e da coleta, associadas a uma agricultura de coivara 

complementar. A amplitude territorial, portanto, sempre foi a condição básica de constituição 

e reprodução do grupo. Não é por acaso que a identidade masculina Xerente está ligada 

diretamente à condição de "bom caçador", "andarilho" e "corredor". As atividades de caça, 

pesca e coleta, bem como a agricultura, estão intimamente relacionadas ao conhecimento que 

os Xerente possuem sobre as potencialidades e os limites da natureza. 

Os Akwẽ-Xerente praticam outros tipos de roças, além da roça de toco: a de 

vazante e a de terreiro. A roça de vazante é praticada por eles nas margens dos rios Tocantins e 

Sono, nas quais plantam diversos produtos, como mandioca, milho, feijão, banana e feijão 

andu. É uma prática existente há muitos anos. Com a construção da barragem no rio 

Tocantins, a Hidrelétrica de Lajeado, a realidade das vazantes já não é a mesma.  

Para os indígenas, a vida do povo não é mais a mesma depois da implantação da 

grandiosa obra no rio Tocantins. As atividades nas vazantes já não são como há dez anos. Esta 

obra impactou a comunidade, principalmente a sociedade Xerente. As práticas agrícolas, que 

eram de uso frequente das famílias, foram perdendo seu valor. Antes, tudo o que se plantava 

era colhido, não havia insetos, pois as águas lavavam a área próxima durante as enchentes, 

bem como adubavam o solo. As vazantes que surgiram são mais recentes e caminham lado a 

lado com a prática da roça de toco. Nelas, há a participação mais efetiva dos homens, mas as 

mulheres também desempenham o seu papel, principalmente durante a colheita (WXerente, 

2015). 

Embora as moradias ainda obedeçam a critérios cosmológicos, mudá-las de lugar 

não parece ser algo tão difícil para os Xerente, considerando dois aspectos principais: a terra é 
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um bem comum, não há divisão de propriedades e as moradias são autoconstruídas a partir de 

materiais disponíveis no território. Nesse sentido, mudar as moradias de lugar, bem como 

mudar para outra aldeia, não é um empecilho para os Xerente. 

Em relação às características culturais da construção de moradias Xerente, estas 

seguem a lógica cosmológica desse povo, que está relacionada diretamente à natureza e aos 

seus fenômenos. Assim, as casas são edificadas nos meses de verão: a construção e a reforma 

ocorrem somente nos meses de maio, junho e julho. Em agosto, não se mexe na casa, do 

contrário, ela pode queimar, pegar fogo, sendo esse mês também considerado inadequado para 

trabalhar em atividades voltadas para o usufruto da família. Há também a influência da fase 

da lua no processo de construção. Durante a lua nova, não se corta palha, madeira, cipós, 

imbiras, tabocas e buriti para a edificação de casas; é preciso esperar a proximidade da lua 

cheia para realizar tais atividades. Ademais, não se pode mexer na construção no período de 

dez dias após a lua cheia, considerando que o que se tira fica muito fraco.
97

 

 

FOTOGRAFIA Nº3 REFORMA DE UMA CASA – ALDEIA RECANTO KRITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico de Rosemary N. de Araújo (14 de julho de 2014). 

Por se tratar de uma comunidade indígena, o espírito de coletividade, 

reciprocidade e respeito
98

 ainda é bastante presente. Os Xerente comumente praticam o 

mutirão para a realização de várias atividades, inclusive construção de moradias, uma vez que 
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As informações sobre o sistema dasiwaihkã, de mutirão, contidas neste relatório foram dadas por Vilmar 

Xerente da Mata de Brito (Kmomsé, na língua Akwê) em maio de 2013. 
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 O conceito de reciprocidade pode ser aprofundado em Marcel Mauss no livro O Ensaio da Dádiva. 
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se utilizam da moradia autoconstruída com materiais diversos, como madeira, taboca de 

buriti, para amarrar barro, entre outros. Esse tipo de edificação atende ao critério da 

adequação cultural, no entanto está muito distante de atender às exigências relacionadas a 

conforto e condições de higiene e saúde preconizadas pelas Nações Unidas
99

. 

Para a colheita do material a ser utilizado na construção da casa e da roça em seu 

entorno, esse povo geralmente pratica o mutirão com os membros da família, sendo o pai o 

principal envolvido na atividade, recebendo, por vezes, a ajuda de algum parente até que o 

trabalho seja concluído. No passado, o dasiwaihkã – que na língua Akwẽ-Xerente significa 

mutirão – era muito praticado em diversas esferas do cotidiano indígena e seguia a orientação 

dos anciões. Baseava-se na ideia de que o trabalho coletivo é mais rápido e produtivo. 

Os Xerente conhecem três sistemas coletivos na construção e/ou reforma de casas, 

relacionados a seguir, conforme nos informou KXerente em maio de 2013. O primeiro 

sistema envolve a aldeia como um todo. Numa experiência que ocorrera na aldeia Rio do 

Sono, em 1992, aproximadamente, o narrador e participante desta experiência comentou que a 

atividade requer uma preparação muito grande, já que abrange a totalidade da aldeia. Em uma 

reunião prévia, com a participação do ancião e de outros membros daquela aldeia, 

determinam-se as atividades de colheita, caça e pesca a serem distribuídas entre a população, 

para o preparo da alimentação dos envolvidos no dasiwaihkã. 

A segunda sistemática, a do parentesco, envolve um grupo menor de pessoas, 

limitado a uma família – pais, filhos, primos, tios e demais parentes. É utilizada quando se 

pretende construir ou reformar algumas casas da família ou trocar as palhas dos telhados, por 

exemplo.  

O terceiro sistema ocorre, geralmente, na situação em que um genro, após morar 

uns cinco anos na casa do sogro, está culturalmente em condições de ter sua própria casa. 

Nesse caso, as duas famílias participam do mutirão da construção da nova morada, localizada 

sempre perto do sogro.  

 A primeira fase da construção corresponde à colocação dos paus e das 

forquilhas, armando o esqueleto e o cobrindo em cima, para em seguida tapar os lados. 

Terminada a parte de cima da casa (no caso, o telhado), já pode ser feita a mudança do 

morador. Ocorre, com muita frequência, habitar a casa antes do acabamento, que vai sendo 

concluído aos poucos. À medida que o material de construção vai sendo coletado, desmancha-
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 Em artigo publicado por Cíntia Beatriz Müller, resultado de pesquisa com os Kaiowá do Sul do Mato Grosso 

do Sul, a autora destaca normativas internacionais oriundas das Nações Unidas que defendem/garantem o direito 

à moradia adequada às populações. Disponível em: <www.ufgd.edu.br/.../dialogos-entre-antropologia-direito-e-

politicas-publi...>. Acesso em: 25 jul. 2013.   
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se a parte provisória e reforma-se o espaço com esse material, muitas vezes com adobe. Ainda 

seguindo a tradição, a construção das casas obedece à linha dos pontos cardeais, no sentido 

Norte-Sul. 

 

FOTOGRAFIAS Nº 4 TIPOS DE MORADIAS XERENTE 
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  Por fatores diversos, estão começando a introduzir materiais vindos da cidade, 

como tijolos e cimentos, provavelmente visando a algum conforto
100

. Isso ocorre, dentre 

outros fatores, pela falta de alguns materiais coletados na natureza, como a taboca. Estão 

começando a aparecer casas construídas seguindo os mesmos moldes utilizados nas cidades. 

Esse processo ocorre também com os utensílios domésticos que vêm se modificando 

gradativamente. Os utensílios domésticos feitos em palhas e seda de buriti, que eram 

utilizados nas atividades domésticas, como cofo, tapiti, quibane, sandália, cestinha, chapéu, 

rede, esteira, bolsa, cordinha, sutiã, saia e toras, estão sendo substituídos. Os cestos, em 

tamanhos diversos, eram usados nas roças, na pesca e em trabalhos da aldeia. As bolsas 

masculinas eram utilizadas pelos homens para a guarda de alguns pertences. Algumas dessas 

peças são ainda utilizadas em pequena escala, outras foram substituídas pelas peças 

industrializadas compradas nas cidades. 

.  Os Xerente, juntamente como outros povos indígenas, sabem da importância de 

manter viva a sua cultura, sabem, inclusive, que a língua indígena é uma característica vital 

para recuperar ou manter viva uma ―identidade indígena‖, condição para garantir direitos 

territoriais, sociais e políticos.   

4.3 A língua nativa: um dos sustentáculos da cosmologia 

 

No caso do território indígena Xerente, além dessas particularidades comentadas 

acima, há outras que dão contorno ao local e o diferenciam do território não indígena. Merece 

ser mencionada a manutenção da língua nativa, o Akwẽ-Xerente. A língua possui um caráter 

político de fortalecimento da cultura e da identidade. Negar-se a falar a língua é, para esse 

povo, deixar de ser índio, deixar de ser Akwẽ. A língua é também um sinal de poder 

demonstrado no fato de que, entre esses indígenas, mesmo diante de alguém externo ao grupo, 

a comunicação sempre é feita na primeira língua. 

 Os Xerente e os Xavante falam dialetos de uma mesma língua, que pertence à 

família Jê, mantida com vitalidade pelos Xerente. São quatro os grandes grupos de línguas 

indígenas no Brasil, com distribuição geográfica extensa e com vários membros: tupi, macro-

jê, aruak e karib. Há várias famílias menores, com menor número de línguas isoladas, que não 

revelam parentesco com nenhuma das outras e que poderiam ser consideradas famílias de um 
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 Outro costume que vem se modificando gradativamente é o uso de utensílios domésticos feitos em palhas e 

seda de buriti. No passado, eram utilizados, nas atividades domésticas, os seguintes utensílios, entre outros: 

cofo, tapiti, quibane, sandália, cestinha, chapéu, rede, esteira, bolsa, cordinha, sutiã, saia e toras. Os cestos, em 

tamanhos diversos, eram usados nas roças, na pesca e em trabalhos da aldeia. As bolsas masculinas eram 

utilizadas pelos homens para a guarda de alguns pertences. Algumas dessas peças são ainda utilizadas em 

pequena escala; outras foram substituídas pelas peças industrializadas compradas nas cidades. 
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só membro. No tronco linguístico macro-jê, o grupo mais importante e coeso é a família jê, 

que inclui línguas faladas desde o sul do Maranhão e do Pará, passando pelos estados de 

Goiás (atual Tocantins) e Mato Grosso, até o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Essa família é subdividida em quatro grupos, cada um com 

várias línguas. Os grupos são estes: timbira, kayapó, Akwē e kaingang. Nesse sentido, caberia 

questionar a importância da língua para um povo, ou seja, que lugar tem a língua na 

conformação de seus territórios?  

 Em relação aos Xerente, a língua se constitui como a matriz de seus costumes, 

de sua cosmovisão, já que é por meio dela que se propaga tudo o que é ligado à tradição – os 

mitos, os rituais, os cânticos, os discursos, as práticas e os plantios. É necessário mencionar 

aqui a forma tradicional como são feitos os plantios, as roças, cujas origens míticas são 

embasadas na língua Akwẽ-Xerente e fazem parte do que se costuma chamar, no senso 

comum, de ―ciência própria‖, uma espécie de conhecimento que leva em consideração 

aspectos como o tipo de solo, a vegetação do local, o tempo, o vento, a chuva, o sol e alguns 

segredos que nem sempre são de domínio público. 

A língua é, portanto, determinante para a manutenção da tradição, sendo uma 

espécie de coluna dorsal que dá origem ao modo de vida desse povo. Numa fala de 

VSXERENTE, da aldeia Salto Kripé, foi dito que ―[...] a língua é muito importante. Para mim 

[sic] expressar a minha cultura, tem que ser através da minha língua, porque ela tem sentido e 

sentimento. E através dela posso expressar de maneira real a tradição, reviver a tradição 

através da língua‖. Se a língua expressa a tradição, a forma de viver, então ela se relaciona 

estreitamente com o território, ela dá sustentação à cosmologia e aos modos de vida que se 

expressam na configuração do território, isso lhes confere identidade que tem a ver ainda com 

a forma como esse povo concebe e vive no mundo 

Sobre costume, cabe aqui uma observação de Eric Hobsbawm (1997, p. 10), que 

procura estabelecer uma distinção entre costume e tradição: 

 

A ―tradição‖ neste sentido deve ser nitidamente diferenciada do ―costume‖, vigente 

nas sociedades ditas ―tradicionais‖. O objetivo e a característica das ―tradições‖, 

inclusive das inventadas, é a invariabilidade. O passado real ou forjado a que elas se 

referem impõe práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a repetição. O 

―costume‖, nas sociedades tradicionais, tem a dupla função de motor e volante. Não 

impede as inovações e pode mudar até certo ponto, embora evidentemente seja 

tolhido pela exigência de que deve parecer compatível ou idêntico ao precedente. 

Sua função é dar a qualquer mudança desejada (ou resistência à inovação) a sanção 

do precedente, continuidade histórica e direitos naturais conforme o expresso na 

história.    
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 Entre os Xerente, a maioria da população é bilíngue, mas predomina a língua 

materna, persistindo entre eles elementos culturais tradicionais. 

 

[...] um dos elementos mais persistentes da cultura; todavia, também ela reflete 

forçosamente as experiências vividas pelo grupo. Assim, concomitantemente com os 

processos de integração e aculturação, opera uma diversificação da língua, quando 

menos para exprimir o novo mundo que o grupo vai se integrando. Com o avanço 

daqueles processos, a língua nativa passa a sofrer mudanças decorrentes da 

circunstância de ser falada por indivíduos bilíngues e, em certos casos, pode entrar 

em competição com um novo idioma indígena ou com o português, acabando por ser 

abandonada. (RIBEIRO, 1996, p. 282)
101

.  

 

 

 Por ser esse elemento persistente e refletir as vivências experimentadas pelo 

grupo, a língua entre os Xerente é falada pelos mais velhos com muita perseverança. Estes 

cobram os mais jovens quando estes mesclam sua língua nativa com o português, algo natural 

em todas as línguas
102

. Pois a língua de determinado povo está ligada a sua cultura e história e 

se constitui em um meio de organização da experiência e do conhecimento de cada povo.  

O Akwẽ-Xerente
103

 é uma língua indígena que, como tantas outras, encontra-se 

ameaçada de extinção, pois vive sob um processo de forte pressão da língua portuguesa, 

aprendida como segunda língua devido ao contato com a população não indígena da região e à 

necessidade de comunicação em português, provavelmente em diferentes graus de 

aproximação do sistema-alvo. 

Entre os Xerente, a língua, mesmo sob risco de desaparecimento, ainda tem sido 

fator de resistência, mesmo diante de várias questões desagregadoras da forma de viver de um 

povo, entre elas as intervenções desenvolvimentistas, como a hidrelétrica de Lajeado, que traz 

para esse cenário outros atores. Mas, assim como a língua, o território também está ameaçado 

de diversas formas. Embora a língua portuguesa tenha ocupado espaço entre os Xerente após 

                                                 
101

 Embora a língua falada no convívio familiar seja sempre o akwẽ, a maior parte dos Xerente fala o português, 

além da língua nativa; são, pois, um povo bilíngue, exceto as crianças em idade pré-escolar e algumas mulheres 

mais idosas, que encontram dificuldades de se expressarem em português (MATTOS, 2005). 
102

 De acordo com o IBGE, em 2010, no Brasil, 393,9 mil índios falavam 274 idiomas, excluindo as originárias 

dos outros países, denominações genéricas de troncos e famílias linguísticas, entre outras, sendo a tikúna a mais 

falada (34,1 mil pessoas). Nas terras indígenas do Brasil, foram declaradas 214 línguas, e 249 foram 

contabilizadas tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. Disponível em: <http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-

censo?busca=1&id=3&idnoticia=2194&t=censo-2010-poblacao-indigena-896-9-mil-tem-305-etnias-fala-

274&view=noticia>. Acesso em: 1 out. 2014. 
103

 Em abril de 2012, foi aprovada, na Câmara de Vereadores de Tocantínia, a oficialização da língua indígena 

akwê-xerente como a segunda língua oficial no município. Com a aprovação, o município passa a ser o quarto do 

Brasil a adotar essa iniciativa. Na justificativa do projeto, os vereadores alegam que, na prática, significa que a 

prestação de serviços públicos básicos na área de saúde e as campanhas de prevenção de doenças e tratamentos 

passam a ser realizadas em akwê e em português. Disponível em: 

<http://conexaoto.com.br/2012/04/25/tocantinia-passa-a-ter-akwe-xerente-como-lingua-co-oficial-e-recebe-

centro-de-educacao-indigena>. Acesso em: 20 set. 2014. 

http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?busca=1&id=3&idnoticia=2194&t=censo-2010-poblacao-indigena-896-9-mil-tem-305-etnias-fala-274&view=noticia
http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?busca=1&id=3&idnoticia=2194&t=censo-2010-poblacao-indigena-896-9-mil-tem-305-etnias-fala-274&view=noticia
http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?busca=1&id=3&idnoticia=2194&t=censo-2010-poblacao-indigena-896-9-mil-tem-305-etnias-fala-274&view=noticia
http://conexaoto.com.br/2012/04/25/tocantinia-passa-a-ter-akwe-xerente-como-lingua-co-oficial-e-recebe-centro-de-educacao-indigena
http://conexaoto.com.br/2012/04/25/tocantinia-passa-a-ter-akwe-xerente-como-lingua-co-oficial-e-recebe-centro-de-educacao-indigena
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o contato com os não indígenas há mais de dois séculos, torna-se sistemático o uso da língua 

nativa, tornando bilíngue a maioria dessa população.  

Assim, os Xerente vêm passando, ao longo do tempo, tal como os demais 

indígenas brasileiros, por um processo de perda de suas línguas maternas; em alguns casos, 

pela necessidade de comunicação com a sociedade nacional, o que leva rapidamente esses 

indivíduos a se esforçarem para dominar o português. À medida que o contato se intensifica, 

cresce continuamente o número de bilíngues, de modo que, ao alcançar a etapa de convívio 

permanente, via de regra, todos os homens adultos já são capazes de se exprimir em 

português, percebendo-se verdadeira competição entre as duas línguas e com tendência ao 

abandono da língua materna, quando interferem certos fatores desfavoráveis (RIBEIRO, 

2009, p. 282-283).
104

  

Em observação feita pela linguista Suzana Martelletti G. Guimarães
105

 sobre os 

Xerente e sua língua – o Akwẽ (Xerente) –, a estudiosa comentou sobre sua surpresa ao ver, 

após cerca de três décadas de distância desse povo, uma professora Xerente se expressar na 

língua nativa durante um evento. A estudiosa afirmou ter constatado ―[...] marcas de orgulho, 

altivez e pertencimento contidas em seu discurso‖ (GUIMARÃES, 2014). A linguista 

rememorou que, há cerca de três décadas, quando chegou à cidade de Tocantínia para 

trabalhar na área indígena, os Xerente ficavam envergonhados, falando baixinho. O que a 

estudiosa quis mostrar foi que, apesar de a sobrevivência da língua nativa estar comprometida, 

havia essa força entre eles em relação à língua e à cultura.   

 Muitas línguas indígenas já não existem mais. O contato com a sociedade 

nacional envolvente provocou muitas perdas, considerando-se que, quando da chegada dos 

portugueses ao Brasil, já viviam mais de cinco milhões de índios distribuídos entre povos 

espalhados pelo Brasil afora, falantes de línguas indígenas; um verdadeiro continente, se 

pensarmos em termos de população e diversidade linguística. Sobre essas populações e as que 

sobreviveram, esses contingentes populacionais não têm clareza de quem são, que língua 

falam, a quais etnias pertencem e onde moram, assim como fazem suas análises a partir da 

concepção já cristalizada de que o índio é apenas aquele que está na floresta; por esse motivo, 

os que estão em contato com a sociedade envolvente são índios ―aculturados‖ ou ―caboclos‖. 

As populações que restaram vêm se perdendo ao longo da história. Darcy Ribeiro 

                                                 
104

 Darcy Ribeiro disse, ainda, ter se deparado com essa situação desfavorável entre os Guaikuru e Terena de 

Lalina, no sul de Mato Grosso, e os Umutina, recolhidos no Posto Fraternidade Indígena. Levados a viver juntos 

e diante da dificuldade de comunicação, por falarem línguas diversas, todos tiveram que adotar o português, e as 

gerações mais novas, constituídas em parte por filhos de casais mistos, nem chegaram a aprender a língua.  
105

 A linguista fez essa observação durante palestra em Seminário em Miracema, no dia 17 de outubro de 2014. 
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(2009, p. 283-284) diz que, desde sempre, tribos vêm perdendo suas línguas pela adoção dos 

idiomas de grupos que as dominaram. De acordo com Braggio (2000), a língua xerente pode 

ser subclassificada em xerente falada pelos indígenas mais jovens, xerente falada entre os 

menos jovens e xerente falada pelos índios mais velhos. Braggio (2000) diz ser notável a 

diferença entre essas línguas xerente, principalmente entre a língua falada pelos índios mais 

jovens e a falada pelos índios mais velhos.
106

 

 

Uma língua natural pertence à cultura e é um instrumento que preenche funções. 

Como tal, a língua é um recurso, um trunfo, e por consequência está no centro das 

relações que são, ipso facto, marcadas pelo poder. Se a língua é um trunfo, do 

mesmo modo que um outro recurso qualquer, é preciso analisá-la nessa perspectiva. 

(RAFFESTIN, 1993, p. 97-98). 

 

O povo Xerente também pode ser classificado, do ponto de vista sociolinguístico, 

como bilíngue, como já dissemos, já que a maioria de seus membros domina e usa a língua 

nativa e a língua portuguesa (BRAGGIO, 2010), com exceção de algumas mulheres idosas e 

de crianças com idade inferior a sete anos
107.  

 

Conforme Raffestin (1993), 

 

Cada língua é um instrumento de ação social e, nesse sentido, ela ocupa um lugar 

especial no campo do poder. Uma opressão linguística, uma opressão por meio da 

língua é, portanto, possível. Essa opressão surge cada vez que uma língua diferente 

da materna é imposta a um grupo. Nesse caso, pode-se pensar em dois modelos de 

opressão: um ligado à interioridade de uma unidade nacional, e outro à 

exterioridade. (p. 108). 
 

 Sendo a língua, sem dúvida, um dos poderosos meios de identidade de que 

dispõe um povo, esta ocupa lugar fundamental na cultura. Por esse motivo, para se 

compreender sua significação, esta deve ser recolocada no contexto das relações de poder, 

considerando que cada língua é um instrumento de ação social; no entanto, na medida em que 

ocupa um lugar especial no campo de poder, cada vez que uma língua diferente da materna é 

imposta a um grupo, esta é passível de sofrer uma opressão linguística (RAFFESTIN, 1993). 

 A língua é parte da construção da visão de mundo de um povo, na maneira 

como este nomeia e classifica sua realidade. Por isso, é este povo que deve decidir como a 

língua deve aparecer na trajetória escolar da comunidade. Importa destacar que não somente a 

língua, mas também outros traços culturais que compõem a cosmologia do povo indígena 

Akwẽ-Xerente vêm sofrendo consequências decorrentes do avanço desenfreado do 

desenvolvimentismo. Com isso, o território é ameaçado cotidianamente.  

                                                 
106

 Disponível em: <http://unb.revistaintercambio.net.br/24h/pessoa/temp/anexo/1/189/162.pdf>.  
107

 Disponível em: <http://www.uft.edu.br/pgletras/revista/capitulos/7_dicionário_escolar_xerente.pdf>. 
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 Considerando, mais uma vez, que a língua é demarcadora de aspectos culturais 

dos Xerente, assim como outros traços culturais, neste capítulo procurei descrever como o 

povo Akwẽ-Xerente,  em sua relação com o cosmo, convive com o desenvolvimento 

capitalista, que se expressa através da construção de grandes empreendimentos no entorno das 

duas áreas indígenas em que vivem, sendo uma delas a hidrelétrica de Lajeado, sobre a qual 

discorreremos nos capítulos posteriores. 

 O território indígena difere do território capitalista, embora os dois se 

relacionem constantemente entre si. Convém lembrar, porém, que há entrelaçamentos e 

relações entre eles.  

Conforme Ariovaldo Oliveira (1997), no Brasil, o território das sociedades não 

indígenas, território capitalista, é produto da conquista e destruição do território indígena. 

Deve-se considerar que o espaço e o tempo do universo cultural indígena foram sendo 

moldados ao espaço e tempo do capital (OLIVEIRA, 1997, p. 154). 

Conforme ocorreu no antigo norte goiano, grupos indígenas, dentre eles os 

Xerente, foram obrigados a viver na condição de conquistados desde o século XVIII. Por 

meio das frentes de expansão, esses indígenas foram expulsos de seu habitat, que era 

anteriormente a região entre os rios Araguaia e Tocantins.  

Com isso, os Xerente territorializaram outros espaços. Como outros povos 

indígenas, o território indígena Xerente se diferencia do território capitalista, uma vez que 

 

Território indígena é, portanto, um espaço da sobrevivência e reprodução de um 

povo, onde se realiza a cultura, onde se criou o mundo, onde descansam os 

antepassados. Além de ser um local onde os índios se apropriam dos recursos 

naturais e garantem sua subsistência física e, sobretudo, um espaço simbólico em 

que as pessoas travam relações entre si e com seus deuses. [...] O território indígena 

tem uma particularidade, o de ser coletivo e pertencer igualmente a todo o grupo. 

Não existe a propriedade privada entre os índios. Todos têm acesso a terra, e esse 

acesso é efetivado através do trabalho e da ocupação de fato de uma determinada 

porção do território tribal. Os grupos indígenas têm diferentes formas de concepção 

de seu território. Alguns, fundamentalmente sedentários, estabelecem fronteiras 

definidas. Outros, como é o caso dos povos Jê do Brasil Central têm (ou tiveram) 

suas fronteiras em constante expansão em função de atividades guerreiras, ou da 

caça e da coleta. (OLIVEIRA, 1997, p. 160). 

 

Nesse sentido, o território Xerente é o espaço de sobrevivência, mas é também 

onde as relações ocorrem de forma diferente do território capitalista; é onde a cultura é 

construída, os modos de vida dialogam com a cultura e com a cosmologia e se entrelaçam. 

Nele o acesso a terra é diferente do território capitalista. Por ela ser comum, os locais de 

construção das moradias são de livre escolha de cada um, os poucos campos de caça são 
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também compartilhados.  

Os Akwē-Xerente são (ou eram), por natureza, nômades, movimentam-se ainda 

constantemente, fora e dentro do território, de aldeia em aldeia. Estas atualmente são muitas, 

81 aldeias, somando-se a algumas recém-criadas, que possuem apenas uma ou duas famílias, 

conforme podemos visualizar no mapa abaixo. 
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Com essa nova espacialização, o surgimento de novos territórios indígenas mostra 

ainda a força do povo Xerente, mesmo diante das tentativas de tomada da terra. Por outro 

lado, indica um descompasso entre esse processo de ampliação das aldeias e a capacidade de 

o Estado atender às necessidades básicas, como energia, água encanada e outros serviços. 

 Dessa forma, o que ocorre, na verdade, é uma espacialização, que exige 

aplicação das políticas do Estado, do ponto de vista das políticas públicas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



152 

 

5. NARRATIVAS SOBRE OS MODOS DE VIDA NO TERRITÓRIO AKWẼ APÓS 

LAJEADO  

5.1 Breves impressões sobre o dia a dia nas duas aldeias: Porteira Nrõzawi e Funil  

  

Neste capítulo, apresento algumas das muitas narrativas contadas pelos Xerente, a 

partir de suas impressões sobre o dia a dia nas aldeias Porteira e Funil. O foco principal será a 

concepção desse povo sobre o território indígena após Lajeado. Com isso, estarão presentes 

suas relações com o rio, com o plantio de roças, com a cultura, enfim, com seus modos de 

vida, após a implantação da UHE. 

Na aldeia Porteira, bem cedinho, é possível ver algumas fogueiras acesas nas 

casas e pessoas ao seu redor geralmente conversando e tomando café. Assim ocorre na casa de 

Dona Clotilde Xerente. Filhos, genros e noras, netos e netas se aglomeram ao redor do fogo, e 

a conversa na língua indígena flui, enquanto a matriarca tece esteiras, cofos, abanos e outras 

peças em buriti. Na conversa os mais jovens intercalam palavras na língua portuguesa com a 

língua Akwē, dialeto Xerente. 

Bem cedo, também, começa o movimento de saída e chegada do ônibus coletivo 

que conduz estudantes para as escolas de Tocantínia e para o Centro de Ensino Médio Xerente 

– Warã, fazendo mais de uma viagem. Depois das sete horas, há um intenso movimento de 

estudantes em direção à Escola Indígena Srêmtôwe, situada na própria aldeia. São crianças em 

idade escolar, algumas levam cadernos e livros em mochilas, andam despreocupadamente até 

o prédio da escola estadual, onde também funciona uma creche, uma extensão da rede 

municipal de Tocantínia.  

No horário da manhã e da tarde, as diversas estradas do território deixadas pelos 

fazendeiros quando ocuparam e viveram nessas terras são cortadas várias vezes por ônibus 

escolares que transitam com estudantes para nove escolas. Em toda a área indígena Xerente, 

existem 31 escolas em funcionamento. O trajeto dos ônibus pode ser observado no mapa 

abaixo. O ônibus transita deixando alunos em nove escolas. Dentre essas nove escolas, há o 

Centro de Ensino Médio Xerente – CEMIX Warã, que fica dentro da área indígena Xerente, 

próximo à aldeia Coqueiro. Há ainda o Colégio Frei Antônio e o Colégio Batista, em 

Tocantínia, ambos recebem alunos indígenas.  

Os transportes escolares
108

 indígenas direcionados aos Xerente contam hoje com 

                                                 
108

 Antes de 2003, havia apenas um pequeno grupo de estudantes da Aldeia Porteira que estudavam na cidade e 
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uma frota de cerca de 23 a 25 ônibus. Mesmo assim, há reclamações por parte de estudantes 

de que este serviço não atende à reais necessidades deles. Um dos agravantes são as condições 

precárias das estradas, havendo situações de passarem a noite com o ônibus quebrado e 

ficarem à mercê do frio, fome e sede. Tudo isso para conquistarem a educação escolar.  

Os indígenas contam que obtiveram os ônibus (financiados pelos recursos do governo 

federal que repassa aos estados), através de uma ação conjunta liderada por algumas de suas 

lideranças inclusive um vereador, também indígena, entre 2002-2003. O movimento teve o 

intento de sensibilizar as autoridades através de uma reportagem feita pela televisão. 

Inicialmente os ônibus atendiam apenas a região da aldeia Porteira, mas com a criação do 

CEMIX Warã na área indígena, a rede de transporte escolar foi ampliada para todas as aldeias 

onde haja necessidade. 

 

 

                                                                                                                                                         
faziam este percurso em cima de um caminhãozinho da prórpia aldeia. Em 2016, todas as regiões já são 

assistidas pelo ônibus: Brejo Comprido com 3 ônibus, Brupré com 4, Funil com 2, Porteira com 2, Riozinho 2 e 

Rio Sono 1. Diariamente os ônibus fazem o trajeto, buscando os alunos, levando-os até as escolas e depois 

trazendo-os de volta para suas aldeias.     
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 Dessa forma, os transportes escolares percorrem a área indígena diariamente, de 

aldeia em aldeia, transportando os estudantes. Às vezes, quando sobra espaço nos ônibus, 

transportam mães com bebês ou algumas mulheres idosas que precisam ir vender seu 

artesanato nas manhãs de segunda-feira na feirinha de artesanato Xerente em Tocantínia. A 

prioridade para uma carona nesses ônibus ocorre conforme a situação, uma mãe que leva seu 

bebê doente ao médico, para a vacinação, ou que busca exames, remédios ou alimentos na 

cidade. 

A aldeia Porteira tem uma localização privilegiada, próxima à margem direita do 

Kâmrã, o rio Tocantins. Seus habitantes descem no decorrer do dia para pescar, lavar roupas, 

louças, buscar água, tomar banho e, quando possível e necessário, navegar em canoas para 

pescar ou se deslocar.  

A aldeia Porteira foi representada por um morador da aldeia, Osmar Simripte 

Xerente. Ele desenhou a Escola Srêmtôwe, que fica logo na entrada da aldeia, ao lado da casa 

de um pastor batista; em seguida, desenhou uma rua de casas. As demais casas estão dispostas 

formando uma espécie de círculo e ao centro um campo de futebol. Nas cores por ele 

utilizadas, o verde da vegetação foi bastante acentuado, bem como o azul do rio. 

 

Representação da aldeia Porteira - Nrõzawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenho por Osmar Simripte Xerente – 25/01/2015. 
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É possível ver ainda que, a cada casa desenhada, ele escreveu o nome do clã de 

origem daquela família. Percebe-se que todas as casas desenhadas são da metade Wahirê. Mas 

é importante mencionar que o ancião mais velho, e que pertence ao clã Kritó (metade Doí), 

reside nesta aldeia, a qual foi criada por um patriarca do clã Kuzã (Isaac Simnakru), também 

da metade Doí. Isso mostra que o poder interno entre as metades e os clãs se alternam com o 

tempo.  

O desenho a seguir, que também foi feito por Osmar Srimpte Xerente, é a 

representação do rio Tocantins, na aldeia Porteira, antes da construção de Lajeado. É possível 

ver que ele deu ênfase à abundância e à diversidade de peixes.   

 

O Kâmrã (rio Tocantins) e a aldeia Porteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 Fonte: Desenho por Osmar Simripte Xerente – 25/01/2015. 

 

 No desenho a seguir, Osmar representou o rio após a hidrelétrica. O desenho 

representou esse curso d‘água mais estreito do que no desenho anterior. Entretanto, o que me 

chama mais a atenção na imagem é a subida dos peixes na época da piracema
109

 em direção à 

UHE de Lajeado. Para os Xerente após a hidrelétrica, os peixes já não sobem como antes. O 

                                                 
109

 De acordo com o jornal Cenário do Tocantins, o período da piracema foi instituído no estado pelo Naturatins, 

levando em consideração a Portaria n.° 409, de 27 de outubro de 2011, que estabelece o prazo em que os peixes 

de várias espécies devem subir até as cabeceiras dos rios para realizar a desova e a reprodução. Disponível em: 

http://cenariotocantins.com.br/principal/pesca-predatoria-e-fiscalizada-pelo-naturatins-durante-a-piracema/. 

Acesso em: 24 de outubro de 2016. 
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que acarretou a diminuição desses no cardápio alimentar desse povo.     

 

Ilustração nº8 O Kâmrã (rio Tocantins) após a construção de Lajeado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenho por Osmar Simripte Xerente – 25/01/2015 

 

No desenho acima, verifiquei também que seu autor destacou a vegetação e a 

aldeia (dazakru
110

) na margem direita do rio. Do lado esquerdo acentuou que são terras dos 

não indígenas.   

A aldeia Funil também está situada à margem do Kâmrã, só que a uma distância 

de cerca de 3 km. Esta aldeia possui uma população de 227 habitantes. Nela o movimento de 

ir e vir durante o dia é mais intenso que o da aldeia Porteira, devido à sua proximidade com a 

cidade de Tocantínia (15km). Bem próximo a essa aldeia e às demais aldeias que ficam na TI 

Funil, há um trecho da TO 010. Este já foi motivo de diferentes conflitos entre o povo dessa 

aldeia devido ao fluxo de veículos diariamente cortando o território indígena, razão pela qual 

não concordam que o trecho seja asfaltado. 

 Os conflitos gerados pela inserção cada vez maior com o entorno das aldeias 

Xerente são recorrentes. No início do mês de outubro, ocorreu um conflito originado pelo fato 

                                                 
110

 Dazakru significa aldeia em Akwē. 



158 

 

de um indígena dessa aldeia ter sido colocado para fora de um ônibus que faz a linha Palmas-

Tocantínia. Após o ocorrido, a estrada foi bloqueada pelos indígenas. Para a apuração do fato, 

a FUNAI realizou uma reunião na aldeia Funil com o Ministério Público Federal e com o 

dono da empresa responsável pelo transporte. Na versão da polícia, o indígena ―[...] estava 

bêbado e levava com ele um cachorro‖
111

. Para os Xerente, ocorreu abuso por parte do 

motorista, o que desencadeou o movimento de protesto. 

 

Fotografia nº 5 Interrupção da TO 010 em sinal de Protesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Eduardo Macedo/FUNAI/Divulgação em 04 de outubro de 2016. 

 

 A pista ficou bloqueada durante três dias. Foram dias de tensão na aldeia, 

inclusive poucos foram até a cidade. Quando passou esse estado de tensão, a vida voltou à 

normalidade diária. Logo muito cedo, os estudantes partem para as escolas de ônibus, e os 

mais novos se dirigem para a Escola Indígena Sakruiwẽ, na própria aldeia.  

Nesse espaço de tempo, a aldeia fica, por algumas horas, praticamente vazia, 

somente os mais velhos fazem suas atividades, as mulheres fazem o almoço e lavam a louça, 

algumas mães cuidam de suas crianças. Outras, juntamente com os homens da aldeia, fazem a 

separação de palhas previamente coletadas para a cobertura de casas. Outros homens saem 

                                                 
111

 Fonte: Indígenas liberam rodovia TO-010 após três dias de bloqueio. Jornal do Tocantins - TV 

Anhanguera. 04/08/2016. Disponível em http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/08/indigenas-liberam-

rodovia-010-apos-tres-dias-de-bloqueio.html. Acesso em 03 de outubro de 2016 

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/08/indigenas-liberam-rodovia-010-apos-tres-dias-de-bloqueio.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/08/indigenas-liberam-rodovia-010-apos-tres-dias-de-bloqueio.html
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para a roça, caçadas ou para pescar no rio Tocantins.  

O artesanato é principalmente atribuição das mulheres, mas algumas peças são 

fabricadas somente pelos homens, dentre eles a bolsa masculina, confeccionadas em palha de 

buriti. As mulheres tecem várias peças em capim dourado; dentre outras peças, fazem bolsas, 

brincos,porta-joias, porta-moedas, mandalas em diferentes tamanhos e formatos e fruteiras, 

que também são confeccionadas em seda de buriti. 

O capim dourado é costurado pacientemente à mão. As jovens e as crianças se 

empenham, mas há algumas peças que podem ser feitas numa máquina que, apesar de 

simples, ajuda no trançado de algumas peças, como as mandalas feitas com capim dourado, 

em tamanho pequeno.  

 Na casa de Dona Iolanda Wakrtidi Xerente
112

, ela coloca a panela num fogão 

improvisado construído no chão e comenta que o gás tinha acabado; para qualquer cozimento, 

ela passa a recorrer ao fogão caipira. Sua maior preocupação é com o filho que estuda no 

CEMIX e que virá almoçar. Como a comida feita à lenha é um processo mais vagaroso, ela 

teme que o filho chegue e não encontre o almoço pronto. A escola do filho é de tempo 

integral, ele terá de voltar para o turno vespertino. 

Na aldeia Funil, Dona Wakrtidi não sabe mais como se portar diante de alguns 

moradores que a recriminam por criar porcos e galinhas andando livres. Diz inclusive que 

muitos já tinham mudado de casa porque ficaram insatisfeitos com os animais; porém, ela 

continua do mesmo jeito e não vê como viver sem criar animais para o consumo, já que a 

carne e a gordura são muito caras. A única forma que vê é mudar-se de onde mora, pois 

precisa criar animais.    

O plantio de roças está cada dia mais difícil. Na época em que deu esse 

depoimento, o gado vivia solto, e, com isso, ninguém mais podia plantar. Nessa aldeia, 

recentemente, fizeram uma cerca de arame para impedir que o gado tivesse acesso direto à 

aldeia, o que tem surtido efeito positivo. Mesmo assim, os porcos e as galinhas incomodam 

outros moradores.  

Durante os três dias em que a aldeia ficou mobilizada em solidariedade ao 

indígena que sofrera agressão, os moradores ficaram sem acesso às cidades. Algumas 

mulheres se empenharam em fazer canteiros para o plantio de algumas hortaliças. Perceberam 

que um local cercado com arame para um projeto de um órgão ambiental que fora 

                                                 
112

 As escolas de Ensino Médio, principalmente as de tempo integral costumam servir as refeições durante o 

período que os alunos estejam lá. Numa sondagem com alguns deles, o que verifiquei foi que a comida servida 

vem em quantidades pequenas, não saciando completamente a fome dos adolescentes. A entrevista foi realizada 

em 24 de fevereiro de 2015, na aldeia Funil. 
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abandonado poderia ser reaproveitado para esse fim. Com isso os primeiros canteiros 

começaram a ser criados naquele espaço.    

Há moradores que se incomodam com porcos e galinhas, mas para Dona Iolanda 

Wakrtidi, um dos maiores incômodos para a lavoura, são as capivaras que comeram seu 

plantio de arroz, o melhor arroz que tinha. Ela descreve que seu plantio ficava na beira do 

córrego, e o milho já estava embonecando. Já no final do Boqueirão, o problema é com os 

caititus, diz ela.  

 

5.2 Ontem, territórios de beleza e de fartura; hoje, territórios de aridez 

Os Xerente, principalmente os que habitam a margem direita do rio Tocantins, 

lamentam a realidade de agora e comparam com os tempos de antes da construção da 

barragem, quando dizem que existia extrema beleza. Havia muito verde e existia uma bela 

praia de areia muito branca; nela, adultos, jovens e crianças se divertiam. Essa memória 

coletiva é lembrada por Dona Eurides Waiti Xerente, que a descreveu assim: 

 

No tempo que nós cheguemos aqui, ninguém não ver nada aqui, aqui é só mesmo a 

vazante e a praia que é muito bonita, eu já alcancei aqui, era tão bom, a gente 

plantava tudo, plantava melancia, plantava feijão, tudo o que é de [...] a gente 

plantava, até nós que nós trabalhamos aqui, que nós cheguemos de lá de do rio do 

Sono pra cá, nós trabalhamos, nós plantamos tudo, tudo que a gente bota na vazante, 

planta as coisas e nasce [...] 

 

No tempo em que chegaram à Porteira, denominada ainda de Posto, devido à 

existência do Posto Indígena, a terra era fértil e dela brotava o alimento. Era, portanto, um 

lugar de fartura, paradisíaco. Com a construção da barragem, tornara-se uma terra de escassez. 

A idealização da terra prometida, abençoada, dera lugar a uma terra árida.    

 

[...] mas agora, depois que tem a barragem, estragou tudo pra nós agora, estragou 

demais e ninguém pode nem pensar mais de plantar, mais feijão, ninguém não pode 

nem pensar mais de pensar de plantar mandioca, nadinha, que não presta, tá só a 

barranca e caiu a vazante agora, seca e não bota esse, ali não é pra plantar as coisa 

como de primeiro, e agora o povo está largando de trabalhar mais na vazante, que 

aqui não está nem prestando mais nada, é rio subindo direto e desce, subindo direto 

e desce, como é que a gente planta desse jeito? 

  

 

Após Lajeado, o rio passou a ter dono; antes, ele era de todos, dizem os Xerente. 

Acrescentam ainda que agora ―eles‖(referindo-se talvez aos controladores da UHE) mandam 

no rio e o controlam. Com isso a água destrói os locais de vazantes, pois ―é rio subindo direto 

e desce, subindo direto e desce‖. Agora tudo mudou, ―há os dias em que o rio vai secar, sexta 

vai começar a secar. Sexta, sábado e domingo, seca, segunda-feira que vai encher um pouco 
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de novo‖, diz Dona Waiti. Ela enfatiza que esse movimento representa os dias em que os 

controladores da UHE soltam as águas e os dias em que eles prendem as águas. 

Em consonância com essa ideia defendida por esse povo indígena, convém 

chamar a atenção, mesmo que ligeiramente, para a política nacional dos recursos hídricos 

aprovada pelo Congresso Nacional. Ela está fundamentada no reconhecimento da água como 

bem público dotado de valor econômico, cujo uso prioritário é o humano (MEDONÇA et al, 

2006, p. 221).  

Isso geralmente não é respeitado e tem dificultado a vida dos povos indígenas, 

como a dos Xerente, na medida em que impossibilita o plantio e faz com que esses povos 

tenham vontade de partir, de sair de lá, de ir para outro lugar, de criar outra aldeia.    

 

Ninguém não planta não, porque tá ruim pra nós e [...] plantar mais não, não é como 

de primeiro não, que nós estamos pensando demais, só por isso que aqui nós 

estamos, todo mundo imaginando que um bocado de gente que já falou agora o que 

está de mudado, dessas coisas, desse rio agora e ninguém não está trabalhando, tá 

aumentando o povo que quer sair daqui é (WAITI XERENTE, maio de 2015) 

 

 

A falta das antigas vazantes tem sido um dos fatores de desestímulo geral nas 

aldeias que ficam à beira do Tocantins. Na aldeia Porteira, começa, aos poucos, o êxodo de 

famílias à procura de outros meios para fazer suas plantações e coletas. Por isso, criam outras 

aldeias, quatro delas estão nos arredores dessa aldeia. Embora tenham enfatizado a 

importância da escola mas, para alguns, conviver com quase 500 pessoas nesta aldeia foi 

apontado como algo negativo.        

Os moradores da aldeia Funil também sentem a seca, ―O rio tá abaixo do nível, 

né?, mais ou menos 30% abaixo do nível, tem que tá 30% acima do nível‖ (EKXerente, 

setembro de 2016). Mas, segundo dizem, a seca não é somente provocada pela natureza nem 

pela barragem: 

 

 

Além da barragem, você vê um cano desse tamanho puxando água pra irrigação. Eu 

vi um bocado na filmagem, ali não tem base, um tamanho de um cano desse 

puxando água, aí os estudiosos lá disse que não tem nada a ver com isso, né?. 

(risos). Você joga bilhões de litros de água num cano desse tamanhão, cada um desse 

e vai e fala que não. (EKXerente, setembro de 2016). 

 

Os Xerente sentem as consequências da seca. As aldeias Funil e Porteira possuem 

poço para o abastecimento de água. Em ambas existe água encanada, assim como em quase 

todas as aldeias, exceto naquelas que estão sendo criadas. 

 

Só que pra você ver, né?A água aqui é salgada, lá no Karêhu é salgada e lá do lado 
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do Mirassol é salgada, esses a maioria já tá usando de acostumar, mas lá na Karêhu 

não é poço artesiano, e eles não querem de jeito nenhum que puxa água dali.  

Do rio lá do córrego lá, do Piabanhinha. Eles pediram agora pra puxar da Piabanha 

não desse poço. Aí eu falei: uai, todo mundo já tá acostumando com a água mais ou 

menos normal é? 

 - De jeito nenhum nós não queremos não, não. 

Dizem que é salgada, mas o povo aqui acostumou, as aldeias onde tem é acostumar. 

Aqui cavaram o poço artesiano ali, ó, mas não saiu nenhuma água, saiu não, tá ali o 

pé ali, ó, mas não saiu uma gota, cavaram muito. Isso. Ali do ladinho, ó, onde tem 

esse pretinho. É um poço. Fica ali embaixo. Isso, cavado, mas não é artesiano. Não, 

é um poço normal. O nosso aqui é 95%, todo como é que chama o estudo que faz 

dar 95%, mais ou menos 5% pra dar água boa, né?,que é 100%, que é água mineral, 

mas toda vez sai 95%, 94%. É água boa. (EKXerente, 7 de setembro de 2016). 

 

 

As consequências após-Lajeado vão além de vazantes perdidas, da diminuição da 

pesca e da caça. Por meio dos conhecimentos que possuem sobre a natureza, afirmam que o 

rio está secando e está morrendo. A explicação é que, quando morre o rio mãe, os outros que 

estão ao alcance dele também morrem. Dizem isso ao se referir àqueles que pertencem à 

mesma bacia hidrográfica
113

. 

Em 2007, foi realizado um estudo que descreve a reserva a partir das bacias 

hidrográficas. Ao Norte, observa-se como limite a bacia do ribeirão Gorgulho e as áreas de 

chapadas nas cabeceiras do Lajeado, que findam na ponte sobre o rio Sono. Ao Sul, vários 

pequenos córregos foram utilizados para definir os limites, tais como o Tabocas, o Invernada, 

o Piabanha, o Água Fria, o Preto e o Roncador. (MOI, 2007) 

Na parte central da Reserva, a Serra do Carmo é um amplo divisor de águas que 

separa as bacias de rios que correm para o Tocantins daquelas que correm para o rio do Sono. 

Moi (2007) descreve ainda que a Bacia do rio Tocantins é composta pelas microbacias e seus 

afluentes. São várias as aldeias localizadas na área das oito microbacias, algumas de áreas 

quase intactas, como a microbacia do Jenipapo. 

Um fato recente ocorreu na aldeia Funil e deixou o cacique e o povo em alvoroço. 

O córrego Funil, pela primeira vez, secou. Os moradores da aldeia estão sem esse local de 

lazer, onde tomavam banho, lavavam roupas, as crianças brincavam e os animais bebiam 

água. 

                                                 
113

A área da reserva indígena tem seus limites a oeste e leste delimitados, respectivamente, pelos rios Tocantins e 

Sono. Moi (2007) descreve-os como corpos d‘água que apresentam paisagens semelhantes, apesar das 

significativas diferenças relacionadas ao estado de conservação e à pressão ambiental. Ressalta que as margens 

dos dois rios são sempre de solo úmido. O que, em nosso entendimento, contribui para o plantio das vazantes 

pelos Xerente. A autora faz uma descrição sobre a vegetação e o relevo do local, que apresenta chapadões e cujo 

relevo começa a se elevar, surgindo algumas chapadas e pequenas serras cobertas pelo cerrado ou pelos campos 

sujos. 
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 Com o córrego seco, o cacique da aldeia manifesta preocupação e planeja 

consultar um biólogo para fazer uma análise da situação. Os indígenas já percorreram suas 

margens em busca de uma explicação. Até o momento não obtiveram resposta. A população 

desta aldeia está bastante assustada com a seca e atribuiu tal fenômeno à construção do grande 

lago para a UHE. Dessa forma, estão conscientes de que o dinheiro da compensação foi gasto 

e o impacto ao território indígena será permanente, segundo relatam, restou-lhes ruínas.     

 

Isso, do dinheiro da compensação. E o rio da onde é que tá o rio dessa consequência, 

né?,que as águas tá secando. Isso é de entristecer muito, porque o povo do 

saneamento tá correndo muito agora pra esses dias onde tem o poço fundo seca. Eu 

tenho minha...eu vivi aqui já tá dando 40 anos e nunca vi uma cabeceira de olho 

d’água secar e secou ali, nunca. Secou que secou mesmo. Então eu não sei daqui 

17, 18 pra lá, o que vai acontecer na comunidade indígena. (EKXERENTE, 

setembro de 2016). 

 

 

 A preocupação dos indígenas não é apenas com o momento de agora, mas com 

o que virá depois, nos anos subsequentes, para esse povo. As gerações futuras terão que 

aprender a viver de outra forma, pois, de maneira geral, os rios, córregos e nascentes estão 

secando, conforme comenta abaixo este indígena:  

 

[...] tem a questão das nascentes que são esses córregos, eles estão secando fora da 

época, eu me lembro bem que esse córrego Funil, o córrego Jacó, é só parar de 

chover que esse córregos eles seca[…] então a gente tá observando muita coisa 

depois dessa grandiosa obra, principalmente os que moram na beira do rio, e com 

certeza nossas futuras geração vão ter que saber viver, com certeza nossos filhos 

nossos netos vão tá ... (PCXERENTE, fevereiro de 2015). 

 

O relacionamento dos Xerente com os corpos d‘água, no território indígena, é 

prioritariamente com os que denominam de ―poucas águas‖, ribeirões e córregos, de onde são 

retirados os peixes. Com a seca, as águas não são mais apropriadas para consumo e têm 

acarretado muitas doenças para os Xerente. 
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Fotografia nº 6 Córrego Funil com resto de água turva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografada em 7 de setembro de 2016 pela autora da tese. 

 

 

 

São muitas as doenças causadas pelas águas sem tratamento adequado e pela 

ausência de saneamento em geral.  Eles informam que os problemas de saúde são assistidos 

por profissionais de saúde e que há uma equipe de profissionais que atende até as aldeias 

novas. Existem aldeias com 10, 15 famílias cuja condição de vida ainda sem saneamento é 

muito precária. Reclamam que há muitos casos de diarreia e, quando se constata que é uma 

situação crítica, verificam se a água está contaminada. Nesse caso, as medidas tomadas são de 

urgência, mas onde há poucos casos de doenças o saneamento não é atendido. 

Devido às mudanças ocorridas na margem direita do Tocantins, onde antes 

existiam suas vazantes, com a construção da barragem, o feitio de roças (botar a roça), com 

plantios de feijão, fava, milho, abóbora, inhame e outros produtos, já não são práticas 

rotineiras dos moradores. Durante oito anos, esta população indígena deixou de praticar a roça 

de toco, ou seja, aquela que não leva qualquer produto químico. A roça mecanizada, por sua 

vez, inicialmente, levava adubo, em seguida, jogavam-se fertilizantes. (PCDXENTE, em fev. 

de 2015). 

Num diálogo com um morador da aldeia Porteira, ele me esclareceu sobre como 

os indígenas veem a relação dos plantios na beira do rio e as modificações sofridas em suas 

margens. O colóquio indica que, aos poucos, os indígenas criam a partir de seu modus vivendi. 

As roças de vazante são consideradas pelos Xerente como um processo natural, na 
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medida em que o rio fazia um movimento regular de subida e descida, em épocas conhecidas 

por esse povo indígena. Os indígenas afirmam que ―[...] o rio roubava, mas deixava nutrientes 

e também levava o besourinho que prejudica a lavoura‖. Há precauções, por parte dos órgãos 

ambientais, quanto ao fogo da coivara, principalmente quando esta é feita nas margens dos 

rios, pois assim as matas ciliares podem ser destruídas (DD Xerente). 

Após a construção da UHE, as alterações no regime hidrológico do rio causaram 

impactos ambientais nas comunidades que habitam às margens desses cursos d‘água 

localizados abaixo da barragem da usina, na banda leste do rio Tocantins, a 70 km de Palmas. 

Na ocasião de sua inauguração, a UHE inundou as roças dos indígenas que utilizavam as 

vazantes para o plantio. 

A importância da agricultura para os Xerente foi destacada por Melo (2010, p. 

47). Em seu trabalho, informou que a agricultura passou a ocupar um importante papel para 

este povo, após a redução da quantidade de peixes e a diminuição da caça. Isso ocorreu 

devido a diferentes fatores, como o crescimento das cidades e das fazendas nos limites da 

reserva, a formação do lago da UHE Luís Eduardo Magalhães e a invasão do território por 

caçadores ilegais. 

Sobre o decréscimo de importância da pesca para este povo, Oliveira-Reis (2001, 

p. 54) afirma que isto se deve em virtude das hidrelétricas de Serra da Mesa e Luís Eduardo 

Magalhães, que reduziram, de forma acentuada, a ictiofauna do rio Tocantins, tornando a 

pesca uma atividade esporádica, assim como a caça. 

De acordo com Oliveira-Reis (2001, p. 38-39), a subsistência dos Xerente se dá a 

partir de produtos obtidos da roça de toco e da roça de vazante. Três são as formas de 

subsistência: a familiar; a coleta e a venda de artesanatos e benefícios previdenciários pagos 

aos anciões; e a renda dos Xerente que são funcionários do governo estadual ou da FUNAI.    

 Os moradores da aldeia Funil e de aldeias de seu entorno sentiram uma grande 

mudança em relação não somente às vazantes, mas ao desaparecimento dos peixes. Sobre esse 

assunto, devem-se considerar as pesquisas realizadas pelo Laboratório de Microbiologia 

Ambiental- Lambio (2008 apud SOUSA et al., 2011, p.48), como se vê a seguir ―Com o 

controle das vazões antes diretamente relacionadas ao regime de precipitações, os processos 

de cheias e vazantes (que propiciava as plantações, no período de estiagem) e de reprodução 

dos peixes foram parcialmente comprometidos‖. 

 Na aldeia Funil, os indígenas reclamam que o clima esquentou muito nos últimos 

dez anos. Quem permanece na aldeia percebe que o clima é muito quente, mesmo na parte da 

noite, nos meses de agosto, setembro e outubro. Não é comum esfriar, apenas quando 
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começam as chuvas. Até mesmo as precipitações diminuíram, afirmam os Xerente. Os mais 

velhos confirmam que no passado o clima era bem ameno e, às vezes, fazia muito frio, chovia 

muito. 

Sobre os efeitos da barragem em relação ao clima, a narrativa abaixo aborda o 

tema: 

E, o clima também já é diferente, ,o meu sogro ele conta que antes na, muitos anos 

atrás, a temperatura era diferente, não é essa temperatura tão quente, outra hora está 

fresco, outra hora está quente e eu tenho certeza, né?,que a barragem ela contribuiu 

bastante com isso, pra que essa temperatura mudasse de clima, e o reflexo da represa 

ela está logo ali, portanto, a quentura ela atinge a terra indígena também. E tem a 

questão das nascentes também, né?, que é esses córregos, que são esses pequenos 

afluentes, as nascentes elas estão secando fora da época, que há 15, 10 anos atrás, eu 

me lembro muito bem, esse córrego Jacó, esse córrego Funil, eles nunca secava, 

agora não depois da implantação dessa barragem, ela trouxe muita coisa negativa 

para nossa vida, para nosso desenvolvimento e acredito, nós acreditamos, que ela 

está é matando, então a gente está observando, muita coisa depois dessa obra. 

(PCWXERENTE em fevereiro de 2015). 

 

Os indígenas estão conscientes de que o impacto sobre seu território é permanente 

e direto, conforme caracterizado quando se dera a construção da UHE, pois essa área foi 

considerada como área de influência, ―[...] o conjunto dos territórios municipais, a bacia 

hidrográfica contribuinte ao reservatório e o trecho do rio a jusante do barramento[...]‖ 

(THEMAG, 1996, p.4).O município de Tocantínia e as aldeias Xerente, que margeiam o 

Tocantins, encontram-se nesse contexto.   

 

5.3. Quando a memória traz lembranças do rio 

 

 O território indígena é, para os Xerente, um guardião de memória. Nesse 

sentido, o rio é um importante guardião. Ele está presente nas lembranças desta narrativa de 

uma professora da aldeia Porteira. Ela narrou um acontecimento que já é bem conhecido e 

difundido entre eles, conforme explicitado abaixo: 

  

Eu ia escondidinha banhar no rio, esse rio que é muito perigoso. Meu pai contava 

que antes tinha um morador (era o chefe do posto), e a filha dele foi tomar banho e 

desceu para o rio e um jacaré ficou esperando. Viram porque tinha uma ladeira, e o 

bicho, um jacaré, ficou segurando a menina pela boca, e o pai correu com a 

espingarda. Meu pai contava que a menina deu a benção ao pai, se despediu do pai e 

o jacaré levou, comeu. Até eu mesma conto essa história para meu filho, para ele não 

ir banhar no rio. Meu pai contava que foram pescar, um grupo de rapazes, e quando 

começaram a pescar, ouviram a zoada tân, tânâm, ouviram. Quando passou essa 

zoada, o menino desmaiou, eles ouviram igual um pau rodando. Dizem que é o 

boiuna. Até hoje a gente passa essa história que meu pai passavam e a gente conta 

pra nossos filhos.(DK Xerente). 
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Em territórios de populações indígenas, geralmente ocorre o que é identificado 

entre as populações tradicionais. Segundo Antônio Carlos Diegues (2001), o território está 

para além do espaço de reprodução econômica e das relações sociais; é, na verdade, o locus 

das representações e do imaginário mitológico dessas sociedades tradicionais. Existe uma 

íntima relação do homem com seu meio, uma dependência maior em relação ao mundo 

natural, se comparada ao homem urbano-industrial. Isso faz com que os ciclos da natureza, 

como, por exemplo, a vinda de peixes e a abundância nas roças, sejam associadas a 

explicações míticas ou religiosas (DIEGUES, 2001). 

Tendo como base o sistema de representações, símbolos e mitos, as populações 

tradicionais constroem e agem sobre o meio. É a partir de suas representações e no 

conhecimento empírico acumulado que desenvolvem seus sistemas tradicionais de manejo. 

Com isso, o imaginário popular dos povos da floresta, os rios e os lagos brasileiros estão 

repletos de entes mágicos que castigam os que destroem as florestas (Caiporas, Curupira Mãe 

da Mata, Boitatá), os que maltratam os animais da mata (Anhangá), os que matam os animais 

na época da reprodução (Tapiora) e os que pescam mais que o necessário (Mãe d'Água) 

(CÂMARA CASCUDO, 1972 apud DIEGUES, 2001, p. 85). 

Conversando com o ancião Sr. Raimundo Kânõse, da aldeia Funil, pergunto se ele 

já viu algo diferente no rio: ―Não, aqui não vi nenhum nesses 2014, eu num vi, só uma fera 

que aqui teve [...]. Fui pescar uma vez e uma fera quase me pegava, só isso aí…‖ (narrativa 

em 23 de fevereiro de 2015). Interrogo mais, e ele explica:  

 

É, tinha uma fera d´água […] Rapaz, os brancos diz que é negoço de os fera que são 

dinossauro, né? Saiu, monstra, comprimento como daqui no pé de manga, e tem um 

negoço aqui, igual a serrote no mei do espinhaço, o ôi desse tamanho, mermo que 

brasa, quase me pegava, daí mais nunca fui mais pescar, já tô completando já 4 

meses que eu num vô pra água, nem vou mais (narrativa em 23 de fevereiro de 

2015).  

 

 Durante a pesquisa, percebi ser consensual entre os anciões Xerente, algum 

temor em relação ao rio. Em virtude disso, os mais velhos normalmente alertam os mais 

jovens. Eu os ouvi contar sobre o boiuna, então pergunto ao Sr. Raimundo Kânõse se a fera se 

parece com uma cobra; ele diz o seguinte: 

 

Não, bem diferente, os outros rapazes já, mais novo, já têm visto aí, o branco mermo 

viu, tem vezes que passa pela gente perto da barragem tá subindo mais num sobe 

não, lá pelas 12 horas, diz que fica empezinha no pé da barrage, pra poder sair, 
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passar pra lá, aí quando subiu dá um choque, aí desce pra baixo, porque ela num 

passa não.  

A buiana é tipo de cicluvia, comprimento como daqui lá naqueles banheiros, a 

cabeça, um coisão pra fora assim, mermo que chifre de veado, mas é ali dentro... 

Aqui existe, mas é difícil a gente ver, agora aqui tem muito, desce golum, tem muito, 

lá no rio... nós temos é mais... mas matou tudo lá, acabou com os feras.  

Parece com cobra, o andar assim, o dente do bicho é mermo que navalha, garra na 

gente, se pegar nos animais, no gado, no cavalo, sai só... Tem uns tipo um 

crocodilo… (narrativa em 23 de fevereiro de 2015).  

 

Durante a gravação, ele foi questionado por um morador da aldeia se sabia contar 

a história de uma menina que morava na aldeia do Posto que foi atacada e levada pelo bicho. 

Ele confirmou que sim, constatei que aquela narrativa, assim como outras está presente na 

memória deste povo. 

 O rio apresenta mistérios para os Xerente e outros povos indígenas, assim 

como para populações ribeirinhas não indígenas. Rubem Alves reflete que as imagens são 

―brinquedos dos sentidos‖, sendo assim constroem-se histórias. Dentre as histórias, o autor 

escrevera sobre um rio que ficava numa aldeia, o rio era também morada de muitos seres:  

 

Era uma vez uma aldeia às margens de um rio, rio imenso cujo lado de lá não se via, 

as águas passavam sem parar, ora mansas, ora furiosas, rio que fascinava e dava 

medo, muitos haviam morrido em suas águas misteriosas, e por medo e fascínio os 

aldeões haviam construído altares às suas margens, neles o fogo estava sempre 

aceso, e ao redor deles se ouviam as canções e os poemas que artistas haviam 

composto sob o encantamento do rio sem fim. O rio era morada de muitos seres 

misteriosos. Alguns repentinamente saltavam de suas águas, para logo depois 

mergulhar e desaparecer. Outros, deles só se viam os dorsos que se mostravam na 

superfície das águas. E havia as sombras que podiam ser vistas deslizando das 

profundezas, sem nunca subir à superfície. Contava-se, nas conversas à roda de 

fogo, que havia monstros, dragões sereias e iaras naquelas águas, sendo que alguns 

suspeitavam mesmo que o rio fosse morada de deuses. E todos se perguntavam 

sobre outros seres, nunca vistos, de número indefinido, de formas impensadas, de 

movimentos desconhecidos, que morariam nas profundezas escuras dos rios 

(ALVES, 1999, p. 82). 

 

Mas tudo isso eram suposições, pois os moradores viam de longe e suspeitavam, 

mas nunca haviam capturado uma única criatura daquelas que habitavam o rio. A existência 

de seres encantados nos rios, lagos, córregos e florestas aparece nos relatos dos indígenas 

brasileiros e em outras culturas, com frequência. 

Os indígenas Jenipapo-Canindé têm um número de extensas, detalhadas e belas 

narrativas sobre a Mãe D‘água e seus feitos, e até sobre o Pai D‘água. Entre os integrantes 

deste povo indígena, o lugar de maior importância parece ser a lagoa, que, além de lugar 

lúdico, é um ambiente de encanto, um local imprescindível à sobrevivência do grupo 

(PINHEIRO, 2002, p.78). Para estes indígenas, esse é um espaço ―encantado‖, a partir do qual 

se originou a autodenominação de ―Índios da Lagoa da Encantada‖.  
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Já para o povo indígena Pitaguary, o açude adquiriu sentido distinto, uma vez que 

sua construção é datada e relembrada como fonte de sacrifício. Não é oferta da natureza, é 

criação da mão humana, sendo raras as referências a ele sobre encantamento (PINHEIRO, 

2002, p.78). 

Entre os Xerente, os pajés veem as coisas que ninguém vê, como os donos das 

águas, dos peixes e da natureza. Sobre os seres que habitam as águas, existem duas formas de 

concebê-los – uma afirma que existem seres bons e seres ruins; outra diz que todos esses seres 

são ruins, sem paciência. Os Xerente dizem que Kâmrã é a mãe d'água existente em qualquer 

córrego, sua morada, Kâmhã nrõwa, pode ser temporária (VMBXerente,15/05/2013). 

Os Xerente concebem os rios, os córregos, como seres que têm vida, tal qual seres 

humanos. Por isso, a preocupação dos velhos com a poluição nas nascentes desses corpos 

d‘água, para que os donos da água não se cansem e mudem de lugar. De acordo com Maria 

Helena Xerente,  

 

Os Kâtdêkwa não gostam de se mudar, eles ficam tristes e choram com muita pena 

da água porque eles sabem que os córregos estão correndo perigo de vida. Por isso 

os Xerente estão buscando um novo caminho para não poluir o córrego e não 

desperdiçar muita água, eles/elas estão colocando os lixos em um lugar que a água 

da chuva não leva mais para o córrego.[...] 

Os Kâtdêkwa do córrego Piabanha já estão começando a chorar, com muita pena da 

água que está correndo perigo de vida e de morte. Por isso, os pajés junto com os 

anciões,fizeram uma reunião para falar sobre a água encanada, para não desperdiçar 

a água ao lavar as roupas nas torneiras, o melhor é lavar no córrego.(XERENTE, 

2011, p.12). 

 

O problema de poluição nas aldeias Xerente é bem complexo.  A população das 

aldeias não possui um local apropriado para o descarte do lixo. Os Xerente têm consciência de 

que levam matéria orgânica para a cidade, quando vendem o artesanato e trazem materiais que 

poluem o meio ambiente. 

 

Hoje o homem trabalha muitas vezes, trabalha na agricultura, nas roças, hoje é 

poucos que trabalham com a mercadoria, como as mulheres fazem, agora os homens 

trabalham como agricultor, como o plantio, aí é onde que envolve a revenda dos 

produtos, alimentação que eles vendem, e aí é onde que os homens trazem os 

tecnológicos, o celular, a máquina, digo mais, é onde que eles trazem mais coisas 

que prejudicam, não diretamente a convivência do akwē, mas diretamente o solo. O 

solo prejudica mais. Daqui a uns tempos, nós vamos sofrer questões de impacto 

ambiental, que é a questão de resíduo no solo. Me preocupo. (DS XERENTE, 02 de 

janeiro de 2014) 

 

Entre os Aûwe Xavante, parentes muito próximos dos Xerente, concebe-se a 

relação do homem com o rio a partir de dois tipos de água: a dos rios, que é identificada como 

água viva, e a dos lagos e lagoas, considerada água parada, ou morta, sendo que cada uma 
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delas tem seus donos. Os donos ou espíritos da água viva (otedewa) são generosos, alertam os 

adolescentes contra os perigos dos rios, controlam peixes e jacarés e curam determinadas 

doenças. Já os espíritos das águas mortas (uutedewa) vivem no fundo dos lagos, são hostis e 

perigosos. Por isso, os índios precisam pedir-lhes permissão, fazendo rituais que precedem a 

pesca (DIEGUES, 2007, p. 16). 

Assim, relatos significativos, concernentes a aparições no rio, as quais causam 

medo aos Xerente, estão presentes na anarrativa de D. Iolanda Wakrtidi Xerente. Ela conta 

que seu filho gosta de pescar à noite: 

 

[...] aí lá em cima do rio, eu acho que a canoa alagô, e esse cara... O outro saiu, o 

outro não saiu. Quando foi sair, só saiu só um pedaço do pé com a butina. Foi parar 

lá na praia. Meu menino, ele gosta de pescar de noite, por baixo dumas cinco horas, 

ele foi. A sorte dele é que ele foi em cima da pedra, viu aquele antoinzão, pretão, 

maior de que um boi, que saía assim com cacunda, Ave Maria... Eu mêmo parei de 

andar de pescar de noite, os dois, eles gosta de pescar. Quando tava na caçada ele 

gostava de ir, tanto na pescada ele gostava de ir… . (WAKRTIDI XERENTE, 23 de 

fevereiro de 2015. 

 

 Continuando a narrativa, interroguei-a em qual local do rio o rapaz se 

encontrava e continuou a descrição:   

 

Foi no mei do rio. Ele foi mais não. Aí quando foi mês passado ele disse que, se não 

tivesse cachorro, ele criava um cachorrinho. O cachorro deu, mas ele num deu fé, 

mas quando ele deu fé, ficou foi tremendo, ele só fez foi cair de contra, caiu assim 

perto. Tava não, tava na beira. Aí eu num gosto, mêmo na canoa, eu num vô não. 

Tem um casco, aí os menino me chamam e eu num vô não. Eu prefiro pescar da 

dourada, que eu tenho como me defender. Agora no dia que atravessar, quem sabe se 

acontecer na beira do rio, cum quê que eu ia me salvar? Num ia segurar em nada, 

num tem onde a gente pegar, eu num vô nem... Aí acontecia muitas coisas nesse rio, 

bem aí, esses meus menino mermo, o tio deles, Ermendão, atravessaram, tava dois 

caras, três... ―Vem cá, vem me ajudar aqui‖, aí pegaram a casca, foram atravessar o 

rio. Aí [trecho incompreensível] na linha, aí seguro mermo, aí amarrô numa pedra, aí 

vei assim, foi mais de um metro, quando alumiô com a lanterna, nada, nada, nada, 

então por isso que eu tenho medo de andar lá. (Wakrtidi Xerente, 23 de fevereiro de 

2015. 

 

Contando sobre os perigos que existe no rio, Dona Wakrtidi Xerente deixa 

transparecer os seus medos, que está impresso quando esta narra sobre o desconhecido. Até 

mesmo a correnteza é permeada por mistérios, que a deixa assustada.  

Para o Sr. Kânõse, o rio Tocantins possuía sua correnteza normal antes da 

construção de barragens. Além de Lajeado, ele se refere à barragem de Peixe, conhecida como 

Peixe Angical
114

, que foi construída em 38 meses no rio Tocantins e inaugurada em 2006, 

                                                 
114

 Mais informações sobre a Hidrelétrica de Peixe podem ser encontradas em 
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produzindo energia anual assegurada de 2.374 gigawatts/hora, o suficiente para abastecer uma 

cidade de quatro milhões de pessoas. Ele cita, ainda, Tucuruí, no estado do Pará, e outra que 

está sendo construída no rio Sono, que corta o território indígena Xerente. São estas barragens 

que, segundo Sr. Kânõse, ―bagunçou tudo a nossa vida‖.  

Este cenário com tantas barragens amedronta os Xerente. Como o próprio Sr. 

Kânõse fala, ―Deus dá castigo, porque ninguém pode com Deus, né?‖ Ele diz isso se referindo 

ao fato de as barragens arrebentarem e acabarem com eles (narrativa em 23 de fevereiro de 

2015). O ancião acentuou ainda que estão no meio, ou seja, ficam cada vez mais cercados 

pelo desenvolvimentismo. Tal fato desestrutura o dia a dia de comunidades indígenas e 

tradicionais. Diegues (2001), por sua vez, afirma que os modos de vida nas comunidades 

indígenas se aproxima em alguns aspectos do modo de vida nas comunidades tradicionais, 

cuja organização econômica e social, diz o autor, havendo reduzida acumulação de capital, 

não usando força de trabalho assalariado. 

No caso do povo Xerente residentes nas aldeias, dados de 2013 informam sobre 

160 indígenas com vínculo de emprego, cujas funções são: agente indígena de saúde, 

Aeamento, professor(a), diretor (a), coordenador (a), auxiliar de secretaria, assistente em 

serviços gerais (ASG), merendeira, vigilante. Na cidade de Tocantínia, 32 indígenas, sendo 

nas funções de Coordenação Promoção Social (CTL), Coordenação de Monitoramento 

Ambiental Territorial, auxiliar em saúde bucal, motorista, técnicas de enfermagem, professor 

em língua indígena, secretário, assistente administrativo, recepcionista, coordenador de 

esporte indígenas, auxiliar de serviços gerais, serviços gerais em comércio. Em Miracema, um 

indígena atua em serviços gerais no comércio e em Palmas, 7 indígenas, nas funções de 

Serviços Gerais, auxiliar de pedreiro e interlocutor.  

 Nela, produtores independentes estão envolvidos em atividades econômicas de 

pequena escala, como agricultura e pesca, coleta e artesanato. Economicamente, portanto, 

essas comunidades se baseiam no uso de recursos naturais renováveis, em que os produtores 

têm dos recursos naturais, seus ciclos biológicos, hábitos alimentares, etc. Importante lembrar 

que esse conhecimento é tradicional, passado de geração a geração, é um instrumento 

importante para a conservação. Como essas populações em geral não têm outra fonte de 

renda, o uso sustentado de recursos naturais é de fundamental importância. Seus padrões de 

consumo, baixa densidade populacional e limitado desenvolvimento tecnológico fazem com 

que sua interferência no meio ambiente seja pequena. (DIEGUES 2001) 

                                                                                                                                                         
<http://noticias.uol.com.br/econom ia/ultnot/lusa/2006/11/27/ult3679u845.jhtm>.  
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  Em relação aos Xerente, cujas necessidades básicas sempre foram 

provenientes de atividades econômicas de pequena monta e de produção em pequena escala, 

como agricultura, pesca, caça e artesanato para a subsistência, o esgotamento desses recursos 

afetou diretamente sua sobrevivência, modificando sua forma de produção de alimentos, 

assim como a manipulação destes, interferindo, portanto, no que Diegues (2001) considera 

como know-how tradicional, sendo este último diretamente relacionado à cosmologia desse 

povo indígena.  

Com a construção da UHE, houve a perda de vazantes115 e os demais tipos de 

roças (roça de toco e de terreiro) foram afetados com a implementação de novas técnicas. Os 

indígenas passaram a ser subsidiados pelos programas governamentais – Bolsa Família e 

cestas básicas. Estas últimas apresentam alimentos industrializados, que se tornaram a base da 

alimentação dos indígenas. Os alimentos provenientes do extrativismo do cerrado, por sua 

vez, passaram a ser secundários, juntamente com as comidas à base de mandioca, como o 

workbu e o beiju; as carnes moqueadas de caças e de peixes também passaram para um 

segundo plano.    

 

5.4 Modos de vida dos Xerente: alimentação e consumo  

  

Para os Xerente, tradicionalmente, a mandioca é um dos melhores alimentos. Esta 

pode vir com seus acompanhamentos, à base de caça ou de peixe. Segundo o Sr. Raimundo 

Kânõse, os Xerente gostam de todos os peixes e caças, nada se perde. Esta seria a alimentação 

tradicional de seu povo: 

 
Nosso comida é aquele mermo, nossa alimentação... Nós come arraia, nós come 

pacu, nós come jaú, tudo que é tipo de peixe, e caça, tudo, o índio num perde não, 

né? E bicho do mato mermo, comemos daqui do cerrado, da floresta. Bicho que nós 

come, nós come é quati, tatu, peba, canasta, bandeira, esses, as caças aí que nós 

come, anta, veado do campo, mateiro da mata, aí é bom demais. (KÂNÕNSE 

XERENTE, em fevereiro de 2015). 

  

Mas, segundo este ancião, a caça, nas imediações de sua aldeia (Funil), acabou 

desde que os fazendeiros cercaram as terras. Com isso, os animais não passavam mais para a 

área indígena. Desse modo, os índios passaram a consumir os produtos oriundos da cidade. Já 

acostumaram com a comida do não indígena.  

Em pesquisa realizada em 1999 pela INVESTCO
116

, foi observado que os itens 

                                                 
115

 Os Xerente falam que havia cerca de 300 roças de vazantes destruídas, com a construção de Lajeado.    
116

 A pesquisa informou sobre as doenças. O número de atendimentos aos agravos por parte das técnicas de 
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mais frequentes na alimentação dos Akwẽ-Xerente foram o arroz, o feijão, a fava, o açúcar, a 

carne de caça, a mandioca, o milho, o inhame e o macarrão (aporte calórico); os ovos, o 

frango e a carne de gado (aporte proteico).  

A fruta mais citada na pesquisa foi a banana. A pesquisa destacou ainda que tais 

alimentos são obtidos através da produção em roças ou comprados nos municípios vizinhos, 

havendo ainda a coleta de frutos silvestres; a caça e a pesca foram apontadas como difíceis 

devido à escassez de animais no território (WEISS,1999, p. 18-19). 

  O consumo de produtos provenientes da vida urbana aumentou durante a 

vigência dos projetos desenvolvidos pelo PROCAMBIX. Uma pesquisa realizada entre 2013-

2014 revelou como fatores associados a estas transformações os seguintes itens: a diminuição 

no plantio das roças; o impacto de grandes projetos nas Terras Indígenas, a exemplo da 

construção da Usina Hidrelétrica de Lajeado, em Tocantins, que extinguiu as roças de 

vazante; a chegada recente da energia; e o aumento da circulação de pessoas nas terras 

indígenas, resultado da criação do estado de Tocantins e da construção da capital, Palmas. 

Esse último fator está estritamente vinculado à diminuição da caça, prática da tradição 

alimentar Akwē (SILVA, 2016, p. 1). A tradição alimentar inclui ainda alimentos plantados em 

suas roças, como os expostos no quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
enfermagem nos postos Funil e Porteira, no período entre novembro/1999 e janeiro/2000, referiu-se, 

majoritariamente, a casos de conjuntivite, diarreia, gripe e dor de dente (mais de 100); reumatismo e tracoma 

(81-100). 
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ALIMENTOS
FORMA DE 

CONSUMO
PERÍODO DE CULTIVO LUGAR DE CULTIVO OBSERVAÇÕES

Arroz
Cuscuz; berarubu 

cozido e torrado
Lua Cheia Roça de toco

Em algumas casas, o 

pilão localizado no 

terreiro é utilizado 

para pilar o arroz e 

retirar a casca

Mandioca

Berarubu; beju; 

grolada; tapioca; 

farinha de puba; 

farinha branca, pode 

ser uma mistura 

acompanhada por 

peixe carne de caça, 

frutos do cerrado ou 

consumida pura.

Principalmente em fase de lua 

cheia

Na roça de toco e de 

terreiro.

Existem de dois tipos: a 

brava e a mansa. A 

comida tradicional 

feita com a mandioca 

mansa é o… espécie de 

torta feita na folha de 

banana, recheada com 

peixe e/ou carne de 

caças, ou ainda de gado 

bovino.

Milho

Mingau, farinha, 

berarubu, pamonha, 

cozido, assado, 

embrulhado com a 

própria folha, 

torrado para fazer 

café: pilava e fazia o 

café. Às vezes 

adoçado com caldo 

de cana.

Fase de lua cheia
Roça de toco, vazante e de 

terreiro.

Considerado um 

engana estômago, mas 

é considerado um 

alimento forte.

Banana

Glolada de banana, 

moqueada na brasa, 

fritas e com farinha.

Lua Cheia – mês de outubro, 

início da chuva.

Pode ser na roça de toco, 

vazante e até no quintal de 

casa.

Um alimento muito 

apreciado. 

Abóbora

Moqueado na brasa, 

pode ser cozida e 

misturada com leite 

de coco babaçu e, 

atualmente, o doce 

de abóbora, se 

prepara também 

com arroz e com 

carne.

Plantado na lua cheia
Vazante, roça de toco e 

quintal.

As flores de abóbora 

servem como 

medicamentos para 

dores de ouvido. As 

sementes de abóbora 

servem para serem 

torradas e consumidas 

na alimentação.

Batata doce
Cozinhadas, 

moqueadas e fritas
Plantadas na lua cheia.

Plantada na roça de toco e 

Vazante.

A batata surgiu das 

estrelas

Feijões – 

Feijão de 

corda, andu e 

feijão fava

Mistura com arroz, 

farinha, carne, 

mandioca mansa, 

abóbora e outros.

Na vazante: de junho a julho. 

Na roça de toco: outubro a 

dezembro.

O feijão de corda é 

plantado na fase da lua 

crescente, no mês de 

fevereiro. a fava e feijão 

andu são cultivados no 

início do inverno e 

coletados quase no verão. 

Sua safra é demorada, mas 

os grãos do produto que 

são colhidos nessa época 

têm melhor qualidade.

Essa cultura é bem 

adaptada ao clima das 

terras Indígenas 

Xerente.

Inhame

Paçoca feita no pilão 

com farinha e sal ou 

com açúcar. 

É plantado em lua cheia. O 

cultivo é feito semeando as  

sementes em roça e a colheita 

é no final do inverno no início 

do verão. São feitas as feixes e 

amarrados em seguida coloca 

em pé para quando estiver 

totalmente seco virar todos no 

sentido contrário de forma 

vertical.

Cultivado em roça de toco 

e no quintal de casa.

Atualmente é cultivado 

pelas famílias.

Cana de 

Açúcar

 Cana de açúcar 

consumida o caldo 

em pedaços, ou a 

garapa e ainda no 

café.

Principalmente na fase da Lua 

crescente quando a lua estiver 

na posição de meio dia assim 

se planta a cana, pois o 

espaçamento de um gomo para 

outro, é o que o produtor quer, 

muita calda, ao contrário dos 

que são plantados em fase de 

lua cheia, que os Gomes das 

canas são bem próximos uns 

dos outros e a produtividade é 

ruim.

É plantada em roça de 

toco, na vazante e até no 

quintal de casa.

O caldo é retirado 

batendo com cacete.

Quadro Nº 4 – Alimentos retirados da roça tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WAWẼKRURÊ XERENTE, Paulo César. A roça tradicional Xerente. Universidade de Goiás. Núcleo 

Takinhaky. Formação Superior para Professores Indígenas. 2013. 
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A alimentação dos Xerente contém muitos alimentos industrializados. Entretanto, 

os produtos da roça ainda são valorizados principalmente pela população mais adulta. Pude 

perceber descontentamento com relação aos produtos alimentícios que os indígenas 

consomem: 

 

[...] e agora nossa vivência só na cidade, as compras, as coisinhas, nós compra carne, 

a gente costumô à comida de vocês, né? Agora eu mermo num tenho nem muito 

costume não, porque antigamente eu cresci, me criei foi com berarubu, com beiju, 

essas coisas, eu como, agora a comida mermo de vocês da cidade quase eu não 

tenho costume, até hoje. Eu como pouquinho, óleo, esse tempero, agora os novo, os 

jovens, aí tá tudo viciado, nossa comida de antigamente num... eles não comem, eles 

não comem beiju, num come berarubu, num comem nada. É porque já acostumou 

com a alimentação de vocês, agora os mais véi... Somente eu, que tava aqui 

lembrando, eu e meu irmão, que fomos criados antigamente, e... Então é como hoje 

que nós tamos vivendo, aguenta, mas nós. (KÂNÕNSE XERENTE, fev de 2015)  

  

Ao contrário dos mais velhos que ainda preferem a alimentação proveniente das 

aldeias, os mais jovens já incorporaram a alimentação industrializada, que vem da cidade.  

 
[...] A roça, de vez em quando se faz... Eu mermo num tô mais trabaiando, num sabe, 

porque eu só diabético, então o médico cortou tudo, vontade eu tenho de trabaiá, 

porque eu sô trabaidor, gosto de mexer na roça, gosto de montar mandioquinha, 

gosto de plantar milho, arroz, batata, inhame, eu gosto Abóbora?,essas coisas, 

macaxêra, esse aí eu gosto, gosto de trabaio [trecho incompreensível] trabaiei 

muito... plantei meio alqueire de chão, de mandioca, milho, arroz, fava, plantei um 

bocado. Plantei abróba, batata-doce, inhame... (KÂNÕNSE XERENTE, fev de 

2015)  

 

 Percebo com isso que algumas famílias desse povo indígena procuram 

consumir alimentos produzidos na aldeia. Atualmente poucos povos indígenas e populações 

tradicionais mantêm o modo tradicional de viver e uma alimentação à base de produtos 

naturais. Uma vez que, mesmo com a resistência aos alimentos oriundos da cidade, é quase 

impossível manter uma alimentação saudável. Isso em parte é explicado em pesquisa 

realizada por Schmidth (2011). No caso dos Xerente, pode-se perceber que 

 

O dinheiro e ansiedades modernas de consumo sutilmente adentram a realidade 

Akwẽ. Contudo, a terra ainda parece ser o seu maior bem, é o suporte da vida social, 

diretamente ligado ao sistema de crenças e conhecimento; é natureza e cultura. Suas 

terras não são campo de confinamento, são possíveis realidades de autossuficiência 

com justos contatos na sociedade envolvente. Os frutos do cerrado, a caça e a pesca, 

sua cosmologia são o suporte de vida, uma possibilidade de ser, o que garante a terra 

não ser objeto de comércio, mas de sustentabilidade. (SCHMIDT, 2011, p.36). 

 

A terra é ainda o bem maior dos Xerente, de onde é tirado parte de seu sustento. 

Das práticas que existem na cidade, como a do comércio, é comum que, em alguns dias da 

semana, vendedores ambulantes percorram as aldeias vendendo toalhas, colchas, verduras, 
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frutas, frangos, melancias, geladinhos e até peixes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um pequeno comércio numa casa de morada anuncia que se vende desde 

alimentos trazidos da cidade até os artesanatos em capim dourado, confeccionados na aldeia.  

Sobre a entrada de pessoas nas aldeias para venderem seus produtos, as opiniões 

divergem. A maioria da população concorda, sendo algo corriqueiro a realização de entregas 

de móveis e eletrodomésticos, a presença de uma camioneta vendendo melancias, tomate, 

coentro e peixes, ou um carro que passa vendendo sucos em saquinhos e picolés.  

Os que divergem afirmam que não era para comerciantes entrarem nas aldeias 

sem a fiscalização das pessoas competentes. Há placas que mencionam que é território 

indígena e não é permitido entrar sem permissão, mas eles entram atendendo a convites. 

Segundo as pessoas que divergem desse tema, o maior problema é que, em algumas aldeias, já 

se constata o uso de drogas. Além disso, não há controle quanto à produção do lixo produzido 

(VSXERENTE, 03/10/2016). 

As práticas de produção e de preparo desses alimentos e o processo de produção 

de alimentação no cotidiano têm muito do que diz Michel de Certeau: 
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[...] A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, barulhenta e 

espetacular, corresponde outra produção, qualificada de ―consumo‖: esta é astuciosa, 

é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, silenciosa e quase 

invisível, pois não se faz notar com produtos próprios, mas nas maneiras de 

empregar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante. (CERTEAU, 

1994, p. 39). 

 

 

Em A Invenção do Cotidiano, quando fala sobre as práticas comuns, ele diz sobre 

―as artes de fazer‖, de produzir a própria alimentação, como arte; ao contrário da alimentação 

que vem da cidade, como mercadoria. A arte como produção artesanal está perdendo força, 

assim como a circulação de produtos por meio das trocas e relações comunitárias perde força.  

Quando ocorre a chegada de empreendimentos como a UHE, chegam novos 

sujeitos, e com eles a vontade de consumir outros produtos. Os mercadinhos se enchem de 

produtos diferenciados. Assim, identifiquei, em Tocantínia, dois dos comércios nos quais os 

Xerente fazem suas compras. 

Na oportunidade pude observar que, nas compras das famílias indígenas, não pode 

faltar o refrigerante, o biscoito recheado e o chips ou Skiner. Inclusive, em um dos comércios 

de Tocantínia, visualizei um caderno em cuja capa estava escrito Xerente e vi quando o 

proprietário fez as anotações das compras em fiado aos indígenas.  

A inserção desses alimentos industrializados no cadápio Xerente não é recente, 

mas seu consumo acelerou a partir da década de 2000, até os nossos dias. Um dos Xerente que 

vivenciou a introdução destes produtos durante sua infância na década de 1970, diz que a 

partir do dinheiro de aposentadorias por velhice ou invalidez e ainda recebido pela prestação 

de serviços, algumas famílias começaram a levar produtos das cidades, como balinhas, 

biscoitos e chicletes e isso atraía muito as crianças como ele, causava admiração, devido ao 

cheiro, a coloração e aspectos diferentes. (VMBXERENTE, em 10 de novembro de 2016). 

Em relação a outros objetos industrializados de consumo doméstico, como 

utensílios, ferramentas agrícolas e armas, móveis e eletrodométicos, o processo de entrada 

pode ser organizado da seguinte forma: entre as décadas de 1930 a 1960, as famílias tinham 

acesso a panelas, talheres, pratos, facas e facões, machados e espingardas. Eram objetos fáceis 

de serem transportados. Na década de 1970, passaram a adquirir mesas e cadeiras. Nos anos 

1980, as camas. Entre os anos de 1980-1990, os fogões e lampiões a gás. De 2000 até os dias 

de hoje, televisão, computadores, telefones celulares, máquinas de lavar e atualmente veíulos 

como bicicleta, motos e carros.  (VMBXERENTE, 10 de novembro de 2016). 

O ingresso de produtos industrilizados cresceu entre os Xerente a partir da década 

de 2000, com o avançar de políticas do governo federal e inserção do trabalho assalariado. 
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Houve ainda outro incentivo, que foi a energia elétrica nas aldeias.  

Com isso, a constatação de que, mesmo em territórios tradicionais, o capitalismo 

vai se inserindo. Hoje já não mais existe dimensão da alimentação somente produzida no 

território indígena. Isso enfraquece o direito a terra. Seria pelo comodismo ou porque 

diminuíram os espaços de produção? O fato é que aumentou significativamente o consumo de 

produtos industrializados em geral, nas aldeias Xerente. 

Em estudo realizado por César Gordon (2006) entre o povo Xikrin-Mebêngôkre, 

afirma-se que a comunidade passou por um processo de monetarização, a partir de um 

convênio feito com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) (GORDON, 2006). 

Este autor enfatiza que vigora uma incapacidade de enxergar as relações dos 

índios com os objetos oriundos da sociedade industrial capitalista como um fenômeno 

autêntico, apesar de estarmos cientes de que nosso mundo é movido em massa de objetos, por 

meio da produção do desejo voltado a eles e mediante consumo igualmente massivo. No 

entanto, quando se trata dos índios, é como se fosse um imperativo de separação, os índios 

não podem querer tais coisas que ―lhes são estranhas e, se as querem, algo estranho lhes 

acomete‖ (GORDON, 2006, p. 37). 

Gordon (2006) acrescenta ainda que sobre tais ideias pairam diversos espectros; 

entre eles, o do bom selvagem, que diz mais sobre nossa relação com eles que deles conosco. 

Daí resulta nossa incapacidade de nos colocarmos diante dos índios e de sua história, diz o 

autor, bem como diante da relação dos índios com nossa produção e história. 

Assim o autor procurou entender o que faz os Xikrin desejarem os objetos 

produzidos pelos brancos e qual o significado desses objetos. O autor resgatou que, entre os 

grupos Mebêngônkre Kayapó, são considerados objetos e prerrogativas cerimoniais, também 

reconhecidos como de origem estrangeira e incorporados de outras coletividades ou seres que 

povoam o universo e que passam a circular no interior da comunidade, mediando diversas 

relações sociais e constituindo valor (GORDON, 2006, p. 39). 

Entre o povo Xerente, constata-se a grande inserção de produtos de fora, processo 

que não é recente e que já foi inserido nas diferentes esferas da vida social, inclusive na 

cerimonial. Observei que este fator está ligado a certa comodidade, ao desejo e também a 

fatores econômicos, como a alteração do sistema de vazantes, provocado pela UHE de 

Lajeado.  
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6 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

Neste estudo busquei narrar/abordar a relação do povo indígena Akwẽ-Xerente 

com sua cosmologia e modos de vida no contexto das transformações socioterritoriais 

impulsionadas por setores econômicos e pelo Estado. A tarefa não foi fácil, mas instigante. 

Percebemos que a vida social desse grupo, embora caminhe num ritmo muito intenso de 

mudanças, ao se reconfigurar, não tem deixado enfraquecer/perder o significado de sua 

cultura e cosmologia. 

Esse povo do Cerrado do Brasil Central guarda na memória, por parte de seus 

clãs, narrativas importantes sobre suas origens. Estas narrativas são conta das origens do povo 

Akwẽ-Xerente em localidades próximas ao mar na Bahia e no Rio de Janeiro. Identifiquei 

forte evidência da necessidade de reconhecerem suas origens. Sendo esse exercício de 

memória, o que dá legitimidade e desperta para um sentimento de pertencimento, na medida 

em que os vincula ao lugar de onde vieram, portanto, ao território. Neste sentido, é a garantia 

de sua história que não teve início hoje, no aqui agora, mas que remonta a outros tempos.  

Nos chamados tempos míticos, conviveram com dois personagens Bdâ (o Sol, 

Waptokwa Zawre, Deus) e Wairê (a lua), seu companheiro. Estes heróis míticos estão 

presentes na memória dos anciões Foi então que Bdâ (ou Waptokwa, o Deus Sol) criou a 

humanidade porque se sentia sozinho, já que antes não existia nada, e ele queria alguém para 

conversar. Essa narrativa mitológica expressa a versão do surgimento do homem; a mulher 

surgiria depois. Este povo indígena vivencia seus mitos por meio das narrativas mitológicas e 

sabe que sua diversidade está sendo valorizada.   

A partir deste estudo, que permeou diversos momentos, em cada uma dessas 

experiências, existiram e existem diferentes territorialidades. Após o contato, os indígenas 

passaram por aldeamentos. Nesse processo, a implantação da criação de gado ia substituindo a 

caça, a qual se tornava cada vez mais escassa. Aos poucos, os índios foram perdendo as terras 

para fazendeiros. As duas TIs que hoje ocupam resultaram de um conturbado processo de 

desocupação, para que finalmente fossem demarcadas.  Seus modos de vida incluem a coleta 

de frutos do cerrado, a caça e a pesca, bem como a extração de materiais para a construção de 

casas, utensílios domésticos e artesanatos. 

A língua materna o Akwẽ, através de seu dialeto Xerente, é falada praticamente 

por toda esta população indígena. Ela dá legitimidade e vigor à cultura, na medida em que 

reforça a identidade desse povo. Em vista dos argumentos apresentados nesta Tese, constatei 

que a língua possui um caráter político de fortalecimento da cultura e da identidade. Na 
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medida em que, para este povo, o verdadeiro Akwẽ, não se nega a falar a língua, não deve se 

envergonhar, pois não falar a língua seria deixar de ser índio, deixar de ser Akwẽ. O poder 

estaria também demonstrado no fato de que, entre esses indígenas, mesmo diante de alguém 

externo ao grupo, a comunicação sempre é feita na primeira língua. 

Levando-se em conta o que foi observado e analisado, a língua se constitui como 

a matriz de seus costumes, de sua cosmovisão, já que é por meio dela que se propaga tudo o 

que é ligado à tradição – os mitos, os rituais, os cânticos, os discursos, as práticas e os 

plantios. Ela é, portanto, determinante para a manutenção da tradição, sendo uma espécie de 

coluna dorsal que dá origem ao modo de vida desse povo e na medida em que ela é expressão 

da tradição, e da forma de viver, então se relaciona estreitamente com o território, dá 

sustentação à cosmologia e aos modos de vida que se expressam na configuração do mesmo, 

que lhes confere identidade e tem a ver com a forma como esse povo concebe e vive no 

mundo.  

Neste sentido, e tendo em vista a UHE de Lajeado, procurei inferir dos Akwẽ, o 

que pensam sobre sua cosmologia e a relação desta com os grandes projetos de 

desenvolvimento que operam sob a lógica mercadológica da cultura e da natureza concebidas 

como dimensões desarticuladas. É perceptível o temor dos Xerente, de como será o futuro de 

seu povo, diante dos efeitos provocados pela UHE de Lajeado, e de outras grandes obras. É 

notório que a cultura e cosmologia são seus campos de conhecimento e de vivência, mas 

precisam conhecer este outro mundo, o mundo do que vem de fora, que lhes é apresentado, 

em que os elementos de mudança vão se integrando à tradição. 

Dado o exposto, diante de questões postas no decorrer da pesquisa, investiguei 

sobre os sentidos que este povo indígena atribui aos impactos potenciais desses 

empreendimentos sobre seus territórios e modos de vida. Quando indenizados, a partir da 

UHE de Lajeado, vivenciaram projetos que exigiam técnicas as quais se distanciavam muito 

de suas realidades, da forma como veem o mundo, de como vivem. Diante disso alguns 

projetos foram rejeitados, outros se implantados, não evoluíram para resultados satisfatórios. 

Então, o que se percebe em relação aos projetos é que, dos programados, nem todos tiveram 

seus objetivos atingidos.  

A resposta negativa à implementação de alguns projetos veio do próprio Akwẽ, tal 

comportamento expressa o distanciamento entre as propostas elaboradas e as reais 

necessidades do povo. Este povo indígena tem a expectativa de que ―para que um projeto dê 

bons resultados entre meu povo, ele não pode negar a cultura, principalmente através da 

realização do Dasipê – a festa tradicional‖. (DAKBURÕKWA XERENTE, 2012). Esta festa é 
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a congregação de vários rituais, a partir dos diversos mitos.  

Sendo assim, entende-se que o Dasipê é um fortalecedor da cultura e da tradição, 

contribui para reforçar laços de integração entre as várias aldeias, bem como, com não 

indígenas que participam da festa. Ela representa um momento de ensinamento e de 

aprendizado, num processo que envolve os anciões e os mais jovens. É quando os velhos 

(anciões) realizam o Warã da atualidade e passam dias vivendo os rituais e os ensinando, na 

prática, aos mais jovens. A festa tradicional é então uma das mais importantes expressões 

presentes no território indígena Akwē-Xerente. 

Mas como pensar sobre cosmologia indígena relacionada à natureza e ao seu 

equilíbrio, se, ao mesmo tempo, os grandes empreendimentos são contrários a essa lógica? 

Mediante as transformações que ocorreram após a UHE, e o desenvolvimento de 

projetos de compensação, há pontos fundamentais que despontam como perspectivas, sendo 

eles o gado, a água, o lixo, as mudanças alimentares e o ingresso de distintos produtos 

industrializados que ocorreram notadamente após a entrada da energia elétrica nas aldeias. 

Mesmo assim esse povo acredita que, enquanto existir seu povo, ou seja, o Akwẽ 

a cosmologia existirá, assim como existirão a cultura e seus modos de vida, mesmo com todas 

as evoluções e riscos que apresentam projetos inseridos nas aldeias, ou com as opções e 

necessidades dos indígenas em consumir o mesmo que os não indígenas consomem. 

As formas como lidaram com esses eventos e realizaram essas atividades 

produtivas estão articuladas a um modo de fazer e a um uso do espaço e dos recursos 

específicos orientados pela cosmologia Xerente. Nessa perspectiva, foram movimentando a 

manutenção e a instituição de territorialidades.  

Considerando a variedade de atividades e ritos que realizam, a área habitada por 

quase quatro mil pessoas é insignificante para manter este modo de vida. Ademais, destaque-

se a persistente fragilidade imposta pela situação de cercamento e contínua ameaça de tomada 

da terra em que vivem. 

Assim, buscam uma nova espacialização e, com ela, a garantia de novos 

territórios – o que, mesmo diante das tentativas de tomada da terra, demonstra a força do povo 

indígena de ainda construir territórios. Por outro lado, tal fato denota o descompasso entre 

esse processo de criação de novas aldeias e a capacidade de o Estado atender às necessidades 

básicas de saneamento e de outros equipamentos. 

Há um processo de cercamento do território indígena através da implantação de 

grandes obras, a construção da capital do estado a 80 km, e implementação da barragem de 

Lajeado. Nesta última os Xerente receberam a indenização para realização de compensação 
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ambiental através do desenvolvimento de projetos financiados com o dinheiro da indenização 

que os indígenas receberam e com a parceria de algumas instituições.  

Com base em narrativas dos indígenas, após a construção da UHE, o território 

sofreu mudanças nos aspectos materiais e simbólicos (HAESBAERT, 2006). Nos aspectos 

materiais, dentre outros, perderam-se as áreas de plantios de roças de vazante, e ocorreu a 

privatização do rio, na medida em que a empresa que administra a geração de energia 

(INVESTCO) controla a cheia do rio de maneira artificial.  

As perdas de vazantes e consequentemente de suas roças, implicou diretamente 

nas formas de alimentação. Sendo assim, as narrativas apontam que o povo Xerente ribeirinho 

perdeu o controle sobre o movimento das águas, o que interfere na utilização das vazantes em 

suas lavouras. Houve também a diminuição de peixes. Além disso, os córregos e ribeirões 

situados nas duas TIs estão secando, algo nunca visto antes pelos indígenas. 

Consequentemente, os Xerente sentem que perderam o controle sobre aspectos de 

seu modo de vida, os quais envolvem o uso do rio e da terra. Uma dessas práticas, a 

tradicional roça de toco, não é bem vista pelos órgãos ambientais, que se posicionam 

contrários ao uso da coivara. Justificam tal preocupação devido ao risco de degradação do 

solo e das matas ciliares, principalmente quando a coivara é feita nas proximidades do rio, 

ribeirões e córregos.  

No entanto, os indígenas vêem, nesse tipo de roça, aspectos positivos que a 

aproximam da sustentabilidade ambiental, ao contrário da roça mecanizada. Um dos motivos 

encontrados por eles para pensarem assim é que a área desmatada para o feitio da roça é muito 

pequena em relação à área para uma roça mecanizada e diversificada, apesar de utilizarem o 

fogo para desmatar, deixam algumas árvores, sendo esse processo que dá origem ao nome, 

roça de toco. Estes mais tarde reflorescem, enquanto as roças mecanizadas deixaram enormes 

capoeiras .  

À parte, as discordâncias sobre os tipos de roças, o que ficou evidenciado foi que 

as perdas de seus locais de plantios desencadeiam outra forma de consumo alimentar, a de 

produtos industrializados, acentuando o índice de doenças como as cardíacas e diabetes. Os 

indígenas concebem que as proibições por parte do Ibama se apresentam como uma grande 

contradição na medida em que não lhes foi apresentada condições viáveis para a 

autossustentabilidade de um povo que sempre produziu, em suas pequenas roças, sob a 

orientação do ancião, envolvendo o trabalho de toda a família, de um grupo ou de toda a 

aldeia.  

O tamanho da roça ideal para alimentar uma família ou um grupo pequeno 



183 

 

também foi apontado por eles como significativo, na medida em que a intenção não é gerar 

excedentes, apenas alimentar a família, garantir a subsistência do grupo. Enquanto a roça 

mecanizada ocupa grandes extensões de terras, além de utilizar fertilizantes e agrotóxicos 

muito prejudiciais à saúde.  

Foi possível perceber que, na relação do povo Xerente com o território, há uma 

dimensão muito forte que vai além de uma mera funcionalidade, de onde é retirado o sustento. 

É que, na relação que estabelecem com o Kâmrã (rio Tocantins), o rio é considerado bem mais 

que um provedor da pesca. Para os indígenas, o Kâmrã tem vida, assim como os demais 

corpos d‘água e os seres vivos em geral.  

Desse modo, ao sentirem a seca em córregos que nunca haviam secado antes em 

diferentes localidades do território, associam que, se o rio está secando/morrendo, os córregos 

e ribeirões também secarão, pois ficam na mesma bacia hidrográfica. 

Os pajés Xerente contam que, quando as nascentes começam a secar, os seres que 

nelas habitam choram e se mudam para outro lugar. Então, para os indígenas é um sinal de 

que o sistema cosmológico foi atingindo pelos efeitos da UHE, na medida em que controlam 

as águas. Isso contribui para que ocorra a seca e a morte do rio e dos demais afluentes.  

Por isso, há a necessidade de os indígenas fazerem a sua parte, não poluindo as 

águas, por exemplo. Esses índios apresentam dificuldades em lidar com o lixo trazido da 

cidade para as aldeias e não possuem uma forma apropriada de acomodar esse material. No 

contexto pós-hidrelétrica, o consumo de produtos industrializados cresceu. Em parte, isso se 

deve à chegada de empreendimentos de novos sujeitos e, com eles, a vontade de consumir 

outros produtos, além da comodidade acarretada. Tal fato acaba alterando-o sistema produtivo 

dos Xerente.  
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APÊNDICE – B 

 
PROJETOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL XERENTE FINANCIADO PELO 

INVESTCO/FUNAI 2000 

SEGURANÇA ALIMENTAR E GERAÇÃO DE RENDA 

1 Criação de Abelhas: 

Objetivo: Reforçar e resgatar a dieta alimentar e medicina tradicional indígena;  

Revitalizar o uso tradicional das espécies vegetais úteis ao artesanato, alimentação, medicina tradicional e cultura. De 

forma sustentável. 

Avaliação: Apesar de desenvolvido em apenas uma aldeia, teve um bom resultado, como a produção de mel e derivados. 

2 Extrativismo 

Objetivo: Revitalizar o uso tradicional das espécies vegetais úteis ao artesanato, alimentação, medicina tradicional e 

cultura. De forma sustentável;  

Avaliação: As formações e os eventos ocorriam em interação com os vários projetos e serviram como alerta para o povo, 

no sentido de conscientizá-los de que os recursos vegetais são uma fonte finita. 

3 Roça mecanizada 

Objetivo: Revitalizar o uso tradicional das espécies vegetais úteis aoartesanato, alimentação, medicina tradicional e 

cultura de forma sustentável. 

Avaliação: Foi pensada (pela equipe) uma roça com duas partes, uma arada e outra que deveria seguir o modelo 

tradicional das roças Xerente, sem desmatar e na parte arada o plantio da diversidade de espécies; 

Um grupo deXerente não aceitou a roça diversificada e optou pelo sistema implementado pela Funai, nas década de 

1980-1990, quando faziam o plantio em grande escala, com roça mecanizada e com um único produto, no caso o arroz.  

Apenas a aldeia Porteira aceitou o plantio de bananas, e de outras plantas. 

4 Quintais domésticos e galinhas caipiras 
Objetivo: Melhorar as condições de sustentabilidade da comunidade aumentando o número de plantas e o número de 

aves dos quintais Xerente. Serão desenvolvidas duas atividades simultâneas e integradas, sendo: o plantio de espécies 

vegetais nos quintais domésticos e de três anos para criação de galinhas caipiras.   

Um dos primeiros projetos a serem implantados. Houve problemas quanto de galinha, com bico cortado e que não 

bicava.  

Avaliação: Avaliaram que não foi feitta uma pesquisa para saberem quais as famílias que possuíam vocação para criação 

de galinhas. Mesmo assim as famílias tiraram muitos ovos. 

5 Criação de peixes 

Objetivo: Aumentar a disponibilidade de proteína animal ao mesmo tempo diminuir os impactos ambientais sobre os 

recursos pesqueiros, através da implantação de m sistema de u implantação de um sistema de exploração racional e 

planejada destes recursos nas 09 microbacias existentes no território Xerente. 

Avaliação: Manejo dos Recursos Naturais Pesqueiros -Elaboração e Implantação de um plano de manejo dos recursos 

pesqueiros existentes no Território Xerente.  

6 Extrativismo Banco  de Sementes 

Objetivo: Revitalizar o uso tradicional das espécies vegetais úteis, apoiando seu aproveitamento sustentável realizado 

para o mercado, através da valorização do conhecimento e uso tradicional das espécies vegetais (artesanato, alimentação, 

medicina tradicional e cultura), por meio de estratégias ligadas as escolas e participação efetiva de índios idosos 

formadores.  

Avaliação: Algumas aldeias mantiveram o plantio de plantas frutíferas. Ainda existem pessoas que continuam plantando 

as roças no sistema tradicional.  

7 Alimentar e geração de renda Criação de gados bovinos 

Objetivo: Substituir o projeto de apicutura e psicultura a fim de garantir a segurança alimentar das aldeias.  

Avaliação: Algumas aldeias já tinham experiência com gado, e por esse motivo já possuíam parte da estrutura 

necessária. Poucas aldeias mantiveram até hoje a criação de gado. 
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TERRITÓRIO E RECURSOS NATURAIS 

8 Controle de Queimadas e Prevenção de Incêndio 

Objetivo: Gerar ações informativas, educativas e de capacitação junto a comunidade indígena Xerente no controle de 

queimadas e prevenção de incêndios. 

Avaliação: A Coordenação do Meio Ambiente criou um grupo de agentes ambientais responsáveis pelo combate às 

queimadas, fiscalização da terra indígena, eram quinze agentes ambientais que faziam o monitoramento da reserva 

indígena. Os resultados foram positivos apesar de ter fogo em muitas áreas, mas tinha os abafadores adequados e as 

condições necessárias. 

9 Gestão e Conservação de Microbacias 

Objetivo:Utilizar as microbacias como unidades funcionais para a gestão dos recursos naturais e implementar a gestão 

adequada dos usos praticados pela Comunidade Indígena que ocupa o território Xerente, coordenando ações, 

disseminando práticas conservacionistas, recuperando áreas degradadas e educando para a utilização do meio ambiente e 

recursos naturais em conformidade com a capacidade de suporte de cada ecossistema.  

Avaliação:Foi realizado um trabalho de conscientização com alunos e professores na área sobre meio ambiente. O 

trabalho de conscientização foi importante, pois antes disso eles faziam as roças nas cabeceiras, nas nascentes dos rios e 

depois desse trabalho eles abandonaram a prática de desmatar. 

10 Manutenção da Integridade Territorial 

Objetivos: O objetivo do Projeto em questão é de garantir a integridade territorial, assegurando aos índios o direito ao 

usufruto exclusivo de seu território e recursos naturais nele existentes, bem como propiciar aos demais Projetos 

componentes do Programa de Gestão Territorial Xerente, um cenário livre de interferências danosas de não-índios. 

Avaliação: Os coordenadores e os agentes ambientais fiscalizavam o território, colocavam placas de identificação da 

área juntamente com a FUNAI. O trabalho surtiu efeitos positivos durante o período de duração do projeto. 

11 Fortalecimento da Organização Interna Xerente 

Objetivos: Os participantes devem atuar na comunidade como agentes multiplicadores das informações recebidas. 

 Todos os módulos ministrados devem habilitar a que num primeiro momento os associados e lideranças indígenas 

possam interceder com melhor qualidade no acompanhamento do programa Xerente. Espera-se que já após o Curso 

possam utilizar-se da metodologia participativa, promover reuniões em suas comunidades com objetivo de eles mesmo, 

definirem e construírem em forma de projeto suas demandas em todas as áreas (saúde, educação, terra e meio ambiente).  

Avaliação: A participação envolvia 50% de indígenas e 50% de não indígenas.  Os projetos eram votados e os indígenas 

aprovavam ou não. O conselho também tinha a função de prestar contas das ações realizadas 

CULTURA E CIDADANIA 

12 Centro Cultural 

Objetivo: Incentivar a afirmação da identidade Xerente, possibilitando a valorização das expressões da cultura, da 

memória, da história e do modo de ser desta sociedade indígena, contribuindo para seu reconhecimento e respeito junto a 

sociedade não indígena. Estimular a manutenção do patrimônio cultural material e imaterial; Construir um espaço de 

divulgação da questão indígena; Oferecer condições para o funcionamento das sedes administrativas das entidades 

Xerente e espaço de discussão, aprendizado, reflexões e alternativas quanto à questão de meio ambiente, formas de 

sustentabilidade e manutenção cultural do Povo Xerente. 

Avaliação: A Casa de Cultura Akwē foi construída após muitas reflexões acerca de sua localização, e utilidade, para 

usufruto do Povo Xerente e ainda destinado para as exposições de artesanatos produzidos pelo indígenas e respectiva 

comercialização.  Atualmente funciona o administrativos da FUNAI, tem uma biblioteca e muito material sobre o povo 

Akwē. Lá funciona a sede da AIA. 

13 Execução de Campo e Acompanhamento do Programa 

Objetivo:Viabilizar com a contratação de pessoal técnico especializado para a execução no campo dos seguintes 

projetos: Apicultura + Meliponicultura, Extrativismo, Roça Mecanizada, Criação de Galinhas e Quintas, Criação de 

Peixe, formação de banco de Sementes, controle de queimadas, Educação Ambiental, Micro bacias e Fiscalização. 

Avaliação: A Associação Indígena Akwē– AIA, era responsável pela contratação da equipe técnica, gerência,  

Coordenação do Meio Ambiente, Coordenação de Produção e Comercialização e, Coordenação de Cultura e Cidadania 

no período de 2001 a 2009.   

14 Formação para a cultura e cidadania 
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 Objetivos: Incentivar a afirmação da identidade Xerente, possibilitando a valorização das expressões da cultura da 

memória, da história e do modo de ser desta sociedade indígena, contribuindo para seu reconhecimento e respeito junto à 

sociedade não indígena. 

Avaliação: Apoiar ações no combate ao alcoolismo em parceria com a Secretaria de Cidadania e Justiça. Foram 

realizados intercâmbios para conhecimento de experiências de outros povos indígenas e comunidades tradicionais. Das 

atividades realizadas, resultou um acervo com material escrito, sonoro e fotográfico sobre a cultura Akwē.   

Fonte: Plano Anual de Trabalho, 2007. Plano Anual de Trabalho, 2009. PROCAMBIX. 
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APÊNDICE - C 

Área de Atuação - Projeto, 

aldeias, nº de famílias no ano 

2009 e Orçamento (previsão do 

que seria investido)

Objetivos e Metas Avaliação e Resultados Registro de Imagens

Segurança alimentar e geração 

de rendaCriação de 

AbelhasTodas as aldeias. 

Todos os Postos Indígenas430 

famíliasR$726.627,59

Objetivos:Reforçar e resgatar a dieta 

alimentar e medicina tradicional indígena 

através do uso do mel, pólen, outros 

produtos e serviços das abelhas. Assim o 

projeto estará colaborando com o processo 

de autodeterminação do povo Xerente 

através do desenvolvimento de atividades 

sustentável de baixo impacto ambiental e 

elevado potencial de geração de renda, 

contribuindo ainda com a manutenção da 

biodiversidade existente nas Terras 

Indígenas Xerente e Funil.Metas:Criar 

abelhas Europa - Uma caixa por família/ano 

ao longo de dois anos, duas caixas por 

família no quarto ano.

Avaliação:O projeto foi 

desenvolvido apenas na aldeia 

Cachoeirinha, as demais não 

aceitaram o projeto.Houve 

parceria com o Naturatins que 

deu assistência técnica. Houve 

ainda o envolvimento de técnicos 

regionais de Miracema e 

Barrolândia da Associação, que 

possuem apiários. O projeto não 

teve continuidade por motivo de 

problemas de saúde do indígena 

responsável. Seus filhos não 

deram continuidade por terem 

ido estudar nas 

cidades.Resultados:Teve um bom 

resultado, houve produção de 

mel, esta atividade foi parando 

aos poucos. Duração de cerca de 

três anos.

Segurança alimentar e geração 

de rendaExtrativismoTodas as 

aldeias. Todos os Postos 

Indígenas430 famíliasR$ 

428.434,00

Objetivos:Revitalizar o uso tradicional das 

espécies vegetais úteis, levando-se em 

consideração a capacidade de suporte do 

ambiente ao uso das espécies exploradas 

(reconhecidas) no artesanato, alimentação, 

medicina tradicional e cultura. Apoiando seu 

aproveitamento sustentável realizado para o 

mercado.

Avaliação:A Coordenação do 

projeto e equipe receberam 

capacitação, mesmo assim não 

avançou, não foi longe como o 

previsto.A burocracia era muito 

grande concorreu para que o 

projeto não tenha avançado, 

assim como a pouca divulgação. 

Resultados:Nem todas as metas 

foram alcançadas. Estava previsto 

a criação de um Centro de 

Abastecimento e Comercialização 

Indígena Xerente – CACIX, que 

deveria ser localizada na antiga 

sede da AIX.

QUADRO Nº: PROJETOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL XERENTE FINACIADOS PELA INVESTCO-FUNAI 2000.
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Área de Atuação - Projeto, aldeias, 

nº de famílias no ano 2009 e 

Orçamento (previsão do que seria 

investido)

Objetivos e Metas Avaliação e Resultados Registro de Imagens

Segurança alimentar e geração de 

renda

Roças Mecanizadas e Diversificadas

Todas as aldeias. Todos os Postos 

Indígenas

430 famílias

R$4.34.31,05

Objetivos:

Diminuir a pressão exercida sobre as matas de galeria 

pela roça de toco. Utilizando as áreas de cerrado 

empregando práticas agrícolas que conduzam a 

melhoria das condições físicas, químicas e biológicas 

do solo e ao aumento da biodiversidade de espécies 

de plantas aumentando a oferta de alimentos. 

Aproximando, desta forma, a Roça Mecanizada 

Diversificada do sistema agrícolas tradicional da roça 

de toco. 

Metas:

Roça Mecanizada Diversificada – Implantar 322,5 

hectares de roça Mecanizada Diversificada por ano, 

durante cinco anos do projeto. Cada uma das 430 

famílias irá "colocar” três tarefas (hectare) de orça 

por ano. Totalizando 3,75 hectares por família.

Capacitar 430 casais Xerente para a implantação e 

manutenção de sistemas agrícolas com tecnologias 

adaptadas e plantios diversificados.

Avaliação:

Foi pensada pela equipe uma roça com 

duas partes, uma arada e outra que 

deveria seguir o modelo tradicional das 

roças Xerente, essa parte ficaria sem 

desmatar. O modelo acompanharia 

ainda um plantio baseado na 

diversidade de espécies, como arroz, 

mandioca, batata doce, banana e 

outros produtos. Um grupo de Xerente 

não aceitou a roça diversificada e 

optaram pelo sistema implementado 

pela Funai, nas década de 1980-1990, 

quando faziam o plantio em grande 

escala, com roça mecanizada e com um 

único produto, no caso o arroz.

Resultados:

Apenas a aldeia Porteira aceitou o 

plantio de bananas, e de outras 

plantas.

Segurança alimentar e geração de 

renda

Quintais Domésticos e Galinha 

Caipira

Todas as aldeias. Todos os Postos 

Indígenas

430 famílias

R$1.056.097,00

Objetivos:

Melhorar as condições de sustentabilidade da 

comunidade aumentando o número de plantas e o 

número de aves dos quintais Xerente. Serão 

desenvolvidas duas atividades simultâneas e 

integradas, sendo: o plantio de espécies vegetais nos 

quintais domésticos e de três anos para criação de 

galinhas caipiras.   

Avaliação:

A criação de galinhas foi um dos 

primeiros projetos e serem 

implantados. Foram doadas as galinhas 

para todas as aldeias. No início a 

coordenação de produção doava ração 

e elas botavam muitos ovos, 

compraram chocadeiras e tudo o 

necessário para o criatório. Mas houve 

um período que passaram a fornecer 

milho e elas não comiam, ficavam só 

bicando, eram de uma raça que tinham 

o bico cortado.

Resultados:

Nem todas as famílias possuem 

vocação para criar galinhas, não foi 

feita uma pesquisa para saber quem 

queria investir na criação de galinhas.

QUADRO Nº: PROJETOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL XERENTE FINACIADOS PELA INVESTCO-FUNAI 2000.
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Área de Atuação - Projeto, aldeias, 

nº de famílias no ano 2009 e 

Orçamento (previsão do que seria 

investido)

Objetivos e Metas Avaliação e Resultados Registro de Imagens

Segurança alimentar e geração de 

renda

Criação de Peixes 

Duração do projeto 05 anos

Todas as aldeias. Todos os Postos 

Indígenas

Participação de todos os caciques.

             

430 famílias

R$ 1.004.680,00

Objetivos:

Aumentar a disponibilidade de proteína animal na 

alimentação dos Xerente e a diminuição dos 

impactos ambientais sobre os recursos pesqueiros, 

por meio de implantação de um sistema de 

exploração racional e planejada destes recursos nas 

09 microbacias existentes no território Xerente.

Metas:

Manejo dos Recursos Naturais Pesqueiros -

Elaboração e Implantação de um plano de manejo 

dos recursos pesqueiros existentes no Território 

Xerente. 

Viveiros de peixes – Implantar e executar projetos de 

psicultura na 34 aldeias Xerente, construindo um 

total de 64 viveiros para engorda de peixes.

Avaliação:

Nem todas as aldeias quiseram criar 

peixes, o que elas queriam era criar 

gado. 

Resultados:

Somente as aldeias Vão Grande e Traíra 

aceitaram. Foi criada a estrutura que 

era abastecida com água da grota. O 

projeto durou cerca de três anos e 

criaram Tambaqui, Piabanha e outros 

peixes da fauna local.

Segurança alimentar e geração de 

renda

Extrativismo Banco de Sementes

Início previsto: 2002

Todas as aldeias. Todos os Postos 

Indígenas

Participação de todos os caciques.

             

430 famílias

Objetivos:

Revitalizar o uso tradicional das espécies vegetais 

úteis, levando-se em consideração a capacidade de 

suporte do ambiente do uso das espécies exploradas 

(reconhecidas) no artesanato, alimentação, 

medicina tradicional e cultura. Apoiando seu 

aproveitamento sustentável realizado para o 

mercado. 

Metas:

Valorizar o conhecimento e uso tradicional das 

espécies vegetais (artesanato, alimentação, medicina 

tradicional e cultura) através de estratégias ligadas as 

escolas, com a participação efetiva de índios idosos 

formadores;

Fazer um Inventário Participativo do potencial local 

de uso da flora...

Realização de viagens de intercâmbio 

tecnológico/excursão pedagógica;

Desenvolvimento de Marketing Diferenciado e 

estudos dos mercados potenciais.

Avaliação:

Foram criados os viveiros com plantas 

nativas e também com outras plantas, 

para distribuição pelas aldeias.

Durante três anos foi realizada a Feira 

da Sementes: 2007 na aldeia Recanto 

Krité, 2008 na aldeia Brupré e 2009 na 

aldeia Funil.

Os agentes ambientais catavam 

sementes nativas no cerrado.

Plantavam mudas de plantas do 

Cerrado em terras degradadas. 

Resultados:

Algumas aldeias mantiveram o plantio 

de plantas frutíferas.

Ainda tem algumas pessoas que 

plantam as roças no sistema 

tradicional.

QUADRO Nº: PROJETOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL XERENTE FINACIADOS PELA INVESTCO-FUNAI 2000.
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Área de Atuação - Projeto, aldeias, 

nº de famílias no ano 2009 e 

Orçamento (previsão do que seria 

investido)

Objetivos e Metas Avaliação e Resultados Registro de Imagens

Segurança alimentar e geração de 

renda

Controle de Queimadas e 

Prevenção de Incêndios 

Todas as aldeias. Todos os Postos 

indígenas e participação de todos os 

caciques.

430 famílias

R$50.230,00

Objetivos:

Gerar ações informativas, educativas e de 

capacitação junto à comunidade indígena Xerente 

no controle de queimadas e prevenção de incêndios.

Metas:

Realizar 14 cursos de controle de queimadas e 

prevenção de incêndios às comunidades indígenas 

da TI Funil e Xerente.

Apresentar técnicas de controle de queimadas e 

prevenção de incêndios a pelo menos um membro 

das 430 famílias.

Avaliação:

A Coordenação do Meio Ambiente 

criou um grupo de agentes ambientais 

responsáveis pelo combate às 

queimadas, fiscalização da terra 

indígena, eram quinze agentes 

ambientais que faziam o 

monitoramento da reserva indígena. 

Resultados:

Os resultados foram positivos apesar 

de ter fogo em muitas áreas, mas tinha 

os abafadores adequados e as 

condições necessárias.

Segurança alimentar e geração de 

renda

Gestão e Conservação de 

Microbacias

Todas as aldeias. Todos os Postos 

indígenas

430 famílias

R$670.000,00

Objetivos: 

Utilizar a microbacia como unidades funcional para a 

gestão dos recursos naturais e implementar a gestão 

adequada dos usos praticados pela Comunidade 

Indígena que ocupa o território Xerente, 

coordenando ações, disseminando práticas 

conservacionistas, recuperando áreas degradadas e 

educando para a utilização do meio ambiente e 

recursos naturais em conformidade com a 

capacidade de suporte de cada ecossistema. 

Metas:

Integrar as ações específicas dos Projetos que 

compõem o Programa de Gestão Territorial Xerente, 

orientando a sua execução em conformidade com a 

matriz ambiental conservacionista proposta.

Capacitar representantes da Comunidade Indígena 

em práticas conservacionistas quanto ao uso e 

manejo dos recursos naturais, visando a 

conservação dos solos, da cobertura vegetal, da 

fauna, dos mananciais e a garantia de acesso a esses 

recursos pelas gerações futuras. 

Avaliação:

Foi realizado um trabalho de 

conscientização com alunos e 

professores na área de meio ambiente, 

Os encontros envolviam desde os 

coordenadores aos professores e 

alunos. 

Resultados:

O trabalho de conscientização foi 

importante pois antes disso eles faziam 

as roças na cabeceira, nas nascentes 

dos rios e depois desse trabalho eles 

abandonaram a prática de desmatar. 

QUADRO Nº: PROJETOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL XERENTE FINACIADOS PELA INVESTCO-FUNAI 2000.
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Área de Atuação - Projeto, aldeias, 

nº de famílias no ano 2009 e 

Orçamento (previsão do que seria 

investido)

Objetivos e Metas Avaliação e Resultados Registro de Imagens

Segurança alimentar e geração de 

renda

Manutenção da Integridade 

Territorial

Todas as aldeias. Todos os Postos 

indígenas

430 famílias

R$1.109.828,00

Objetivos:

O objetivo do Projeto em questão é de garantir a 

integridade territorial, assegurando aos índios o 

direito ao usufruto exclusivo de seu território e 

recursos naturais nele existentes, bem como 

propiciar aos demais Projetos componentes do 

Programa de Gestão Territorial Xerente, um cenário 

livre de interferências danosas de não-índios

Avaliação:

Os coordenadores e os agentes 

ambientais fiscalizavam o território, 

colocavam placas de identificação da 

área juntamente com a FUNAI.

Resultados:

O trabalho surtiu efeitos positivos 

durante o período de duração do 

projeto.

Segurança alimentar e geração de 

renda

Fortalecimento da Organização 

Interna Xerente

Todas as aldeias. Todos os Postos 

indígenas

430 famílias

R$143.750,00

Metas:

A Casa de Cultura Akwe tem como objetivo incentivar a 

afirmação da identidade Xerente, possibilitando a 

valorização das expressões da cultura, da memória, da 

história e do modo de ser desta sociedade indígena, 

contribuindo para seu reconhecimento e respeito junto 

a sociedade não indígena1. Os participantes devem 

atuar na comunidade como agentes multiplicadores das 

informações recebidas.

2. Todos os módulos ministrados devem habilitar a que 

num primeiro momento os associados e lideranças 

indígenas possam interceder com melhor qualidade no 

acompanhamento do programa Xerente.

3. Espera-se que já após o Curso possam o Xerente, 

mesmo que ainda de forma rudimentar, começarem, 

utilizando-se da metodologia participativa, promover 

reuniões em suas comunidades com objetivo de eles 

mesmo, definirem e construírem em forma de projeto 

suas demandas em todas as áreas (saúde, educação, 

terra e meio ambiente). Teríamos então uma 

Programação Anual produzida pelos próprios 

interessados, programação essa que passara a ser o 

instrumento de negociação da comunidade com 

instituições públicas e privadas. 

Avaliação:

Os Conselhos Indígenas divididos em 

instituições. A participação envolve 

50% de indígenas e 50% de não 

indígenas.  Os projetos eram votados e 

os indígenas aprovavam ou não. 

Resultados:

A execução do projeto só ocorria 

quando havia aprovação dos indígenas.

Os indígenas participavam por regiões e 

na volta sentavam com a comunidade e 

comunicavam, informavam sobre o 

que foi decidido. O conselho também 

tinha a função de prestar contas das 

ações realizadas.

QUADRO Nº: PROJETOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL XERENTE FINACIADOS PELA INVESTCO-FUNAI 2000.
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Área de Atuação - Projeto, aldeias, 

nº de famílias no ano 2009 e 

Orçamento (previsão do que seria 

investido)

Objetivos e Metas Avaliação e Resultados Registro de Imagens

Segurança alimentar e geração de 

renda

Centro Cultural

 

Todas as aldeias. Todos os Postos 

indígenas

430 famílias

R$675.034,00

Objetivos:

Incentivar a afirmação da identidade Xerente, 

possibilitando a valorização das expressões da 

cultura, da memória, da história e do modo de ser 

desta sociedade indígena, contribuindo para seu 

reconhecimento e respeito junto a sociedade não 

indígena. 

Metas:

Estimular a manutenção do patrimônio cultural 

material e imaterial; Construir um espaço de 

divulgação da questão indígena; Oferecer condições 

para o funcionamento das sedes administrativas das 

entidades Xerente e espaço de discussão, 

aprendizado, reflexões e alternativas quanto à 

questão de meio ambiente, formas de 

sustentabilidade e manutenção cultural do Povo 

Xerente.

Avaliação:

A Casa de Cultura Akwē foi construída 

após muitas reflexões acerca de sua 

localização, e utilidade, para usufruto 

do Povo Xerente e ainda destinado 

para as exposições de artesanatos 

produzidos pelo indígenas e respectiva 

comercialização.  

Resultados:

Atualmente funciona o administrativos 

da FUNAI, tem uma biblioteca e muito 

material sobre o povo Akwē. Lá 

funciona a sede da AIA.

Segurança alimentar e geração de 

renda

Execução de Campo e 

Acompanhamento do Programa

Todas as aldeias. Todos os Postos 

indígenas

430 famílias

R$3.758.540,00

Objetivos: 

Viabilizar com a contratação de pessoal técnico 

especializado para a execução no campo dos 

seguintes projetos: Apicultura + Meliponicultura, 

Extrativismo, Roça Mecanizada, Criação de Galinhas 

e Quintas, Criação de Peixe, formação de banco de 

Sementes, controle de queimadas, Educação 

Ambiental, Micro bacias e Fiscalização.

Avaliação:

A Associação Indígena Akwē  – AIA, era 

responsável pela contratação da equipe 

técnica, gerência,  Coordenação do 

Meio Ambiente, Coordenação de 

Produção e Comercialização e, 

Coordenação de Cultura e Cidadania no 

período de 2001 a 2009.  

QUADRO Nº: PROJETOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL XERENTE FINACIADOS PELA INVESTCO-FUNAI 2000.
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Área de Atuação - Projeto, aldeias, 

nº de famílias no ano 2009 e 

Orçamento (previsão do que seria 

investido)

Objetivos e Metas Avaliação e Resultados Registro de Imagens

Segurança alimentar e geração de 

renda 

Criação de gados bovinos

Objetivos:

Substituir o projeto de apicultura e piscicultura a fim 

de garantir a segurança alimentar das aldeias.

Avaliação:

Algumas aldeias já tinham alguma 

experiência com gado, e por esse 

motivo já possuíam parte da estrutura 

necessária.

Resultados:

Algumas aldeias mantém até hoje a 

criação de gado. 

Área: Educação Ambiental

Subprograma:

Cultura e Cidadania

Previsão de início dezembro de 

2001

Projeto: Um só para a Educação?

Objetivos:

Incentivar a afirmação da identidade Xerente; 

Valorização das expressões da cultura da memória, 

da história e do modo de ser desta sociedade 

indígena, contribuindo para seu reconhecimento.

Metas:

Apoiar ações no combate ao alcoolismo;

Apoiar reuniões das lideranças indígenas no projeto 

de gravação musical;

Capacitar professores e agentes ambientais;

Realizar intercâmbios etno-cullturais;

Capacitar dez mulheres indígenas e culinária de 

doces e polpas de frutas do cerrado;

Atualizar o banco de dados demográfico (Censo 

Populacional);

Instrumentalizar os professores para avaliar os 

impactos gerados ao longo dos anos pela UHE de 

Lajeado;

Encontro de artesãos Xerente para beneficiamento 

de recursos naturais e confecção do artesanato.

Avaliação:

Foram realizados intercâmbios a fim de 

conhecer outras experiências, dentre 

elas a reserva Vaga-Fogo em 

Pirenópolis- GO; No Jalapão TO, 

visitaram as comunidades que 

trabalham com capim dourado; Em 

Tangará da Serra MT, junto ao povo 

Pareci    

Resultados:

Na biblioteca da Casa de Cultura existe 

um acervo com materiais resultado das 

ações deste projeto, incluindo textos 

escritos e CDs com os cânticos Xerente.

QUADRO Nº: PROJETOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL XERENTE FINACIADOS PELA INVESTCO-FUNAI 2000.

 
                         Fonte: Plano Anual de Trabalho, 2007. Plano Anual de Trabalho, 2009. PROCAMBIX.
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APÊNDICE – D 
NARRATIVAS MÍTICAS XERENTE 

Mitos Xerente citados por Lévi Strauss/Nimuendajú 

Mito Xerente: Origem do Fogo  

 

Um dia, um homem resolveu levar o jovem cunhado para a floresta, a fim de capturar araras que 

haviam feito um ninho numa árvore oca. Fez o menino subir por um pau, mas, assim que chegou à altura do 

ninho, este mentiu, dizendo que só estava vendo ovos. Como o homem insistia lá de baixo, o herói pegou uma 

pedra branca com a boca e jogou-a. Durante a queda, a pedra se transformou em ovo e quebrou ao cair no 

chão. Contrariado, o homem abandonou o herói no alto da árvore, onde ficou preso durante cinco dias.  

Então passa um jaguar, que vê o menino empoleirado, pergunta-lhe o que aconteceu, exige que lhe 

entregue os dois filhotes (que estavam realmente no ninho) para comer, diz para ele descer e, rugindo, agarra-

o com as patas. O menino se amedronta, mas o jaguar não lhe faz nenhum mal. 

O jaguar o carrega nas costas até o riacho. Apesar de estar morrendo de sede, o menino não pode 

beber sua água, pois, como explica o jaguar, ela pertence aos urubus. O fato se repete no riacho seguinte, cuja 

água é dos ―passarinhos‖. Ao chegarem ao terceiro riacho, o herói bebe toda a água, apesar de suas súplicas.   

O herói é mal recebido pela mulher do jaguar, que censura o marido por ter trazido ―esse menino 

magro e feio‖. Ela manda o menino tirar piolhos de sua cabeça e, quando ele está entre suas patas, assusta-o 

com seus rugidos. Ele reclama ao jaguar, que lhe dá de presente um arco, flechas, e enfeites, uma provisão de 

carne assada: manda-o voltar para a aldeia e o aconselha a acertar a carótida da mulher, se ela o perseguir. 

Tudo corre como previsto, e a mulher é morta.  

Pouco depois o menino ouve ruídos. São seus dois irmãos, que o reconhecem e correm para a aldeia 

a fim de avisar a mãe. No início, ela não acredita que o filho que julgava morto tenha voltado. Mas ele prefere 

não voltar imediatamente e se esconde. Aparece durante uma festa funerária aikman.  

Todos ficam maravilhados ao ver a carne assada que ele traz. ―Como ela foi assada? ―Ao sol‖, 

responde obstinadamente o menino, que finalmente diz a verdade ao tio.  

Prepara-se uma expedição para roubar o fogo do jaguar. O tronco incandescente é trazido por aves 

corredoras, o mutum e a galinha-d‘água; enquanto isso, atrás deles, o jacu bica as brasas que caem no chão 

(Nim. 1944:181-82)
117

.  

 

Mito Xerente: A criação do homem e a vida na primeira aldeia (LUZ, 2004)
118

. 

 

O primeiro homem foi criado no sopé de uma cadeia de montanhas (Tutkaῖ Krẽkwa) do outro lado do 

oceano que, nesse tempo, ainda não existia.  Waptokwa sentia-se mesmo sozinho e queria alguém para 

conversar por isso, criou o homem do barro modelado tirado da gruta do brejo encharcado pela água parada 

do largo ribeirão (Kâ wakmõrê)  coberto por um buritizal (Kwῖ wdêhu) cujas árvores primeiras eram 

diminutas. O boneco, contudo, não se movia até que Waptokwa soprou fumaça sobre ele que passou a viver e 

a se movimentar.  

Tendo criando o homem, Waptokwa  andou pela vizinhança e escolheu o melhor lugar para o homem 

viver, abriu uma clareira na mata, construiu a primeira casa de palha de inajá (Kwῖrzahbâ) e ainda abriu uma 

estrada que ligava a clareira ao ribeirão. O primeiro homem (ambâ dakrẽ watbrokwa) passou uma semana 

sem qualquer companhia humana ou animal, mas para sua  surpresa, ao sair de sua cabana na manhã do 

sétimo dia, deparou-se com uma enorme praça circular rodeada de casas semelhantes à sua, pela qual 

circulavam outros homens iguais a ele, que passavam cumprimentando-o cordialmente. Achando aquilo tudo 

muito bom, ambâ dakrẽ watbrokwa apenas comentou que já era hora de companhia, pois estava começando a 

sentir-se só. A primeira aldeia formou-se com os homens, criados durante a noite anterior. Naqueles dias não 

havia animais, pois todos ainda eram homens. Como não havia caça, os homens eram antropófagos, matando 

e comendo uns aos outros.  

Mito Xerente: Dom Pedro Cabrais. (Rinaldo de Mattos, 1969
119

). 

Com a chegada de navios de Portugal, em busca de índios aumentaram as guerras e lutas entre 

portugueses e os navios. Um jovem português é feito prisioneiro pelos Akwẽ em uma das batalhas travadas 

entre estes e os primeiros colonos ainda no litoral baiano.  

                                                 
117

 LEVI-STRAUSS, Claude. O cru e o cozido (mitológicas v.1) Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São 

Paulo: Cosac Naify, 2010. 
118

 LUZ, Edward Mantoanelli. Em busca do passado perdido. Uma análise estruturalista dos mitos sobre três 

heróis culturais Akwē – Xerente, 2005. Dissertação de Mestrado em Universidade de Brasília, Brasília, 

2005. 
119

 Contada pelo finado Caetano Rkopê na aldeia Funil no ano de 1969. Gravada, transcrita e traduzida por 

Rinaldo de Mattos. A versão que aqui se lê é uma versão resumida do mito coletada por Rinaldo.  
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Capturado, o jovem tem sua vida poupada uma vez que o líder do grupo ordenou que não o 

matassem, porque pretendia oferecê-lo como esposo de sua filha. O rapaz chamava-se Dom Pedro Cabrais e 

foi levado cativo pelos índios, casa-se com uma índia, tem filhos e vive entre os Akwẽ durante muitos anos. 

Aprende a língua Akwẽ, aprende a atirar com arco e flecha e caça muito para os seus sogros fazendo todos 

felizes.  

Muitos anos haviam se passado quando Dom Pedro sente saudade de seus conterrâneos portugueses, 

e a eles deixa uma mensagem escrita com o carvão em um pedaço escavado de uma grande árvore por onde 

sabia que passavam as caravelas portuguesas.  

Indo constantemente ver se havia alguma resposta, foi somente depois de três meses, o tempo da 

colheita de alguns produtos, que ele encontrou uma resposta. Era uma carta, endereçada a ele, na verdade um 

pedido formal de sua majestade, o rei de Portugal, prometendo fazer de tudo para resgatá-lo de seu cativeiro 

tribal, para que ele pudesse assim assumir o trono do império do Brasil. O bilhete combina o dia e o local em 

que uma armada lhe esperaria para levá-lo de volta ao Rio de Janeiro.  

Dom Pedro Cabrais caiu em grande angústia de espírito, pois não sabia o que fazer. De um lado, 

estava sendo convocado a cumprir com sua responsabilidade de herdeiro real e assumir o reino do Brasil; por 

outro lado, era lhe penoso deixar para trás sua mulher, seus filhos, seus sogros, enfim todo aquele povo a 

quem aprendeu a amar, a respeitar por tanto tempo. 

Convoca, então, uma reunião do conselho dos anciões em que expõe o motivo de suas incertezas e 

preocupações. Motivos perfeitamente compreendidos pelos sábios da tribo, que, aliás, já esperavam que um 

dia isso acontecesse. Mas o conselho percebe no futuro governante do Brasil a oportunidade ideal para a 

defesa do povo Xerente.  

Aconselham, então, o jovem a aceitar retornar para o Rio de Janeiro e assumir o trono do Brasil, 

contanto que sempre se lembrasse de seus parentes indígenas e sempre lutasse em prol do seu povo quando 

isso fosse necessário.  

Dom Pedro convoca todo o povo para lhes informar o dia de sua partida, advertindo a todos que 

estivessem presentes àquele último momento. Todos se dispõem a tanto. No dia e local combinado, estava 

presente, como era de se esperar, toda a tribo e uma enorme armada portuguesa. Ao avistar tantos índios na 

praia, os portugueses assustaram-se e pensaram em se tratar de uma cilada ou de resistência em livrar Dom 

Pedro. 

Temendo resistência, a armada portuguesa prepara-se para a batalha quando é avisada por Dom 

Pedro que não havia motivo para preocupação ou afoitamento, pois tratava-se apenas de um momento de 

despedida e que ali todos vieram em paz. Esforça-se então Dom Pedro por convencer que não atirassem. 

Bem, aí introduziram Dom Pedro II no navio. E eis que o vestiram com roupa de capitão. Puseram 

roupa de capitão nele. Estavam contentes, os portugueses, muito contentes. Agora, ele vai ser governador. 

Dão Pedro II, que o povo costuma chamar de Dão Pedro Cabrais. Ele agora vai ser o nosso Governo. Ele é o 

primeiro governo no Rio de Janeiro.  

Estabelecida a paz entre ambos, é chegado o momento de embarque e do adeus, mas ao despedir-se 

de seus indígenas, Dom Pedro tem a grata surpresa de ver e ouvir que seus parentes mais próximos, mulher, 

filhos e sogros manifestam espontânea intenção de acompanhá-lo até a capital do império brasileiro. Os que 

ficaram, mesmo os que não eram aparentados do futuro imperador, prometeram, solenemente, visitá-lo no Rio 

de Janeiro que isso lhes fosse possível. E assim se fez durante muitas décadas seguidas, até o final do século 

XIX, os Xerente ainda iam ao Rio para encontrar-se com seu parente, o imperador do Brasil.  

A lenda da prosperidade econômica:  

 No começo, contam que Bdâ tocou ―borá‖ (uma espécie de buzina), no mato, chamando o povo. 

Houve uma grande correria na aldeia, os índios chamando uns aos outros, dirigindo-se para o centro da aldeia, 

pegando as suas armas, etc. para irem até a mata ver o que Bdâ tinha para eles. Em lá chegando, Bdâ 

mostrou-lhes (pela primeira vez) uma grande manada de gado (gado vacum) e disse-lhes: foi para isso que eu 

os chamei. Isso é para vocês. Então, contam que os índios começaram a resmungar, rejeitando a oferta e 

dizendo: não, esse bicho é muito fedido. Nós pensávamos que a oferta fosse porco do mato. Se fosse porco do 

mato, nós iríamos aceitar. Então, Bdâ lhes falou: Bem, se vocês não querem, eu vou oferecer o gado para o 

―cristão‖ – o branco (especialmente o civilizado ao redor). Assim, quando vocês não encontrarem caça no 

mato, vocês vão dormir com fome. Mesmo assim, os índios foram embora, seguindo o seu caminho.  

Passado algum tempo, Bdâ tocou borá novamente e chamou o povo. Desta vez ele mostrou uma 

manada de cavalos e jumentos e lhes fez nova oferta. Esses também eles rejeitaram, dizendo que o cavalo iria 

pular e derrubar o índio. Mas Bdâ voltou a insistir: Não, fiquem com eles. Vocês vão poder colocar as cargas 

em cima deles e não vão precisar carregar as coisas nas costas. Nisso, apareceu um jovem que resolveu 

experimentar o animal e montou em cima dele. Dizem que ao primeiro pulo, o rapaz caiu. Daí todo mundo 

começou a resmungar: Não, esses animais vão nos matar, eles vão nos matar, e foram embora. Assim, Bdâ 

resolveu dar os animais também para o civilizado. 

Passado mais um tempo, contam que Bdâ tocou borá novamente, e chamou o povo. Desta vez ele 
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ofereceu a espingarda. Depois de ouvirem o tiro, os índios se espantaram e preferiram ficar com o arco e a 

flecha. A espingarda foi, por sua vez, também entregue ao civilizado
120

.  

Mito narrado por Lucinda Sdupudi Xerente
121

 

[...] os Xerente surgiram nas margens do mar. No princípio, Deus fez primeiro o homem, e quando o 

pau-brasil e o jatobá secarem será o fim das pessoas, ou seja, do mundo, segundo relatos milenares. Os jovens 

de hoje não conhecem o Rio de Janeiro, a cidade onde começa a nossa história, a cidade do surgimento, 

quando havia apenas duas tribos: os Xerente e os Karajás. (Deus) fez casas para os homens perto dele. Os 

primeiros índios a surgir foram os Xerente, em seguida os Karajás. Ao amanhecer, foram à presença de Deus 

e Ele falou: ‗Vamos embora‘. E ele falou ainda: ‗Vamos e levem comida em grande quantidade para poderem 

comer no caminho‘. Durante a expedição foram passando por lugares como florestas, cerrados desertos, etc. 

De repente, ouviram a voz Dele: ‗Vamos parar para comermos aqui‘. E os homens responderam: ‗Vamos sim, 

assim poderemos ficar fortes‘. E todos pegaram os alimentos do cofo e comeram, e Deus também almoçou 

com os homens. Após o almoço, Deus disse que a sobra fosse guardada para que todos pudessem comer antes 

de retornarem para casa. Falou que enrolassem em folhas largas o alimento e amarrassem com cordinhas e 

pediu que não amarrassem apertado, que deixassem um pouco frouxo. Porém um deles não atendeu o pedido 

e amarrou bem apertado [sic] . Após ter aumentado a população não sei o que houve, talvez Deus tenha falado 

para nós nos afastarmos dele, morar longe. Sim, disse que ele falava para que fôssemos para bem longe, 

evitando assim constantes visitas a Ele, mas a comunidade não obedecia. Então ele desceu para um lugar 

chamado missão, nome dado pelos brancos. Eu também já fui lá buscar o Santo São José, era uma aldeia 

enorme, bonito, na nossa língua o lugar é chamado de Sdarã Are. Quando fomos buscar o Santo São José 

ainda havia furquia [sic] de madeira e paredes de barros. Nesse lugar apareceram duas imagens de Santo para 

as crianças, a Senhora Santana e São José. Nesse lugar, o córrego corria no meio do veredão [sic], e as 

crianças brincavam o dia todo com essas imagens, soltavam na cabeceira d‘água e as imagens desciam. 

Novamente as crianças pegavam as imagens, colocavam no cofo e começavam tudo de novo. As crianças só 

voltavam de tardezinha para casa (narrado em 2 de outubro de 2012). 

Após ter aumentado a população não sei o que houve, talvez Deus tenha falado para nós nos 

afastarmos dele, morar longe. Sim, disse que ele falava para que fôssemos para bem longe, evitando assim 

constantes visitas a Ele, mas a comunidade não obedecia. Então ele desceu para um lugar chamado missão, 

nome dado pelos brancos. Eu também já fui lá buscar o Santo São José, era uma aldeia enorme, bonito, na 

nossa língua o lugar é chamado de Sdarã Are. Quando fomos buscar o Santo São José ainda havia furquia 

[sic] de madeira e paredes de barros. Nesse lugar apareceram duas imagens de Santo para as crianças, a 

Senhora Santana e São José. Nesse lugar, o córrego corria no meio do veredão [sic], e as crianças brincavam o 

dia todo com essas imagens, soltavam na cabeceira d‘água e as imagens desciam. Novamente as crianças 

pegavam as imagens, colocavam no cofo e começavam tudo de novo. As crianças só voltavam de tardezinha 

para casa. Um dia um homem foi caçar e viu tudo. Logo contou para a comunidade, em seguida todos foram 

buscar as imagens e colocaram na aldeia. Porém as imagens voltavam para o lugar, ou seja, para o rio. 

Novamente os índios iam buscar, mas tornavam a voltar. Até que os indígenas se pintaram e fizeram festa 

para eles mesmos, assim voltaram. Então os índios fizeram uma casinha de barro e o puseram dentro. Daí 

então o papa levou a verdadeira imagem de santo do povo Xerente, dando-lhes em troca uma imagem falsa, 

que hoje está na aldeia Rio Sono. Dali, os Xerente vieram e pararam em Palmas (Ponῖshuhu). Depois vieram 

e pararam no Lajeado (Kâkusu) e ali moraram todos, minha família. Inclusive o cemitério dos Xerente está na 

cidade de Lajeado. Hoje falta muita informação para os novos, que não sabem o conhecimento tradicional.  

(Lucinda Sdupudi em 2 de outubro de 2012). 
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APÊNDICE E: TIPOS DE PESCAS UTILIZADAS PELOS XERENTE 
TIPO  PERÍODO PROCESSO  LOCAL OBSERVAÇÕES

Pesca com 

arco e flecha

Os Xerente mais velhos 

dizem que utilizavam 

essa estratégia de 

pesca, quando jovens. 

Foi mencionada por 

Urbino Viana, (1928).

Preferiam as pescarias 

feitas a flecha, pela 

conveniência de não 

“espantar” o peixe, 

sendo peritos no 

manejo do arco (VIANA, 

1928 apud  SCHROEDER; 

DAL POZ, 2000, p. 7).

Em ribeirões e 

córregos, poços. 

Os peixes 

costumam ficam 

nos remansos.

O nome indígena é ti, o 

mesmo que o da lontra, 

pela analogia desse animal 

como pescador e da flecha 

que vai no seio da água 

buscar o peixe. (VIANA, 

1928 apud  SCHROEDER; 

DAL POZ, 2000, p. 7).

Pesca com 

venenos 

vegetais

No período da seca.

Pesca de caráter 

coletivo com 

representante de uma 

ou mais aldeias.

Realizada nas 

microbacias do 

jenipapo, Rio 

Preto e Piabanha 

e outros 

pequenos 

tributários que 

deságuam no 

Tocantins e Rio 

do Sono.

Existe dois tipos de 

venenos denominados 

regionalmente de tingui, 

uma silvestre e outra 

plantada nos quintais, 

sendo a segunda 

considerada mais eficiente. 

Essa prática é também 

utilizada pelos não-índios.

Pesca com 

tapagem ou 

pára-peixe

Período da vazante

O pára-peixe é fechado 

com madeiras e palhas e 

tem um buraco para os 

peixes caírem. Eles 

entram no caixote e não 

saem.  

Nos ribeirões e 

córregos.

A técnica pode utilizar de 

venenos vegetais.

Pesca com 

anzol de 

espera

Todas as épocas.

Deixa o anzol de um dia 

para o outro e o peixe 

fisga.

Rio, ribeirão e 

córrego

Técnica utilizada para 

pescar peixes grandes.

Pesca com 

varinhas

Período em que as 

águas estão baixando.

Pesca realizada com 

varinhas e pequenos 

anzóis. Em todas as 

épocas do ano

Ribeirão e 

córrego.

Para peixes pequenos 

como: piabinhas, pirco.

Pesca com 

rede
Todas as épocas.

As redes são jogadas 

nos lugares onde os 

cardumes costumam 

ficar.

Nos rios.

As redes são 

confeccionadas nas 

próprias aldeias.

Fonte: Costa, Plácido. Relatório da área de Zoneamento Ambiental. (2000); TCC de Brito Xerente, UFT, 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

 


